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Geliat Tangguh Bangsaku, Bangkit Indonesiaku

The Treasurer
Para pembaca yang budiman,
Menjelang pergantian tahun anggaran, ada baiknya kita telaah kembali
perjalanan sepanjang tahun 2020 yang penuh tantangan akibat
pandemi Covid-19. Meski banyak perubahan yang terjadi, kita semua
tetap berupaya untuk menjaga kualitas kinerja sesuai dengan tugas dan
fungsi yang telah ditetapkan, di tengah sejumlah penyesuaian yang
diterapkan.
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Kondisi pandemi memunculkan sejumlah tantangan yang menyulitkan
bagi masyarakat. Dalam situasi yang tidak mudah ini, nyatanya muncul
semangat baru untuk bersama-sama bangkit. Muncul cerita-cerita
inspiratif tentang kepedulian sosial yang diwujudkan dalam aksi nyata,
baik dalam bentuk materiil maupun nonmateriil. Masyarakat bersamasama bertahan melalui adaptasi dengan kondisi pandemi dengan
berbagai cara, sebagai upaya agar tetap bisa bangkit dan tidak terpuruk
lebih jauh.
Demikian pula Ditjen Perbendaharaan beradaptasi dalam pelaksanaan
tugas dan fungsinya, berjuang bersama Indonesia dalam memperbaiki kondisi kesehatan maupun
perekonomian bangsa. Hal ini dapat terlihat dari kisah-kisah inspiratif dan foto-foto karya para pemenang
maupun peserta terpilih Lomba Menulis Kisah Inspiratif dan Lomba Fotografi Ditjen Perbendaharaan Tahun
2020 yang kami sajikan dalam Majalah Treasury Indonesia Terbitan Khusus kali ini.
Tahun ini, karya peserta lomba yang masuk mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan
dengan tahun sebelumnya. Tampak bahwa kendala pandemi tidak menghalangi produktivitas, justru menjadi
ajang untuk mengasah kepekaan dan keterampilan dalam menghasilkan karya terbaik. Untuk pertama kalinya,
seluruh rangkaian lomba dilaksanakan secara daring sesuai dengan kondisi saat ini. Dari karya-karya tersebut,
tecermin semangat untuk menyesuaikan diri dan pantang menyerah kalah dengan tantangan yang datang
bertubi-tubi. Sebagian karya merekam perjuangan mengawal pelaksanaan program-program pemerintah
sebagai respons atas adanya pandemi yang seringkali mengutamakan kecepatan dan keakuratan, sebagai
sumbangsih insan perbendaharaan di tengah situasi yang tidak biasa. Sebagian lagi memotret langkah-langkah
perlindungan diri dan masyarakat dari penyebaran penyakit, suatu usaha berpartisipasi untuk flattening the
curve yang menjadi kepedulian kita bersama. Karya-karya yang lain menampilkan sisi berbeda dari insan
perbendaharaan yang konsisten menjalankan peran kemanusiaan melalui jalur yang dipilih oleh masingmasing.
Mari kita jelang tahun anggaran berikutnya dengan tetap mempertahankan kinerja khususnya dalam menjaga
implementasi program-program Pemulihan Ekonomi Nasional(PEN) yang didukung oleh APBN. Tetap jaga
semangat, tingkatkan kompetensi melalui adaptasi, dan terapkan protokol kesehatan dengan baik melalui
penerapan 3M: memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak aman.
Semoga pandemi ini segera berlalu, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menjaga dan
meridhai upaya kita.
Salam Treasury,

Andin Hadiyanto
Direktur Jenderal Perbendaharaan
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Hai Sobat Perbendaharaan!
Sejak banyaknya kasus Covid-19 pada Maret lalu, semua
tempat umum termasuk kantor tidak mengizinkan adanya
kontak fisik dengan para stakeholder, tak terkecuali
dengan KPPN Bengkulu.
Namun, KPPN Bengkulu tetap berusaha memberikan
pelayanan terbaik. Di depan kantor, tetap disediakan
fasilitas bagi satker yg ingin bertanya, satker tidak bisa
masuk ke ruangan, namun pegawai KPPN Bengkulu yang
dituju dapat keluar untuk menemui satker tersebut.
Adanya fasilitas ini tentu tetap memperhatikan protokol
kesehatan, kami tetap menerapkan phyisical distancing,
memakai masker, serta mencuci tangan atau mengenakan
handsanitizer. Pandemi ini tidak menghalangi KPPN
Bengkulu memberikan pelayanan terbaik karena semua
masalah pasti ada jalan keluarnya.
Yuk sama2 sabar menghadapi pandemi, percaya kalau kita
bisa melawannya bersama2!
Tetap semangat untuk hari ini ya, Sobat!

MTI Terbitan Khusus/ 2020
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Foto Finalis Lomba Foto DJPb
Kategori Internal
KPPN Tanjung / Indrasmara
ilham perdana / @ilhamasmara
Pandemi Covid-19 mewajibkan
insan perbendaharaan untuk sigap
dalam proses pencairan dana
APBN, untuk menjaga keamanan
diri sendiri dan orang lain, setiap
pegawai KPPN Tanjung diwajibkan
menggunakan masker. Lokasi
KPPN Tanjung

Perantau Baru
di Pusat Pandemi
Sintong Arfiyansyah
Direktorat PPK BLU
Pemenang Karya Terbaik-1 Lomba
Penulisan Kisah Inspiratif DJPb
2020
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I

ni adalah sebuah
cerita sederhana
tentang seseorang
yang beruntung karena
kehadiran keluarga
dalam menemani hidup di
tanah rantau. Saling berbagi
memberikan yang terbaik di
tengah dahsyatnya ombak
pandemi.

Pandemi datang di saat
Krusial
Hari itu, Pasar Citayam
Depok, sangat ramai. Bunyi
klakson mobil dan motor
berkumandang di sana-sini,
deru KRL juga tak mau kalah
dengan celoteh pembeli dan
penjual yang saling menawar.
Suara-suara sumbang dan tak
beraturan tersebut menyatu
menjadi satu frekuensi
harmoni dan hinggap dalam

telingaku yang sedang bosan
menunggu. Aku, bersama
kedua Jagoan-ku berteduh
di dalam mobil ber plat AE
Madiun, terjebak dalam terik
panas matahari di parkiran
pasar sambil menunggu Si
Mama membeli peralatan
rumah tangga untuk mengisi
kontrakan baru kami.

MTI Terbitan Khusus/ 2020
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Foto Pemenang II Lomba Foto
DJPb Kategori Umum
Lili Aini @bungamatakugalery
Barbershop cemot menggunakan
APD buatan sendiri

Tetapi kali ini, kondisi ini
berbalik 180 derajat. Keputusanku
memboyong keluarga kecil ini
ternyata sangat krusial. Aku
dapat berkumpul penuh dua
puluh empat jam sehari bersama
keluarga. Aku bisa melihat
perkembangan dua jagoan yang
mulai terbiasa dengan kondisi
seperti ini secara langsung.
Si Kecil yang awalnya seperti
ketemu orang yang tidak dikenal,
berubah menjadi sangat lengket.
Tawanya tidak lagi canggung,
senyumnya tak lagi miris, dan
bahkan sekarang tangisnya tak
lagi tertahan. Kami menghabiskan
waktu bermain bersama dalam
waktu yang tak mungkin dibeli
oleh perhiasan termewah
sekalipun.
Dukungan penuh Organisasi

Karena bosan mendengar lantunan
musik dari Flashdisk yang ituitu saja, aku memencet tombol
radio dan ingin mendengar berita
ringan sambil berharap keluar
dari kebosanan. Ternyata alih-alih
mendengarkan kabar ringan yang
kuinginkan, aku malah mendengar
berita yang mengubah tata cara
peradaban di Indonesia, setidaknya
hingga sampai saat ini. Keputusanku
memboyong keluarga kami ke Depok
ternyata mengarahkan kami lebih
dekat kepada situasi ini.
“Corona resmi masuk Indonesia.”
Kataku saat Istriku selesai belanja.
“Dan kasus pertama ada di sini, di
Depok.” Lanjutku sambil memutar
volume radio lebih keras untuk
memperjelas maksudku.
Terus Berkumpul Bersama
Keluarga Kecil
Hampir dua tahun, aku hidup
merantau menjadi bujang lokal
di kota metropolitan Jakarta dan
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bekerja di Direktorat Pembinaan
Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (PPK-BLU), Ditjen
Perbendaharaan. Terkadang aku
pulang kampung sebulan sekali ke
Madiun untuk menjenguk keluarga,
tetapi lebih sering aku terbenam
sendirian dalam kamar kost-kostan
di jantung ibukota. Tetapi karena
menahan kesabaran dan rindu
itu berat, aku memberanikan diri
memboyong keluarga ke tanah
rantau. Aku mencari kontrakan
di sekitaran satelit Jakarta yang
mempunyai harga sewa yang jauh
lebih murah, dan pilihan itu jatuh di
kota Depok.
Belum genap dua hari kami
berpindah ke Depok, Pandemi
datang menguji kami. Kami
terisolasi di Kota asing ini dan
menjalankan kehidupan baru kami
dalam suasana yang benar-benar
berbeda. Sebagai pendatang baru,
kondisi ini jauh lebih menantang.
Silaturahmi berkenalan dengan
tetangga tidak diperbolehkan, anakanak juga tidak diperbolehkan pergi

jalan keluar.
Jangankan mengajak dua jagoan
untuk jalan-jalan ke Jakarta naik
KRL dan melihat indahnya kota
Jakarta yang aku janjikan, keluar ke
jalan di kawasan Perumahan saja
kami begitu ketakutan. Ini laksana
terkurung lautan asing yang sulit
untuk dijelajahi.
Tetapi ada satu hikmah luar biasa
yang aku terima dalam pandemi
ini. Sebelumnya, kami adalah
keluarga yang jarang berkumpul
karena hanya bertemu sebulan
sekali. Bahkan kadang Si Kecil
menangis bila ketemu Bapaknya
karena merasa asing. Sulit bagiku
membayangkan jika saja, aku
terlambat memboyong mereka
seminggu. Pasti aku akan terisolasi
sendiri di tanah rantau sampai
waktu yang tidak dapat ditentukan
karena kebijakan PSBB Total di
Jakarta, pusat dari awal pandemi.

Toleransi bekerja pun mendukung
kebersamaan keluarga kecilku.
Dalam masa pandemi seperti
ini, aku dengan senang hati
ditugaskan untuk bekerja lebih
dominan di rumah. Sangat jarang
lagi berangkat ketika matahari
belum bangun, dan langka untuk
pulang setelah matahari tertidur.
Bekerja dari rumah memberikan
opsi yang lebih fleksibel bagiku
untuk bekerja, tidak selalu terus
menatap layar komputer dan
duduk termangu di meja kantor.
Bisa dengan Smartphone, bisa
dengan komputer, bisa nyambi
dengan bermain sama para
jagoan dan bisa dengan apa
saja. Tentu sebagai bagian dari
Direktorat PPK-BLU, fleksibilitas
menjadi hal yang vital bagi kami.
Fungsi pembinaan pengelolaan
keuangan bagi Organisasi
yang menonjolkan fleksibilitas
keuangan untuk praktek bisnis

yang sehat seperti BLU, tentu juga
membutuhkan sebuah keluwesan
dalam bekerja.
Direktorat PPK-BLU berdiri di
Tahun 2006 sebagai amanat
dari Undang-Undang tentang
Keuangan Negara. Hal utama
yang diamanatkan adalah terkait
pola pengelolaan keuangan untuk
Badan Layanan Umum yang
memberikan fleksibilitas berupa
keleluasaan dalam menerapkan
praktik-praktik bisnis yang
sehat untuk meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat.
Terjun di dalamnya, memberikan
pengalaman yang sangat
berharga. Aku belajar bagaimana
bergerak dengan fleksibel dan
tetap berada dalam koridor
peraturan organisasi pemerintah.
Aku mencoba mengenal praktek
bisnis yang sehat sebuah
organisasi, dan memahami
BLU sebagai bagian integral
pemerintah dalam memberikan
pelayanan optimal kepada
masyarakat tanpa mengutamakan
keuntungan.
Sebagai bagian dari Sub
Direktorat PPK-BLU di rumpun
Pendidikan, stakeholder kami
adalah Universitas, Pusat
Pengembangan SDM dan Institut
BLU. Bekerjasama dengan kaum
terpelajar dan para intelektual
di bidangnya tentu menjadi
tantangan tersendiri bagiku. Perlu
pemahaman yang lebih dalam
terkait pengelolaan keuangan
BLU dan bagaimana BLU
rumpun Pendidikan memberikan
pelayanan kepada masyarakat.
Pekerjaanku mungkin 60% lebih
ke arah koordinasi, monitoring,
konsultasi, jawab pertanyaan dan
meminta data kepada BLU bidang

pendidikan. Pekerjaan tersebut
umumnya dapat ditangani oleh
smartphone sehingga daya
mobilisasi dengan para jagoan
sambil mengawasi bermain
masih dapat terjaga dengan baik.
Kecuali bila perlu “dimasak”
lebih matang, maka komputer
akan menjalankan tugasnya lebih
lanjut. Koordinasi melalui Rapat
Zoom juga rutin dilaksanakan.
Dapat dalam bentuk koordinasi
internal dengan para pegawai
maupun koordinasi eksternal
dengan para stakeholder.
“Bapak kok di rumah terus?
Yidan senang sekali lo kalau
bapak terus di rumah. Aku bisa
bermain terus sama Bapak.”
Sebuah kalimat sederhana yang
sangat menyentuh dari Si Kakak
yang masih berumur tujuh tahun.
Meskipun sebenarnya kebebasan
masa kecilnya benar-benar
terkekang oleh pandemi. Dia
hanya punya Mama, Adik dan
Bapak dalam bermain di rumah
kontrakan yang baru, tanpa
teman-temannya yang dulu.
Saat ini kami laksana berada di
dalam kapal kecil bersama dan
tak pernah terpisahkan meskipun
di tengah lautan asing dan ombak
pandemi. Kisah sederhana kami
pasti juga banyak dialami oleh
keluarga perantau ASN di seluruh
Indonesia. Kali ini, kita berdiri
menghadapi pandemi dengan
membatasi interaksi sosial.
Dimulai dari keluarga, pandemi
ini dapat dihadapi. Menjaga
kesehatan dan kebersamaan
keluarga adalah bagian penting
dalam daya tahan melawan
pandemi seperti ini, tentu tanpa
menyampingkan pekerjaan kita
sebagai Aparatur Sipil Negara.

MTI Terbitan Khusus/ 2020

13

Laporan Utama

Laporan Utama

Foto Pemenang II Lomba Foto
DJPb Kategori Internal
KPPN Kuala Tungkal / Ariyo
Eka Putra / @aep.images
Work From Home
Selama pandemi Covid-19, DJPb
menerapakan kebijakan untuk
memenuhi protokol kesehatan,
salah satunya Work From Home.
Berbagai macam tugas dan
pekerjaan, sosialisasi, bahkan
rapat dilaksanakan secara daring
dari rumah, bersamaan dengan
anak yang sedang belajar dan
bermain di rumah.
Lokasi: Kuala Tungkal, Jambi.

Pesan Singkat dari
Lembah Baliem
Deni Herdianto
Direktorat Pengelolaan Kas Negara
Pemenang Karya Terbaik-2 Lomba
Penulisan Kisah Inspiratif DJPb 2020
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“Ayah kapan pulang? Kakak sudah
hafal juz 30 lho.”
Suara mungil dari ujung telepon
malam itu menghunjam hatinya.
Pertanyaan semacam itu sudah
sering ia dengar. Namun, kali
ini rasanya berbeda. Kerinduan,
kerisauan, dan kesedihan
bertumpuk jadi satu. Sepuluh
purnama sudah ia tak bisa mencium
kening kedua buah hatinya.

Rentang masa terlama yang pernah
ia lewati tanpa pelukan hangat
keluarga. Semua rasa mengkristal
menjadi butiran rasa bersalah.
Kian lama kian besar. Rasanya
menyesakkan dada.
“Maafkan Ayah, Nak” gumamnya
lirih.
Keesokan hari selepas percakapan
itu, ia termenung. Sorot matanya

kosong menatap pagi yang cerah.
Di balik jendela, Pegunungan
Jayawijaya berdiri gagah mengapit
Lembah Baliem. Embun masih
bergelayut manja di dedaunan,
berselimut dinginnya pagi. Tempat
ini memang terkenal sejuk, tak
jarang pula dingin menusuk. Wajar
saja, Wamena terletak di ketinggian
sekitar 1.800 meter di atas
permukaan laut.

MTI Terbitan Khusus/ 2020
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Pagi itu, pikirannya tiba-tiba
melayang kembali ke satu masa.
Medio 2017, untuk pertama
kalinya ia injakan kaki di
Bumi Cendrawasih. Garis awal
perjuangan di belahan timur
Indonesia itu dimulai. Dari satu
tempat yang indah di ujung
negeri, asa itu mulai ia jaga.
Lambaian tangan perpisahan
di Bandara Adi Sutjipto malam
itu memberatkan langkahnya.
Doa, harapan, dan semangat
dari orang-orang terdekatnyalah
yang meringankannya.
Hari, pekan, bulan, dan tahun
berganti. Ini adalah tahun
keempatnya mengabdi di
pedalaman Papua. Banyak cerita
terjadi. Sebagian disimpan
sebagai kenangan, sisanya
dibuang sebagai pelajaran.
Seperti lakon sandiwara, kadang
memancing tawa, kadang pula
memeras air mata. Di satu hari
menguras emosi, di hari lain
menuntut berbesar hati.
Keterbatasan akses dan fasilitas
adalah masalah klasik yang ia
hadapi sejak lama. Menurutnya,
layanan komunikasi,
jaminan pasokan listrik, serta
akses transportasi adalah
infrastruktur penting yang
harus ditingkatkan kualitasnya.
Perlu upaya luar biasa agar bisa
berdiri sejajar dengan daerah
lain. Keterbatasan ini tentu
berimplikasi pada kualitas
layanan yang diberikan kepada
publik, sesuatu yang menjadi
tugas utamanya selama ini.
Kualitas jaringan telekomunikasi
sangat vital untuk menjalankan
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seluruh pekerjaan yang berbasis
digital. Prosedur dan mekanisme
pekerjaan saat ini membutuhkan
fasilitas komunikasi yang prima.
Sayangnya, ia tak mendapati
itu di awal-awal penugasannya.
Proses transformasi berbasis
digital yang berjalan cepat
dalam organisasi seringkali
sulit diimbangi. Tak jarang, ia
perlu waktu berjam-jam hanya
untuk mengunduh peraturanperaturan terbaru. Jangan tanya
berapa masa yang dihabiskan
jika harus mengunduh file
aplikasi berukuran besar.
Beruntung, enam bulan terakhir
ini kondisi berangsur membaik.
Perbaikan layanan komunikasi
dan penggunaan fasilitas baru
membuatnya bekerja lebih
nyaman.
Kesulitan dan keterbatasan
akses transportasi merupakan
tantangan berikutnya. Tak
ada opsi lain untuk mencapai
Wamena selain lewat udara.
Kondisi geografis dan
tantangan alam yang luar biasa
seringkali tak bisa dilawan.
Penundaan, bahkan pembatalan
penerbangan bukan lagi
hal aneh. Dampaknya tentu
pada tertundanya aktivitas
warga. Tak terkecuali dirinya.
Kondisi semacam inilah yang
memaksanya memendam
rindu sekian purnama hanya
untuk memeluk orang-orang
terkasihnya. Ia tak bisa pulang
sesering yang ia mau. Pun saat ia
bisa pulang, jika dihitung-hitung
“cicilan” pesawatnya mungkin
sudah cukup untuk membeli
mobil bekas keluaran Jepang.

Tantangan yang dihadapinya
di Wamena luar biasa. Faktor
kondisi keamanan merupakan
salah satunya. Publik mencatat
peristiwa kelam 23 September
2019. Besarnya eskalasi
konflik membuatnya harus
meninggalkan Wamena. Bersama
rekan-rekannya ia terpaksa
mengungsi untuk beberapa lama
di Jayapura. Selepas itu, kondisi
memang membaik. Namun,
dibanding daerah lain, tetap
saja tak lebih baik. Beberapa
peristiwa yang mengiris nurani
kemanusiaannya tetap saja
terjadi.
Perjuangan bertambah berat
saat ujian pandemi datang di
triwulan awal 2020. Kerinduan
tak bisa dilepaskan untuk
masa yang lama. Di sisi lain,
tuntutan pekerjaan pun
tak juga berkurang. Justru
di masa-masa pandemi ini
kehadiran pemerintah sangat
diharapakan publik. Berbagai
penugasan khusus di masa
pandemi datang silih berganti.
Beberapa pekerjaan yang
biasanya dilakukan manual
dan bertemu secara fisik, tak
bisa lagi dilakukan. Semua
beralih menjadi daring. Untuk
daerah lain, perubahan pola
kerja seperti itu mungkin bukan
masalah besar, tapi Wamena
berbeda. Energi, stamina, kondisi
psikologis memang terkuras.
Secara manusiawi, ia sempat
bercerita tentang kegudahannya.
Hebatnya, ia menolak menyerah.

Foto Honorable Mention Lomba Foto DJPb
2020 Kategori Umum : @adidiastoro_id

Kemampuan konspetual
dan kecakapan teknis
memang sangat
diperlukan siapa pun,
dimana pun. Namun, itu
saja tak cukup. Kekuatan
mental justru aspek lain
yang sangat penting
dimiliki untuk sekadar
bisa bertahan di Wamena.
Sentuhan tepat pada
sisi psikologis pegawai
sepertinya menjadi hal
wajib. Dosisnya mungkin
bisa berkali lipat dari
daerah lain. Kondisi ini
bertambah berat saat
pandemi datang. Pegawai
lain tak sekadar rekan
kerja, tetapi keluarga yang
saling mendukung dan
menguatkan.
Pengabdiannya bersama
rekan lainnya lebih
dari tiga warsa layak
untuk dibanggakan.

Perbaikan internal dan
layanan begitu banyak
dilakukan. Perjuangannya
membuahkan hasil.
Apresiasi datang silih
berganti, dari level
regional hingga nasional.
Tuhan tidak tidur, kuasaNya selalu hadir bagi
orang-orang yang mau
berusaha.
Persis sebuah drama,
ada awal, maka ada
akhir. Perjuangannya
di Pegunungan Tengah
Jayawijaya tuntas di
pertengahan Oktober.
Sesuatu yang ditunggutunggu hadir tepat di titik
puncak kerinduannya.
Ia harus meninggalkan
Sungai Baliem untuk
berjumpa Sungai
Paguyaman. Petang itu ia
larut dalam berjuta rasa.
Syukur kepada Tuhannya

bercampur lintasan
kenangan dari kota yang
akan ia tinggalkan.
----------------------------------Malam itu, 9 Oktober
2020, aku menyapa
dan memberikannya
tahniah. Sempat aku
bertanya kepadanya,
“Apa rahasiamu sanggup
bertahan dan sukses
di sana, kawan?” Lama
kutunggu jawabnya.
Mungkin, ratusan pesan
masuk ke gawainya malam
itu. Esok pagi baru kubaca
balasannya. “Ikhlas,
mengabdi, dan prestasi”.
Pesan singkat dari Lembah
Baliem itu memberikan
pembuktian. Memberi
yang terbaik bagi negeri
memang tak harus dibatasi
kondisi geografi.
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Foto Pemenang I Lomba Foto
DJPb Kategori Umum
M Joko Apriyo Putro @apry_aje
Judul : Membantu
Seorang petugas medis sesang
membantu memasangkan
Google rekan seprofesinya saat
penanganan covid19

Pengorbanan di Tengah
Pandemi
Muhammad Ulil Albab
Kanwil DJPb Provinsi Papua
Pemenang Karya Terbaik-3 Lomba
Penulisan Kisah Inspiratif DJPb 2020
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21 Juli 2020, 20:20
“Fiuh…,” lelahnya tubuh ini, ingin sekali rasanya langsung merebahkan diri di kasur yang
sedari tadi melambai-lambai memanggilku. Andai saja aku lupa bagaimana resiko dan
bahayanya Covid-19 terutama bagi orang yang memiliki komorbid sepertiku, tentunya segala
macam protokol yang ribet itu tidak akan kujalani. Masuk rumah, semprot antiseptik sanasini, lepas semua pakaian langsung lempar ke mesin cuci, mandi air campur antiseptik, dan
diakhiri dengan menyambar sebuah botol madu kemudian menuangkan beberapa mili ke
mulutku. Ritual seperti itulah yang selalu kujalani setiap hari setelah bepergian dari luar
rumah.
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Baru saja punggung ini
bersandar di atas bantal
tiba-tiba saja panggilan
whatsappku berbunyi,
terlihat dari layar pak
Arif kabidku memanggil.
“Assalamualaikum, mas
Yuda.” “Waalaikumsalam
pak,” jawabku. “Mas, sudah
dirumah ya, gimana tadi di
DPKADnya?” “Sudah pak,
Alhamdulillah aman pak,
tadi permasalahan sudah
dapat diatasi dan persyaratan
penyaluran DAK Fisik tahap
I untuk Kabupaten Keerom
sudah dapat dipenuhi semua
sebelum batas waktu berakhir
hari ini.” “Mantap, makasih
banyak ya mas, untung tadi
mas Yuda dan mas Aris mau
datang ke Keerom untuk
membantu permasalahan
pemda disana, kalau tidak…
bisa jadi penyaluran DAK
Fisik tahap I disana jadi
terhambat.” “Sama-sama pak,
itu sudah jadi kewajiban saya
pak.” jawabku. “Oiya mas,
sebenarnya ada informasi
yang ingin saya sampaikan,
tapi mas Yuda jangan kaget
ya, usahakan tetap tenang,
insyaallah semua akan baikbaik saja,” terang pak Arif.
Sontak rasa kaget bercampur
penasaran segera menyergap
kepalaku. “Ee… iya pak,
ada apa ya pak?” tanyaku
penasaran. “Hmm… jadi gini
mas, hasil swab teman-teman
kita di KPPN hari ini sudah
keluar.” “Nah hasilnya gimana
pak, apa ada teman kita yang
positif selain pak Wawan Kasi
Bank yang sebelumnya sudah
positif?” tanyaku tidak sabar.
“Iya mas, hmm… kebetulan
ee.. ada satu lagi kawan di
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KPPN yang positif mas… ee…
mas Aris.” Seketika mulutku
terkunci, kepala rasanya
seperti dijatuhi beban berat,
kaget, sedih, jengkel, was-was,
semua jadi satu, pikiranku
melayang mengingat menit
demi menit, detik demi detik,
saat berinteraksi bersama Aris
beberapa jam yang lalu ke
Kabupaten Keerom.
22 Juli 2020, 01:15
Sesaat setelah mendengar
kabar bahwa Aris salah
satu staf Seksi Bank KPPN
Jayapura positif Covid-19,
Bapak Kabu memberitahuku
kalau besok hari Jumat akan
dilaksanakan swab test bagi
seluruh pegawai Kanwil.
Malam ini mataku tak kuasa
terpejam, kepalaku dipenuhi
berbagai macam pikiran.
Mencoba berandai-andai,
andai saja tadi aku menolak
perintah Kabid untuk datang
ke Keerom membantu
permasalahan DPKAD dalam
memenuhi persyaratan
penyaluran DAK Fisik, andai
saja tadi aku tidak berangkat
ke Keerom satu mobil dengan
Aris, apa jadinya kalau
ternyata nanti aku jadi positif
Covid-19 karena kemungkinan
tertular Aris, gimana nanti
istriku, anakku, orang tuaku,
tetanggaku kalau sampai tahu
aku terkena Covid-19, dan
banyak pikiran liar lainnya
di benakku. Dan tak terasa
pagi pun datang, kabut tebal
menghiasi lingkungan rumah
dinas angkasapura Jayapura,
seolah menangkap isi hatiku,
yang sedang diselimuti
kegalauan tidak menentu.

27 Juli 2020, 17.30
Handphoneku berdering
keras, dengan tergopoh-gopoh
aku sedikit berlari dari arah
dapur, kulihat panggilan dari
Pak Kabu. “Assalamualaikum,
halo pak,” jantungku berdegup
keras. “Waalaikumsalam, mas
Yuda yang sabar ya, Insyaallah
gakpapa kok, ini hasil swab
dah keluar, dan hasilnya…”
“Gimana hasilnya pak, saya
negatif kan pak?” sahutku.
“Hmm… kebetulan hasilnya di
kantor kita ada 2 yang positif
mas, om Jacky PPNPN kita
dan satunya ee… mas Yuda.”
Seketika itu badanku lemas,
aku pasrah.
Sesaat setelah hasil swab
tersebut keluar banyak temanteman kantor menghubungiku
dan memberikan dukungan
untukku. Handphoneku
berdering, terlihat Ibnu salah
satu kawan karibku menelpon.
“Halo yud, gimana… aku OTW
situ ya bawa mobil tak antar
ke RSAL, teman-teman KPPN
dah koordinasi dengan pihak
rumah sakit dan kamar untuk
perawatan sudah siap Yud.”
“Udah tenang aja bro, aku
tak sendirian aja ke rumah
sakitnya, gakpapa kok, demi
keamanan dan kenyamanan
kalian dan aku juga, aku
sehat kok ga ada gejala
apapun, amanlah… aku tak
kesana sendiri aja,” jawabku
meyakinkan. “Beneran Yud
gakpapa? Tapi….” “Udah aman
bro, tenang aja,” jawabku
mantap. Akhirnya malam itu
juga kukemasi pakaianku dan
aku segera meluncur ke RSAL
Jayapura sendirian.

Foto Honorable Mention Lomba Foto DJPb
2020 Kategori Umum : @irfan_ncos

30 Juli 2020
Sore ini hasil tes swab
pertamaku di RSAL keluar,
dan hasilnya masih positif.

jadwalku Work From
Homebase (WFHb) setelah
sejak akhir Maret 2020 yang
lalu tidak dapat pulang
bertemu keluarga karena

rumah sakit, sambil sayup
sayup seolah terdengar
lagi Alm. Didi Kempot
“Ora Biso Mulih”, “Mak,
Bapak, aku ra iso mulih,

Syarat dinyatakan sembuh
dari Covid-19 dan boleh
keluar dari rumah sakit ini
adalah hasil swab test 2 kali
berturut-turut harus negatif.
Buyar semua anganku untuk
dapat kembali ke kampung
halaman bertemu keluarga.
Minggu ini seharusnya

penutupan akses transportasi
di Papua, termasuk juga
saat lebaran Idul Fitri yang
lalu. Besok adalah hari raya
Idul Adha, dan harapan
untuk segera dapat bertemu
keluarga dalam waktu dekat
ini pupus sudah. Akupun
termenung di sebuah bangsal

bodho iki atiku sedih…,
mak bapak ngapuranen aku,
yen ono salah lan luputku.”
Yah.. maafkan aku istriku,
anakku, bapak, ibu, aku
belum bisa pulang, semoga
pengorbananku di masa
pandemi ini memiliki arti.
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Resep Anti-Corona : Iman,
Aman, Imun
Ferhad Akbar
KPPN Kutacane
Karya Terfavorit Lomba Penulisan
Kisah Inspiratif DJPb 2020

K

utacane. Suatu daerah
yang sebenarnya lebih
dekat dengan Medan,
ya sekitar 210 Km,
dengan jalan yang
cukup membuat mual bagi yang
belum terbiasa, namun sangat
berjarak dari Banda Aceh. Suatu
daerah yang cukup terpencil di
ujung negeri serambi. Mengabdi
untuk negeri sebagai insan Treasury,
hingga kini tak pernah ku sesali.
KPPN Kutacane membangkitkan
semangatku untuk senantiasa
berkontribusi. Untuk mereka yang
hidup di lereng-lereng Leuser.

Foto Pemenang I Lomba Foto
DJPb Kategori Internal
KPPN Palopo / Muhammad
Safei / @zavhey
Pegawai KPPN Palopo yang WFO
senantiasa menjaga kesehatan dan
kebugaran dengan berolahraga
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Jauh sebelum wabah pandemi
datang, yaitu lima tahun yang
lalu, Ku saksikan masih banyak
orang-orang kekurangan. Bukan
hanya kebutuhan sandang, lebih
dari itu pemahaman agama yang
jauh dari sempurna. Anak-anak
lebih senang bermain gadget,
nongkrong diwarnet asyik games
online 24 jam, maupun hal-hal
kurang bermanfaat lainnya. Padahal
kelak ilmu agama dan negara ini
akan kita titipkan pada mereka. Hal
itulah yang kemudian memaksa aku
untuk memberi manfaat walaupun
tidak besar, karena kami juga masih
kekurangan ilmu juga.
”Fer, nanti cobalah dirikan rumah
tahfidz. Agar kami (orang tua, red)
mendapatkan pahala yang terus
mengalir,” pungkas emak. Itulah

wasiat yang menjadi pengokoh aku
berjuang mendirikan rumah tahfidz
bagi dhuafa. Bukan dari kutacane,
tapi kami mengawalinya dari Medan.
Kami mendirikan Ma’had Tahfizh
Yatim Dhuafa Kitabina. Berkat
dukungan dari rekan-rekan, saudara,
dan tetangga, qadarallah Ma’had
tersebut dapat dikelola dengan
baik dan aku tetap bisa berkinerja
optimal sebagai pelaksana di
Subbagian Umum KPPN Kutacane.
Datangnya wabah pandemi Covid-19
pada Maret 2020 lalu mengubah pola
kerja dan segala aktivitas yang kita
lakukan. KPPN Kutacane sebagai
salah satu instansi vertikal Kanwil
DJPb Provinsi Aceh, menjalankan
himbauan untuk menerapkan
protokol kesehatan dalam rangka
mengurangi wabah pandemic,
sekaligus memastikan pencairan
APBN di wilayah Kutacane tetap
berjalan lancar.
Protokol kesehatan diterapkan
dengan disiplin oleh seluruh
pegawai KPPN Kutacane.
menggunakan masker sepanjang
beraktivitas di kantor, sering
mencuci tangan, dan menjaga
jarak, tidak membuat layanan
KPPN menurun. Bahkan layanan
yang diberikan KPPN semakin
intensif karena stakeholders dapat
berkonsultasi maupun berkoordinasi
melalui smartphone. Efeknya,

seluruh kendala layanan dapat
diselesaikan dengan baik meskipun
stakeholders tidak melakukan tatap
muka ke KPPN.
Penerapan protokol kesehatan sama
sekali tidak membuat pekerjaan
menjadi sulit. Aku yang sering
berurusan dengan layanan Tata
Usaha Rumah Tangga di kantor,
tetap bisa melakukan pengadaan
barang dan jasa kepada para rekanan
menggunakan media komunikasi
online tanpa tatap muka. Barang
yang sudah saya terima pun saya
pastikan keamanannya dengan
menyemprot desinfektan agar tidak
membahayakan kesehatan pegawaipegawai saat digunakan nanti
bahkan surat masuk pernah kami
oven terlebih dahulu.
Melihat penerapan protokol
kesehatan tersebut berjalan
dengan cukup efektif di kantor,
menginspirasiku untuk menerapkan
protokol kesehatan di Ma’had
Tahfizh Kitabina yang menjadi
tanggung jawab saya. Dengan
jumlah santri yang terus bertambah
hingga lebih dari 65 santriwati
dan mulai berkembang di 3 lokasi
yakni Medan, Tembung, dan Kwala
Begumit, hal tersebut menjadikan
Aku wajib memastikan kesehatan
santri agar tetap kondusif untuk
belajar di Ma’had.
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Duka dan Pengorbanan
Kunto Aribowo
Kanwil DJPb Provinsi Bangka
Belitung
Nominee Karya Terfavorit Lomba
Penulisan Kisah Inspiratif DJPb 2020

Berita Duka
Innalillahi wa inna ilaihi rojiun
Telah meninggal dunia Slamet Mulyono Kepala Bidang SKKI Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung, pada hari
Jumat, 24 April 2020, di Rumah Sakit Bakti Timah, Pangkalpinang.
Mohon dimaafkan segala kesalahannya.
Semoga diterima amal ibadahnya dan diampuni segala dosanya.
Aamiin.

Foto Honorable Mention Lomba Foto DJPb
2020 Kategori Umum : @elninophotoplus32

Selanjutnya, Aku menyusun
SOP aktivitas santri khusus di
masa pandemi. Diantaranya para
santri tidak kami perkenankan
untuk keluar lokasi Ma’had,
kecuali pengajar dengan alasan
darurat, misalnya belanja
dapur atau kegiatan yang betul
mendesak, Kemudian orang tua
santri juga untuk sementara
tidak diperbolehkan masuk ke
lingkungan pesantren. Untuk
melaporkan perkembangan
anaknya, kami kembangkan
aplikasi laporan pencapaian

hafalan santri sebagai media
informasi bagi orang tua santri.

menyelamatkan santri dari
corona.

Upaya-upaya tersebut Aku
lakukan sebagai bentuk
ikhtiar untuk menjaga
iman, meningkatkan imun
dan membuat rasa aman di
ma’had yang ku bina. Dengan
menerapkan protokol kesehatan
secara disiplin, maka kegiatan
ibadah dapat terus dilaksanakan.
Dan iman yang terus terjaga
memberikan rasa tenang di
dalam jiwa dan insya Allah akan

Iman dan aman menjadi ikhtiar
terbaik untuk menjaga imun.
Didukung dengan olahraga, pola
makan yang teratur dan sehat,
maka iman, aman, dan imun akan
bersinergi saling melengkapi.
Semoga segala ikhtiar tersebut
berdampak dalam memutus mata
rantai penyebaran Covid-19. Dari
Kutacane, kami tresurer terus
mengabdi, terus peduli.

D

emikian pesan WA yang aku kirim ke Pak Alfiker, Kakanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung
atas permintaannya membuatkan pesan pemberitahuan kepada Kantor Pusat DJPb tentang
meninggalnya salah seorang pegawai di kantor kami. Berita awal tersebut kami terima dari
pegawai yang menemani almarhum di rumah sakit.

Hari itu, Jumat 24 April 2020 bertepatan dengan 1 Ramadhan 1441 Hijriah hari pertama umat muslim
melaksanakan puasa. Kami, para pegawai Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung terkejut dengan sebuah berita
duka atas kepergian salah seorang rekan kami untuk selamanya. Kegiatan rutin di kantor saat itu beralih
menjadi kesibukan pengurusan kepulangan jenazah dari Pangkalpinang ke kampung halaman di Pekalongan.
Segera kutelpon istriku, memintanya untuk menemani kedua anak almarhum yang masih menunggu di rumah
dinas, sementara ibu mereka sudah berada di rumah sakit. Kebetulan rumah dinas yang kami tempati tidak jauh
dari rumah dinas yang ditempati keluarga almarhum. Aku pun menyusul dari kantor, yang lokasinya lebih jauh.
Sebagian pegawai juga bergegas menuju ke sana.
Sebagian pegawai kantor lainnya menyusul ke rumah sakit menemani istri almarhum dan mengurus keperluan
administrasi, dan sebagian lainnya melaporkan berita duka tersebut ke pengurus RT/RW setempat.
Hari itu ternyata juga merupakan hari terakhir bandara dibuka untuk penerbangan keluar masuk
Pangkalpinang. Kebijakan yang sama dilakukan oleh sebagian besar bandara di seluruh Indonesia, akibat
semakin meluasnya pandemi covid-19. Sehingga tidak mudah mendapatkan tiket pesawat untuk keluarga
almarhum. Selain karena pembelian tiket dilakukan secara mendadak, juga karena hari Jumat atau Senin
memang biasanya merupakan puncak arus pekanan penumpang pesawat.
Sampai dengan menjelang waktu keberangkatan pesawat terakhir pada siang hari itu, salah seorang anggota
keluarga almarhum masih belum mendapatkan tiket pesawat. Harapan untuk mendapatkan tiket dari
pembatalan tiket penumpang lain pun pupus sudah.
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Beberapa menit sebelum
batas waktu check-in
pesawat, rombongan
pengantar jenazah almarhum
bertemu dengan salah
seorang pegawai KPPN
Pangkalpinang yang ternyata
saat itu juga berencana
pulang kampung, dengan
penerbangan yang sama.
Setelah berdiskusi beberapa
saat, Puji Hartoyo, Kasubbag
Umum KPPN Pangkalpinang
tersebut mengikhlaskan
tiketnya untuk digunakan
oleh anak almarhum.
Mas Puji, kami biasa
memanggilnya demikian.
Saat kejadian tersebut
sebenarnya sedang menderita
sakit maag kronis, telah
beberapa kali berobat ke
dokter dan belum merasakan
kesembuhan. Situasi
pandemi covid-19, tinggal
berjauhan dari keluarga, dan
kabar bahwa atap rumahnya
bocor serta saluran toilet
mampet sehingga perlu
perbaikan mendesak juga
menambah beban pikiran.
Hal ini membuat kadar asam
lambungnya meningkat
dalam beberapa hari terakhir,
dan sakitnya bertambah
parah.
Kepulangannya saat itu,
pikirnya adalah kesempatan
langka dalam masa pandemi
untuk menemui keluarga,
dan mengurus perbaikan
rumah. Izin dari atasan
juga baru diterima pada
pagi harinya, ketika atasan
dan beberapa rekan kantor
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menjenguknya di rumah
dinas.
Selain itu tujuan utama
kepulangannya adalah
sebagai penawar sakit
maag kronisnya, dengan
mengurangi beban
pikiran yang selama ini
dirasakannya. Jika tidak
jadi pulang hari itu, maka
entah kapan bisa menemui
keluarganya kembali.
Informasi tentang jadwal
bandara akan dibuka kembali
juga belum jelas. Sementara
rasa sakit yang diderita tidak
kunjung berkurang.
Sempat terasa berat untuk
menyerahkan tiket yang
sudah dimiliki kepada
keluarga almarhum yang
tidak begitu dikenalnya.
Namun, rasa iba dan harapan
mendapatkan yang terbaik
dari Yang Maha Kuasa
membuat Mas Puji rela
berkorban mengalahkan
egonya.
[14.26, 24/4/2020] Teguh
Kanwil Babel: Mas Puji,
Alloh maha segalanya,
maturnuwun mas
[14.30, 24/4/2020] Bu
Sasi. Kabid PAPK Babel:
Barakallah Pak Puji.. Allah
yg paling istimewa dalam
membalasnya.. insya Allah.
Syafakallah Pak Puji. Laa
basa thaahurun.. insya Allah.
[14.38, 24/4/2020] Lis
Kartika. Kanwil Babel:
Alhamdulillah.. smoga pak
puji dberikan pengganti
yg lebih dan segera dberi

ksmbuhan.. amin..
[14.39, 24/4/2020] Bu Inge
. Kabid PPA I Babel: Smoga
pak Puji dimudahkan dan
cepat sehat kembali
[14.43, 24/4/2020] Suhartono
Kanwil Babel: Jazakallahu
khoiron katsiro Mas @
Puji Hartoyo. KPPN PklPng
atas semuanya, insyaAllah
balasan-Nya sangat berlipatlipat di bulan Ramadhan ini..
Syafakallah Mas..
[14.47, 24/4/2020] Bu Esti.
Ka KPPN Pangkalpinang:
Alhamdulillah Hari pertama
bulan puasa Saya melihat
indahnya makna ramadhan.
[15.48, 24/4/2020] Pak
Alfiker. Kakanwil Babel:
Selamat sore Bpk/Ibu
dan teman2 semuanya,
Sy menyampaikan terima
kasih utk pengorbanan dan
bantuan serta support yg
diberikan dlm pengurusan
Jenazah Alm Pak Slamet, dan
perhatiannya kpd keluarga
Beliau. Khusus kpd Pak
Puji, terima kasih yg sangat
besar utk keikhlasannya,
smg Tuhan memberikan
kesembuhan yg sempurna
utk Pak Puji. terima kasih yg
tak terhingga utk Pak Kabu,
Pak Andi, Bu Sasi, Bu Inge,
Bu Esti, pak Nazif, Hero,
Warwar, Teguh, Kunto, Anam,
Hartono, Wahyu, Asep, Bu
Astri, Bu Rondang, (maaf tdk
dapat sy sebut satu persatu)
teman2 staf, n teman2
PPNPN, salam

Foto Honorable Mention Lomba Foto DJPb
2020 Kategori Umum : @apry_aje

Demikian beberapa pesan tertulis yang
disampaikan melalui grup WA dari para
pegawai Kanwil DJPb Provinsi Bangka
Belitung dan KPPN Pangkalpinang. Pesan
khusus untuk Mas Puji atas bantuan
dan pengorbanannya, juga doa untuk
kesembuhan beliau.
Dua bulan setelah peristiwa itu, terbit
nota dinas Sekretaris DJPb nomor ND1797/PB.1/2020 tanggal 14 Juni 2020 hal
Tindak Lanjut Atas Kebijakan Pembatasan
Terhadap Pegawai Pada Masa Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat COVID-19, yang
isinya antara lain pemberian punishment
terhadap pegawai yang melakukan
pelanggaran ketentuan dan reward kepada

pegawai yang melaksanakan ketentuan
dengan baik. Setiap kantor DJPb diminta
mengidentifikasi dan melaporkan setiap
pegawai yang layak mendapatkannya.
Namun sampai saat ini, belum ada kabar
pemberian punishment maupun reward
sebagai tindak lanjut dari nota dinas
tersebut.
Kami berharap Mas Puji adalah salah
seorang pegawai yang mendapatkan
pengakuan dan reward dari Kantor Pusat
DJPb atas pengorbanannya di masa pandemi
ini. Apabila belum terpenuhi harapan kami,
sesungguhnya reward dari Yang Maha Kuasa
adalah lebih baik dari segalanya.
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Kata Mereka

www.djpb.kemenkeu.go.id

"Yang menjadi “wow elemen”
pada Kisah Treasury ini ialah
bahwa sebagian besar kisahnya
dialami oleh diri penulisnya
sendiri. Ketika kisah tersebut
dikemas menjadi sebuah karya
tulisan, itu akan menjadi sesuatu
yang menarik dan luar biasa
bagi para pembaca terutama
di luar DJPb. Masyarakat jadi
mengetahui situasi dan kejadian
di berbagai daerah, khususnya
perjuangan para pegawai DJPb
yang mungkin tidak pernah
diceritakan sebelumnya"

“Penting untuk bisa
mengungkapkan keseharian
menjadi pesan bagi audiens
melalui foto yang kuat ..
Perbendaharaan (DJPb) harusnya
cukup punya modal yang kaya &
berwarna karena kantornya yang
tersebar di penjuru nusantara.
Berbeda-beda daerah dan
budaya yang beraneka ragam
seharusnya semakin banyak
kekhasan daerah juga yang dapat
digali oleh fotografer-fotografer
perbendaharaan..”

DR RULLI NASRULLAH, M.Si.

MISBACHUL MUNIR
@munirkwnol

Penulis Nasional, Akademisi, Praktisi dan Konsultan
Media, Juri Pakar lomba karya media Ditjen
Perbendaharaan Kementerian Keuangan 4 tahun
terakhir
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Kontributor : Mahardika Argha Mariska

Fotografer Profesional, Juri Pakar lomba
karya media Ditjen Perbendaharaan
Kementerian Keuangan 4 tahun terakhir
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Foto Pemenang II Lomba Foto
DJPb Kategori Umum
Adi wijayanto @cucu_buaya
Media pasar online sebagai
penyelamat UMKM.
Disaat sekarang semua sangat
besar dampak nya akibat pandemi.
Terlebih dibidang kerajinan
tangan yang sangat melemah,
untuk tetap bisa bertahan
mencoba pasar online sebagai
pertolongan pekerja UMKM ini,
yang masih bisa diperjuangkan
meskipun penjualan tidak
sebanyak sebelum pandemi.

Emak, Lebaran dan Corona
Warnoto
KPPN Purwokerto
Nominee Karya Terfavorit Lomba
Penulisan Kisah Inspiratif DJPb 2020
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“Le riyoyo taun iki mulih opo ora?” tanya Emak penuh harap. “Insya Allah Mak, mugi-mugi saged
wangsul”, jawabku sekenanya, sekedar membuat emak bahagia.
Emak sangat berharap aku pulang kampung. Berkumpul saat lebaran tiba. Bisa bersua bersama
keluarga besar. Beramai-ramai shalat Ied berjamaah. Saling bersilaturahmi dan halal bil halal.
Melepas kerinduan satu sama lain. Saling memaafkan dan mengikhlaskan.
Rupanya harapan besar emak pupus sudah. Harapan agar aku ada di tengah-tengah keluarga
besar lenyap sudah. Ya! Sejak pandemi Corona melanda, pemerintah membatasi beberapa
aktifitas. Tak terkecuali aktifitas rutin lebaran. Pemerintah melarang untuk mudik lebaran. Bagi
yang ketahuan akan ada sanksi tersendiri.
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Lebaran tahun ini, karena
wabah Corona, aku tidak
diperkenankan untuk
melaksanakan aktifitas seperti
layaknya lebaran tahun-tahun
sebelumnya. Senantiasa
ada suka cita yang khidmat.
Tradisi saling berkunjung.
Bersilaturahmi saling
bermaafan. Saling berkirim
kudapan lezat khas lebaran.
Berkumpul bersama keluarga
besar. Mudik ke kampung
halaman. Memakai pakaian
baru yang terbaik. Berziarah ke
pemakaman. Pembagian angpau
lebaran. Segala rupa hiruk pikuk
kesibukan berkaitan dengan
suasana lebaran.
Aneka rupa kesibukan yang
membuat lelah. Kelelahan
itu seakan terbayar dengan
rasa suka cita penuh
syukur. Mengiringi langkah
mengharapkan bertemu kembali
dengan Ramadan dan Idul Fitri
selanjutnya.
Indahnya perayaan Idul Fitri
sebelum wabah Corona.
Terasa aneh kalau lebaran tidak
pulang. Purwokerto Pemalang
bisa ditempuh melalui jalan
darat tiga jam. “Masa tidak
pulang”, bathinku bergumam
sendiri. Padahal sebelum pindah
tugas ke Purwokerto, tepatnya
di luar Pulau Jawa, selalu
diusahakan untuk bisa mudik.
Bersilaturahmi dengan emak,
kakak, adik, dan keluarga besar
lainnya.
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Aku sedih bukan karena lebaran
tidak bisa pulang. Aku sedih
karena harapan besar emak
tidak bisa terpenuhi. Emak
merupakan ladang amal bagiku.
Keridhoan emak yang bisa
menghantarkan aku ke sorga.
Tapi apa boleh buat, antara aku
dan negara juga ada perjanjian
yang kuat. Sumpah jabatan yang
tidak boleh dilanggar. Ya! Aku
harus mencari soslusi. Mencari
jalan terbaik. Emak tetap
bahagia dan legowo dengan
keadaan ini. Aku pun tetap
patuh pada aturan yang telah
ditentukan oleh pemerintah.
Aku terus berpikir. Mencari
solusi. Berharap keajaiban
akan datang sebelum lebaran.
Ya! Aku tak lelah berdoa. Tak
malu meminta kepada Sang
Pencipta. Semoga Corona cepat
berlalu. Sebelum lebaran ada
pengumuman istimewa kalo
dunia sudah bebas dari Corona.
Tak satupun penduduk bumi
yang menyangka. Dampak
pandemi Corona begitu masif
menyebar ke seluruh penjuru
bumi. Semua penduduk jagat
semesta dihimbau untuk sebisa
mungkin berdiam di rumah.
Membatasi segala bentuk
interaksi dengan orang lain
selain anggota keluarga satu
rumah.
Pembatasan pergerakan dan
mobilisasi penduduk berlaku
bukan hanya bersifat lokal, tapi
juga regional dan international.
Hal ini bertujuan untuk lebih

meminimalisir dampak wabah
yang mematikan ini semakin
meluas dan merajalela.
Begitu besar dampak yang
dirasakan akibat wabah ini,
terutama dalam aspek sosial
kemasyarakatan, ekonomi
dan budaya. Begitu sangat
terasa dampak Corona di saat
melaksanakan ibadah puasa
Ramadan dan lebaran.
Ingatanku kembali ke emak.
“Bagaimana agar bisa memberi
pemahaman kepada emak?,
pertanyaan itu selalu terngiangngiang dalam alam pikiranku.
Emak belum tau apa itu
pandemi. Emak tidak tau apa
itu Corona apalagi lockdown.
Emak kini usianya sudah sangat
sepuh. Pendengaran sudah
mulai berkurang. Penglihatan
tidak lagi sejernih dulu. Makan
hanya dengan gusi karena
giginya sudah tanggal semua.
Sedih memang, tapi aku tidak
boleh larut dalam kesedihan.
Aku hubungi kakak lewat
telepon. Minta tolong untuk
menjelaskan kepada emak. Aku
tidak bisa pulang lebaran.
Emak mulai murung. Makan
tidak enak. Tidur tidak nyenyak.
Mendengar kabar, aku tidak
pulang lebaran.

Foto Honorable Mention Lomba Foto DJPb
2020 Kategori Umum : @ghaniandlia

Emak selalu termenung.
Memikirkan kenapa aku
tidak pulang. Padahal jarak
tempuh lumayan dekat. Bila
dibandingkan dengan tempat
tugas sebelumnya. Bathin emak
bertanya-tanya. Dulu waktu
tugas di Sulawesi, Kalimantan,
dan Sumatera bisa pulang
lebaran. Kenapa sekarang cuma
di Purwokerto tidak bisa pulang?
Kakak menjelaskan kepada
emak. Apa itu pandemi? Apa itu
Corona? Menjelaskan tentang
bahaya Corona. Menjelaskan
tanggung jawab seorang ASN
kepada negara. Sumpah jabatan
yang pernah diikrarkannya.
Akhirnya emak mulai sedikit
paham. Dengan mata yang
berkaca-kaca emak bilang’ “Yo
wis le yen ora mulih ye rapopo,
sing ati-ati wae yo le”. “Yen wis
ora ono Corona mandang mulih
yo le?”. Akhirnya emak ikhlas
dan ridho
Kakak pun mengabariku. Puji
dan syukur aku panjatkan.
Alhamdulilah terus aku

lantunkan.
Hatiku berkata, “Aku harus bisa
mengganti kebahagiaan lebaran
emak”. Aku mengirimkan paket
lebaran berupa pakaian yang
indah yang emak suka. Aku
transfer uang lebih untuk emak.
Lebaran pun tiba. Aku video
call emak di malam lebaran.
Pun setelah sholat Ied. Emak
memakai baju baru yang
aku paketkan. Wajah emak
sumringah. Emak kelihatan
bahagia. Aku bahagia. Aku
telah menepati dua perjanjian.
Amanah dari Allah untuk
membahagiakan emak
tertunaikan. Perjanjian kerja
dengan negara tetap dipatuhi.
Lebaran di Purwokerto aku
nikmati penuh arti. Aku masak
agak banyak. Tetangga kanan
kiri aku bagi. Aku bersilaturahmi
dengan tetap mematuhi protokol
kesehatan. Akan selalu ada jalan
untuk sebuah kebaikan.
Semoga Corona segera
menghilang sehingga lebaran

tahun depan bisa dirayakan
bersama emak tersayang.

Catatan:
Emak = Ibu
Le = Panggilan untuk anak lakilaki
Le riyoyo taun iki mulih opo ora
= Nak lebaran tahun ini pulang
apa tidak
Mugi-mugi saged wangsu =
Mudah-mudahan bisa pulang
Yo wis le yen ora mulih ye
rapopo, sing ati-ati wae yo le = Ya
sudah kalo tidak bisa pulang
tidak apa-apa
Yen wis ora ono Corona mandang
mulih yo le = Kalo sudah tidak
ada Corona cepat pulang
ya nak
Lockdown = ditutup
Sumringah = Ceria
Angpao = Amplop berisoi uang
Video call = Panggilan video
Transfer = Mengirim
ASN = Aparatur Sipil Negara
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Foto Pemenang III Lomba Foto
DJPb Kategori Internal
Direktorat SITP / Muhammad
Reza Pratama / @rezapertama
Tindakan 'kecil' yang dulu sering
diabaikan, kini menjadi aksi
yang membawa manfaat dan
perlindungan 'besar' tak hanya
bagiku, tapi juga bagimu. Bagi
KITA

Tetap Semangat Berkinerja
dalam Masa Pandemi
Amirsyah
KPPN Raha
Honorable Mention Lomba Penulisan
Kisah Inspiratif DJPb 2020

34

MTI Terbitan Khusus/ 2020

“Dalam menghadapi situasi Covid-19, jajaran Kemenkeu harus adaktif, responsif, dan
peduli guna mendorong kebangkitan bangsa dari tekanan ini.”
Sri Mulyani Indrawati, 2 Oktober 2020.

P

andemi Covid-19 yang mewabah di Indonesia, tak luput juga melanda Pulau Muna
Provinsi Sulawesi Tenggara dimana terdapat KPPN Raha. KPPN Raha merupakan
instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan yang melayani pemangku kepentingan di
Kab.Muna dan Kab.Muna Barat. Saat tulisan ini dibuat, Kab.Muna berstatus kuning
(risiko rendah) dan Kab.Muna Barat berstatus oranye (risiko sedang) dalam Peta
Risiko Covid-19.
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Pandemi telah memaksa
kita semua untuk berubah
dalam berbagai hal.
Perubahan tersebut harus
dilakukan agar terhindar
dari virus yang sangat
berbahaya, yang dapat
menyebabkan sakit parah
hingga hilangnya nyawa.
Pemerintah juga melakukan
berbagai perubahan dari
sisi tata kerja maupun
anggaran untuk mengatasi
pandemi dan dampaknya
yang merugikan negara dan
rakyat dari sisi kesehatan
dan sisi ekonomi.
Agar terhindar dari virus
Covid-19, maka dalam
beraktivitas setiap hari

harus menggunakan
masker, rajin mencuci
tangan dengan sabun,
menjaga jarak dengan
orang lain dan atau
menghindari kerumunan/
keramaian. Hal tersebut
juga wajib diterapkan
dalam melaksanakan
pekerjaan sehari-hari di
kantor, termasuk di KPPN
Raha. Walau awalnya belum
terbiasa memakai masker
dalam melaksanakan
tugas/pekerjaan seharihari, namun harus tetap
dilaksanakan dengan baik
dan benar demi kebaikan
bersama. Dan kini akhirnya
telah menjadi kebiasaan
baru.
Pekerjaan
yang
biasanya
dilakukan
secara
tatap muka
dengan
satkersatker
di loket
pelayanan
(Front
Office), kini
dilakukan
secara
daring/
online
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menggunakan internet. Jika
pun ada satker yang dengan
sangat terpaksa harus
datang ke KPPN, maka
wajib menjalankan protokol
pencegahan Covid-19
secara ketat sebagaimana
yang ditetapkan oleh
Pemerintah. KPPN Raha
telah menyediakan
berbagai sarana yang
dibutuhkan seperti tempat
cuci tangan beserta sabun
di depan pintu masuk,
juga SATPAM akan selalu
mengingatkan untuk
memakai masker dengan
benar.
Dukungan teknologi
dan sistem informasi
di KPPN Raha ternyata
sudah relatif memadai
dalam melaksanakan
pekerjaan secara daring/
online. Adanya berbagai
aplikasi yang terkoneksi
bahkan terintegrasi
dengan internet seperti
OMSPAN, SPAN, E-Rekon,
Sprint dan lainnya turut
mempermudah perubahan
kebiasaan kerja sehari-hari
khususnya bagi satkersatker yang dilayani KPPN
Raha. Juga penggunaan
sarana komunikasi berbasis
internet seperti email dan
aplikasi What’s App (WA)
sangat mempermudah
dalam membantu satker
yang sedang mengalami
kesulitan secara teknis
sehingga dapat diberikan
solusi untuk mengatasinya
meskipun saling berjauhan.

Foto Honorable Mention Lomba Foto DJPb
2020 Kategori Umum : @komang_gr73

Untuk mengatasi Pandemi
dan dampaknya, Pemerintah
melaksanakan beberapa
perubahan dan penyesuaian
terkait Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) Tahun
2020. Khusus untuk belanja
operasional birokrasi dilakukan
efisiensi yang cukup signifikan.
Penghematan terutama dilakukan
pada kegiatan terkait perjalanan
dinas. Namun demikian, juga
dialokasikan belanja untuk
menjalankan kebiasaan
baru dalam melaksanakan
pekerjaan sehari-hari seperti
adanya pemberian vitamin dan
penambah daya tahan tubuh
kepada seluruh pegawai.
Adanya penghematan ini sempat
menimbulkan kekhawatiran
apakah akan mengganggu
pelaksanaan tugas seharihari yang biasanya terdapat
perjalanan dinas sehingga akan
menyulitkan dalam mencapai
target kinerja. Akan tetapi
ternyata kekhawatiran tersebut
tidak terjadi. Pelaksanaan
tugas/pekerjaan sehari-hari
berjalan dengan lancar dan bisa

mencapai target bahkan ada
yang capaiannya melebihi target
kinerja yang ditetapkan.
Keberhasilan mencapai target
kinerja meskipun dalam
keterbatasan situasi dimasa
pandemi adalah berkat semangat
kerja seluruh pegawai yang saling
menguatkan dan bersinergi,
bekerjasama untuk kebaikan
bersama. Implementasi NilaiNilai Kementerian Keuangan
semakin terasa dan terlihat di
masa pandemi ini.

Nilai Pelayanan dan
Kesempurnaan diaplikasikan
dalam berinteraksi dengan satker
dan pemangku kepentingan
lainnya meskipun secara daring/
online yaitu komunikasi dan
koordinasi dilakukan secara
persuasif agar membuat nyaman,
memberikan solusi atas segala
permasalahan satker, juga tak
lupa memuji dan memberi
apresiasi pada satker yang
telah mendukung penyelesaian
pekerjaan dengan baik agar
makin termotivasi.

Integritas dan Profesionalitas
ditunjukkan dengan tetap bekerja
dengan baik meskipun harus
selalu menggunakan masker
yang belum terbiasa, juga harus
menahan rindu untuk bertemu
keluarga karena sempat tidak
bisa cuti karena adanya larangan
perjalanan. Seluruh pegawai
bersinergi agar pelaksanaan
tugas/pekerjaan tetap lancar
meskipun ada yang bekerja di
kantor (WAO) dan sebagian
lainnya bekerja dari rumah
(WFH).

Satker-satker yang dilayani
pun pada akhirnya mampu dan
terbiasa mengikuti ritme kerja
yang dijalankan KPPN Raha
sehingga semua tugas dan
pekerjaan dapat diselesaikan
sebagaimana mestinya. Meskipun
dalam masa pandemi dan harus
menjalankan adaptasi berbagai
kebiasaan baru, KPPN Raha tetap
semangat menjalankan tugas/
pekerjaan untuk mencapai target
kinerja yang ditetapkan, bahkan
berusaha memberikan kinerja
yang terbaik.
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Foto Finalis Lomba Foto DJPb
Kategori Internal
KPPN Tolitoli / Rozannaura
Fatsa Tenoyo / @rozannaura
Kontribusi Dua Sisi
Potret seorang Pegawai KPPN
Tolitoli memanfaatkan waktu
istirahat siang untuk membeli
kebutuhan pokok dari pedagang
yang masih berjuang ditengah
badai pandemi yg menerjang

Berbagi di Tengah Pandemi
Yoga Sulistya Winata
KPPN Timika
Honorable Mention Lomba Penulisan
Kisah Inspiratif DJPb 2020
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etika tulisan ini
dibuat, hampir satu
setengah tahun
perjalanan pengabdian
sebagai punggawa
Keuangan Negara terlalui. Bumi
cendrawasih dengan hangatnya
menyambut minggu-minggu
pertama kedatangan kami dengan
kurang kondusifnya keamanan yang
terjadi di beberapa kota. Beruntung,
Timika sebagai rumah pertama
perjalanan pengabdian ini dengan
ramahnya membersamai. Tidak
ada kontak fisik langsung, tidak
ada korban jiwa, yang ada hanyalah
pecahan-pecahan kaca kantor bekas
lemparan massa demonstrasi yang
kemudian menjadi penyambut
sekaligus pengingat bahwa perjalan
pengabdian ini baru saja dimulai.
Mungkin mengkhawatirkan, tapi dari
situlah kemudian kehangatan hadir.
Setelah serangkaian peristiwa itu,
seluruh pegawai tanpa terkecuali
rutin berjaga malam bersama untuk
memastikan kondisi keamanan
sekitar kantor dan rumah dinas.
Situasi ini menjadi hikmah untuk
kami semua, karena dengan ini
suasana kekeluargaan semakin
menguat dan tentunya sangat positif
bagi kami pegawai baru yang sedang
menjalani fase adaptasi.
Suasana kekeluargaan kemudian
terpelihara dengan baik dan dari
sanalah lingkungan sosial kami
terbentuk. Kami menjadi terbiasa
dan nyaman untuk bergaul hanya
dengan lingkungan kantor,
selebihnya mungkin dengan rekan
satuan kerja lain atau rekan sesama
Kementerian yang sesekali bertemu
untuk sekedar berbincang, olahraga
bersama, ataupun dipertemukan
melalui even rutin instansi. Kondisi
itu juga ditengarahi oleh berbagai
stigma terkait kondisi lingkungan
sekitar yang kurang kondusif,

ditambah lagi pengalaman awal
kurang mengenakan yang tentunya
berdampak pada kondisi psikologis
kami ketika ingin mencoba
bersosialisasi keluar. Beberapa bulan
kemudian kondisi itu perlahan
mulai berubah dengan adanya siswa
magang di kantor kami yang salah
satu siswanya merupakan masyarakat
lokal. Stigma yang ada seolah patah
ketika melihat siswa lokal ini sebagai
sosok yang sederhana, ulet, dan
tanggung jawab. Pandangan kami
semakin terbuka setelah sebelumnya
kami juga sempat berkunjung ke
beberapa lokasi dan berkesempatan
untuk berjumpa dengan penduduk
lokal. Kesantunan siswa magang di
kantor dan keramahan penduduk
lokal yang kami temui membatalkan
pandangan kami sebelumnya yang
sempat bersikap mengeneralisir
bahwasanya masyarakat lokal kurang
terbuka terhadap pendatang.
Sedikit demi sedikit sebagian
dari kami mulai berbaur dengan
masyarakat, pun juga dengan
saya. Sejak tahun lalu saya mulai
aktif mencari berbagai komunitas
sosial, karena sejak kuliah hingga
pasca kampus saya cukup dekat
dengan berbagai aktifitas sosial
kemasyarakatan. Minat untuk terjun
ke masyarakat sempat terbatasi
dengan kondisi sebelumnya yang
kurang terbuka dalam memandang
lingkungan sekitar, ditambah lagi
fase adaptasi di penempatan pertama
dengan rutinitas sebatas kerjapulang-kerja yang pada akhirnya
membentuk zona nyaman, terlebih
ketika memasuki masa pandemi yang
praktis membatasi aktifitas di luar
rumah . Hingga pada akhirnya upaya
menembus zona nyamanpun berhasil
ketika saya mulai bergabung dengan
salah satu komunitas sosial di Timika.
Komunitas itu bernama Grup Timika,
bisa dibilang komunitas ini sangat

heterogen karena terdiri dari berbagai
anggota dengan latar belakang yang
beragam. Kesempatan berkumpul
pun datang, dengan pertimbangan
pembatasan sosial berskala besar
akibat pandemi covid-19 telah
dicabut dan mulai bertransisi ke masa
new normal, saya kemudian berani
memutuskan untuk menghadiri acara
perkumpulan komunitas tersebut.
Singkatnya, acara perkumpulan itu
selesai dan berjalan lancar dengan
tetap mematuhi protokol kesehatan.
Acara perkumpulan kali ini diadakan
untuk membahas perihal perayaan
ulang tahun komunitas yang
direncanakan akan diagendakan
dengan kegiatan bakti sosial. Pada
perbincangan malam itu diputuskan
untuk membagikan sebagian donasi
yang telah terkumpul kepada
masyarakat pesisir pada esok hari,
hal itu diputuskan karena adanya
donasi berlebih dalam bentuk susu
kemasan yang akan lebih baik apabila
didistribusikan lebih awal.
Keesokan paginya saya memutuskan
untuk ikut bergabung dalam
penyaluran donasi. Saya dan
beberapa anggota yang ikut
selanjutnya bergegas menuju
Pelabuhan Paumako. Sesampainya di
sana, kami kemudian menyewa kapal
kecil untuk menyeberang ke beberapa
titik kelompok penduduk di sekitaran
pelabuhan. Penyaluran donasi ini
diupayakan untuk tidak menciptakan
kerumunan, sehingga kami sendiri
yang kemudian mendatangi satu per
satu kelompok penduduk di sana.
Para penduduk yang kami datangi
ini merupakan bagian dari Suku
Kamoro yang merupakan salah
satu suku terbesar di Timika. Suku
Kamoro yang beberapa penduduknya
bermukim di sekitaran pelabuhan
ini identik dengan keramahan dan
keterbukaannya terhadap pendatang.
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Benar saja, pada lokasi
pendistribusian pertama,
penduduk terutama anak-anak
begitu riuh menyambut ketika
kami membawakan mereka
beberapa karton susu dan
masker, kami pun kemudian

menanyakan tentang sembako
dan semacamnya, tanpa
adanya pandemi mereka pun
layak untuk mendapatkannya.
Sebagai masyarakat subsisten
(bergantung pada alam),
kehidupan mereka sedikit

95 tahun 2018, mitra penyalur
program pembiayaan UMi
diharuskan untuk memberikan
pendampingan kepada para
debiturnya. Program-program
pendampingan seperti pola
pendampingan yang dijalankan

menyampaikan sedikit
sosialisasi terkait protokol
kesehatan sembari membagikan
masker. Kondisi yang sama
pun ditemui pada lokasilokasi selanjutnya. Namun,
ada kejadian unik di salah satu
kelompok penduduk, salah satu
masyarakat menanyakan terkait
pembagian sembako dengan
nada yang kurang mengenakan.
Mereka mengira kami dari
instansi pemerintahan, ketua
komunitas pun kemudian
menjelaskan secara baik-baik
dan penduduk tesebut akhirnya
bisa menerima.

banyak mulai termodernisasi.
Sudah menjadi fenomena umum
ketika sebagian dari mereka
mulai hijrah ke kota untuk
mencari penghidupan dengan
mengikuti arus modernisasi.
Namun, tidak sedikit dari mereka
yang tidak bisa ikut serta dalam
modernisasi karena keterbatasan
kapasitas dan pada akhirnya
menjadi mudah terjebak dalam
penyimpangan sosial yang
dibawa oleh arus modernisasi itu
sendiri.

oleh Grameen Bank di
Bangladesh mungkin sedikit
banyaknya bisa diadaptasi oleh
para mitra penyalur. Sependek
informasi yang diketahui,
penyalur yang mengadopsi pola
pendampingan Grameen Bank
saat ini hanya PT. Permodalan
Nasional Madani dengan
programnya yang bernama
Mekaar (Membina Keluarga
Sejahtera). Program pembiayaan
sekaligus pendampingan
yang ramah terhadap debitur
yang belum masuk kategori
bankworthy bisa menjadi salah
satu solusi untuk mengakselerasi
usaha ultra mikro Mace-Pace
di sini. Penguatan kapasitas
yang secara tidak langsung juga
berdampak pada pendidikan
sosial mereka harapannya akan
memberikan dampak positif
untuk mengantarkan mereka
sebagai subyek dari perubahan
sosial di wilayahnya. Sudah
saatnya program-program
semacam pembiayaan UMi
ini hadir untuk mereka,
memberdayakan usahausaha ultra mikro lokal dan
menjadikan mereka sebagai
simbol kemajuan di tanahnya
sendiri.

Perjalanan ke pesisir kali ini
banyak memberikan kesan,
himpunan rumah panggung
yang tersusun dari papan dan
beratapkan lembaran seng yang
sudah berkarat menyambut mata
yang sedang liar memandang,
sekelilingnya tidak terlihat kabel
ataupun tiang-tiang utilitas
yang menandakan ketiadaan
aliran listrik di sana, pada bagian
lain yang terlihat hanyalah
perahu kecil tak bermesin yang
bersandar di tepian halaman
rumah-rumah mereka. Melihat
semua ini rasanya menjadi
wajar ketika sebagian mereka
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Fenomena-fenomena yang
terekam hari itu menjadi
penguat efek candu untuk
bisa kembali lagi menemui
mereka, tentunya dengan
bekal yang lebih baik dari
sebelumnya. Tapi, ada
sesuatu yang terus terfikirkan
sepulangnya kegiatan di pesisir
hari itu. Melihat beberapa
masyarakat lokal di sana yang
menjajakan ikan di sekitar
pelabuhan, ataupun mamamama yang mengumpulkan
kayu merah untuk kemudian
dipasarkan, seketika potret
fenomena itu terhubung
dengan program pembiayaan
ultra mikro (UMi). Sesuai
dengan amanat PMK Nomor

Foto Nominee Favorit Lomba
Foto DJPb Kategori Internal
KPPN Kotabumi/ Arif Eko
Purwanto/ @arif_eko_purwanto/

WFH dan WFO
Amalia
Kantor Wilayah DJPb Provinsi Maluku
Honorable Mention Lomba Penulisan Kisah
Inspiratif DJPb 2020

Produktif dengan Adaptasi
Kebiasaan Baru "Jarak hanya
sebatas dimana kita bergerak,
meski tanpa tatap muka tak
berarti tanpa makna, ayoo.. tetap
terhubung agar silaturahim tetap
tersambung"

R

uangan itu berukuran 10x12 meter, dipenuhi oleh kursi-kursi kuning beroda
yang takkan pernah kulupa, serta empat meja kayu panjang yang ditata
melingkar. Sisi utara ruangan adalah podium, yang di sebelah kanannya
terdapat space khusus untuk operator zoom dan sebuah layar proyektor
yang cukup besar. Di meja operator zoom itu, terdapat sebuah mikrofon
kecil dan jenjang dengan tinggi dua inci, yang sedari tadi digerak-gerakkan oleh seorang
pemuda bermata sipit. Pemuda bermata sipit itu adalah Ketua Magangku. Kami biasa
menyebut magang sebagai OJT atau On The Job Training.
Aku masih menjalani peranku sebagai salah satu siswa magang ketika cerita ini terjadi.
Tepatnya, ini adalah magang terakhir dan terlama sebelum penempatan definitif.
Terlama dibandingkan seluruh sejarah magangku, dan terlama dibandingkan durasi
magang angkatan sebelumku, ya, harus diakui semua itu adalah karena adanya pandemi
yang sejak 2019 kemarin melanda dunia.
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Sepeminuman teh kemudian,
kursi-kursi kuning yang
berserakan mengelilingi empat
meja kayu melingkar tadi satu
per satu mulai terisi. Di sudut
yang absurd, beberapa orang

“Terima kasih, teman-teman
telah meluangkan waktu untuk
datang di tengah kesibukan
dan mungkin juga ada yang
rumahnya jauh. Dan terkhusus
untuk teman-teman yang

gaji mereka sama dengan kita.”
Aku dan tim WFH tak kuasa
mengangkat kepala. Ketua OJTku melanjutkan kata-katanya.

anak muda duduk berdekatan
dan saling bercanda sebari
menanti semua orang lengkap.
Wajah mereka menyiratkan
kegembiraan yang alami meski
lingkaran hitam di mata tak bisa
bersembunyi. Senyum mereka
pun tak malu-malu walau guratgurat lelah bertengger di wajah.
Aku tahu siapa mereka. Mereka
berada di kubu pertama, kubu
orang-orang yang seminggu full
masuk kantor atau WFO (Work
From Office).

selama beberapa bulan ini sudah
bersedia WFO, aku ucapkan
terimakasih sekali. Aku minta
maaf karena tidak bisa turun
langsung mendampingi kalian.”

nanti, kita semua akan full
masuk kantor secara bergilir.
Jadi akan dibuatkan jadwal
WFH-WFO juga seperti pegawai.
Untuk teman-teman yang
rumah atau kosnya masih di luar
Bekasi, tolong, tolong banget
untuk mencari tempat tinggal
yang dekat kantor. Jangan
karena Jakarta PSBB dan zona
merah jadi alasan buat temanteman nggak masuk. Malu sama
gaji!” tegas Ketua OJT-ku.

Di sudut yang lain, Aku dan
beberapa orang teman yang
berada di kubu #dirumahaja
atau WFH (Work From Home)
bagai sepakat memutuskan
untuk membisu. Namanya saja
WFH, tapi sebenarnya sebagian
besar dari kami tidak membantu
pekerjaan kantor sama sekali.
Penugasan memang ada, tapi itu
lebih kepada pengembangan diri
mandiri. Kutundukkan kepalaku
agar wajahku tak terlalu tampak
ngilu.
Setelah menghitung jumlah
kami yang lengkap dua puluh
sembilan orang, ketua OJTku membuka pertemuan hari
itu. Anak-anak yang tadi
berbincang dengan girangnya,
kini mengalihkan perhatian
sempurna ke depan.
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Jeda sejenak. Raut bersalah
menyelinap di wajah ketuaku
selama beberapa saat. Kemudian
dia mengalihkan pandangan
pada kami, kubu WFH.
“Teman-teman yang dapat
jadwal WFH, kalian merasa
bersalah, nggak? Kalau pernah
dengar seminarnya Bapak Ippho
Santosa tentang konsep gaji,
kalian pasti bakal bertanyatanya, gajiku ini sebenarnya
halal apa nggak? Ingat, pada
saat kita lagi santai-santai di
kosan dan gabut, teman-teman
kita ini ada yang full seminggu
WFO ke kantor, berangkat dari
jam tujuh pagi dan baru pulang
di atas jam enam hanya karena
tempat tinggal mereka dekat
kantor. Bayangkan betapa
capeknya, betapa sibuknya
mereka karena jumlah pegawai
yang masuk kantor juga tidak
sebanyak sebelum PSBB.
Pegawai juga ada jadwal WFHWFO yang digilir. Hanya lima
puluh persen pegawai yang
boleh masuk setiap harinya.
Bayangkan teman-teman kita
ini harus meng-handle banyak
pekerjaan sekaligus, padahal

“Insyaallah mulai tanggal lima

Aku menggigit bibir. Benar
sekali, kata batinku. Selama
ini Aku memang merasa agak
enggan pindah kos karena
harus mengangkut barangbarang yang cukup banyak
dari kosan lama. Aku adalah
tipe orang yang tidak terlalu
suka pindah-pindah tempat
tinggal. Kosku dari sejak
magang pertama di Jakarta VI
tidak pernah berpindah sampai
sekarang. Sebelum PSBB,
Aku memang harus berjuang
pagi-pagi sekali mengejar KRL
Jakarta-Bekasi untuk sampai
di kantor. Tapi sekarang tidak
bisa begitu. Pegawai di KPPN
Bekasi kebanyakan sudah lima
puluh tahun ke atas. Selama di
KRL, meskipun semua orang
mematuhi physical-distancing,
tetap saja risiko naik kendaraan
umum itu besar untuk terpapar.

Foto Honorable Mention Lomba Foto DJPb
2020 Kategori Umum : @deckmaja

Setelah pertemuan itu ditutup, dari
sudut yang absurd, Aku mendengar
namaku dipanggil.
“Oey, Li, yukk, kos bareng kita
ajaa..!” suara Imam—tim WFO.

dedikasi terbaik. Kalau memang
harus pulang pukul tujuh malam,
oke, asal target kantor terpenuhi.
Bukan workaholic, tapi seperti kata
Ketua OJT-ku: ”Malu sama gaji!” .

Aku tersipu. “Eh, ada yang kosong
emang, di tempat kalian?”
“Ada, laahh.. BKT emang pernah
penuh?”
“Eum, Aku juga pengen cepatcepat pindahan gitu. Tapi barangku
banyak banget. Masih mikirin cara
boyongannya gimana.”
“Alaa, gampang. Masukin kardus
aja. Ntar kita bantu angkut sampai
kosan.”
“Ehh, seriuss?”
“Serius, lahh. Masa dua rius sih?
Haha.”

Sebulan setelahnya, kami kembali
dikumpulkan. Di ruangan yang
sama. 10 x 12 meter luasnya.
Lengkap dengan kursi-kursi
kuning beroda yang mengelilingi
empat meja kayu melingkar;
serta sebuah podium pada sisi
utara. Hari itu adalah pelepasan
siswa-siswi OJT untuk menuju
penempatan definitif. Sepasang
mataku merekam dengan jeli,
Pak Pri, Kepala Seksi Pencairan
Dana dan Ibu-ibu pegawai di sana
berkaca-kaca.

Aku tertawa. Mereka baik sekali.
Ada rasa haru yang menyesak
dalam dada. Aku sampai tidak
tahu harus berterimakasih
dengan cara apa. Yang jelas,
mulai tanggal lima nanti, Aku
mau menebus rasa bersalahku
dengan mempersembahkan

“Ini adalah pertama kalinya saya
mempunyai anggota tim yang
etos kerjanya luar biasa. Tidak
pernah menolak ketika diperintah
atau dimintai tolong. Saya hanya
berpesan, Adik-adik OJT ini tolong
pertahankan etos kerja kalian,
karena kalian sudah luar biasa.

Terlebih kalian yang mendapat
penempatan di KPPN A2 yang
jumlah pegawainya mungkin tidak
banyak, kalian pasti akan banyak
diminta maju ke depan. Sekali lagi
pesan Saya, pertahankan kerja
keras kalian selama ini,” kata Pak
Pri.
Kami, dua puluh sembilan anakanak OJT, di penghujung waktu
akhirnya bersalaman, berpelukan,
bertangisan dengan para pegawai
di KPPN Bekasi. Berat sekali
rasanya harus meninggalkan
Bekasi dengan orang-orangnya
yang sudah seperti keluarga,
bahkan terkadang lebih lagi. Bekasi
bagi kami adalah ruang untuk
belajar dan bersaudara sekaligus.
Sekarang, saatnya kami untuk
terbang dan mengangkasa. Saatnya
untuk mengarungi nusantara
dengan sepasang sayap yang lebih
nyata. Tentu saja, kata-kata Pak Pri
akan selalu kami tancapkan dalam
hati: “Pertahankan etos kerja
kalian …!”
Siaapp, Paakk…!
MTI Terbitan Khusus/ 2020
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Foto Karya Terfavorit Lomba
Foto DJPb Kategori Internal
KPPN Makassar II / Achmad
Suhaiba M / @chibasuhaiba
Untuk menjaga pelayanan prima
yang diberikan KPPN tetap
berjalan dimasa pandemi, maka
dilakukan beberapa langkah
pencegahan diantaranya rapid
tes seluruh pegawai untuk
mengetahui penyebaran Covid-19
di KPPN Makassar II

Campur Aduk Rasa Menjadi
Pelaksana Tugas di Tengah Pandemi
Dwi Yanti Yuliarsih
KPPN Cilacap
Honorable Mention Lomba Penulisan
Kisah Inspiratif DJPb 2020
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A

khir Februari 2020, berkurang satu pejabat pengawas yaitu Kasi Veraki yang
memasuki masa purna tugas. Akhir Maret 2020, kembali berkurang satu
pejabat pengawas yaitu Kasi Bank yang juga memasuki masa purna tugas.
Praktis di KPPN Cilacap hanya ada dua pejabat pengawas, yaitu saya dan
Kasi PDMS. Dan Kepala Kantor menyampaikan kalau kami masing-masing
memegang dua seksi sebagai Plt sampai pejabat yang definitif datang.
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KPPN Tolitoli / Ryan Paramaartha /
@rmaartha

Saya sebenarnya sudah
menyatakan keberatan ketika
ditunjuk menjadi Plt Kasi Bank,
karena posisi saya di Subbagian
Umum sudah sangat menguras
energi dan pikiran, serta jarak
saya ke kantor cukup jauh sekitar
50 km sehingga cukup lelah di
perjalanan, hal itu membuat
saya khawatir tidak mampu
melaksanakan tugas dengan
maksimal jika mengampu
Subbagian Umum dan Seksi
Bank. Saya mengusulkan agar Plt
dari pelaksana di seksi tersebut,
karena saya melihat kompetensi
pelaksana di Seksi Bank KPPN
Cilacap sangat baik. Namun
Kepala Kantor tetap memutuskan
di pegang oleh pejabat pengawas
yang ada. Sehingga selain
melaksanakan tugas di Subbagian
Umum, saya juga melaksanakan
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tugas di Seksi Bank tmt 1 April
2020.
Awal Maret 2020, Presiden Jokowi
mengumumkan kasus Covid-19
pertama kali di Indonesia. Dari
hari ke hari kasus terus meningkat
dengan sangat cepat. Untuk
mencegah penyebaran Covid
maka mulai tanggal 16 Maret 2020
Kementerian Keuangan termasuk
KPPN Cilacap menerapkan
WFH. Sebagian besar pegawai
bekerja dari rumah (WFH). Dan di
bulan Maret juga Kepala Kantor
kami terkena mutasi pejabat
administrator sehingga saya
sebagai Plh Kepala Kantor tetap
melaksanakan tugas di kantor
sambil menunggu pejabat definitif
datang. Dan ketika Kepala KPPN
pengganti sudah melaksanakan
tugas di akhir Maret, di awal

April saya juga sebagai Plt Kasi
Bank. Praktis, saya tidak bisa
WFH karena untuk pekerjaan
yang kaitannya dengan SPAN
harus di selesaikan di kantor. Ada
perasaan campur aduk ketika
kita tiap hari berangkat ke kantor
dengan jarak yang cukup jauh,
di sisi yang lain sebagian besar
pegawai bekerja dari rumah. Ada
rasa sepi di kantor, ada sedih
sekaligus khawatir tidak bisa wfh,
karena keluar rumah apalagi setiap
hari juga meningkatkan risiko
terkena virus meskipun sudah
menerapkan protokol kesehatan.
Tapi bismillah, saya memohon
pertolongan kepada Allah untuk
melindungi saya supaya saya bisa
melaksanakan tugas dengan baik,
dan saya berkomitmen untuk
melaksanakan tugas semampu
yang saya bisa.

Agustus 2020 (kalau tidak
salah), kami diminta
kantor pusat melaporkan
pelaksaan rapid/ swab.
Dan kami laporkan bahwa
KPPN Cilacap belum pernah
melaksanakannya. Karena
bisa dibebankan ke DIPA,
kami tawarkan ke pegawai
untuk rapid, dan ternyata
sebagian besar pegawai
keberatan dilaksanakan
rapid. Kami memaklumi
kekhawatiran mereka. Ya,
takut dengan hasilnya.
Namun tidak berapa lama
kemudian, turunlah Nota
Dinas dari Kantor Pusat
yang menginstruksikan agar
semua pegawai minimal
pernah di rapid/ swab. Kami
langsung berkoordinasi
dengan Pemkab Cilacap
dan menyarankan untuk
membuat surat permohonan
swab, karena Pemkab tidak
ada program rapid, namun
swab.
1 September 2020. Semua
pegawai dan PPNPN bersiap
ke Balai Diklat Pemkab
Cilacap untuk dilakukan
swab. Satu per satu dari
kami diambil sampel cairan
di tenggorokan dan hidung
oleh petugas berpakaian
APD lengkap. Hari demi hari
kami lalui dengan perasaan
cemas menunggu hasil
swab. Lebih dari tiga hari
belum keluar juga, kami
berpikir mungkin hasilnya
“aman”.

8 September 2020. Kami
mendapatkan kabar dari
Dinas Kesehatan kalau
hasil swab sudah keluar,
di informasikan bahwa
ada satu pegawai yang
terkonfirmasi positif. Dan
pegawai tersebut adalah….
saya. Seketika dunia terasa
gelap, serasa kematian
di depan mata. Bayangan
ruang isolasi, peti mati
dibungkus plastik, tibatiba menyeruak. Namun
saya segera berusaha
menguasai diri. Saya
mengucap innalillahi
wa inna ilaihi rajiuun…
Semua dari Allah dan akan
kembali kepada allah. Saya
berserah diri kepada Allah,
Tuhan semesta alam. Saya
termasuk orang tanpa
gejala, alhamdulillah saya
tidak mengalami hypoxia
ketika di cek petugas
kesehatan. Singkat cerita
saya harus isolasi, dan saya
memilih di rumah daripada
di rumah sakit. Karena
secara psikologis saya ingin
dekat dengan keluarga.
Sayapun diberikan cuti sakit
selama 14 hari kalender
untuk penyembuhan.
Selama isolasi campur
aduk perasaan saya, tapi
yang paling mendominasi
adalah down. Secara

kepasrahan yang paling
dalam.

mental sangat jatuh. Tapi
saat sendiri itulah saat
introspeksi, dzikrullah,
saat hanya berdua dengan
Allah penguasa langit dan
bumi, saat berada dalam

terisi. Semoga kinerja dan
pengabdian lebih baik.

10 September 2020,
swab kedua, dan tracking
keluarga, suami dan anak.
Kembali kecemasan akan
hasil swab melanda.
Bermohon kepada yang
Maha Kuasa agar hasilnya
negatif. Tanggal 14
September 2020, kami
mendapatkan kabar kalau
saya dan anak saya negatif,
sementara hasil swab suami
belum keluar. Alhamdulillah
ya Rabb…. lega rasanya.
Apalagi setelah hasil swab
suami juga negatif.
24 September 2020, kembali
saya berangkat kantor untuk
melaksanakan tugas WAO
di Subbagian Umum dan
Plt di Seksi Bank. Manusia
mempunyai keterbatasan,
namun saya berkomitmen
untuk memberikan yang
terbaik yang bisa saya
berikan untuk organisasi
dengan segala kemampuan
saya, karena agama saya
mengajarkan untuk selalu
bersungguh-sungguh
dalam segala hal yang
baik. Kurang lebih 7 bulan
Plt, alhamdulillah dengan
Kep-37 semua pejabat
pengawas sekarang sudah
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Muchtamir @muchtamir_

Multi Peran Para Puan
Dwi Listiana
Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan
Timur

P

ara puan ini bisa
jadi berbeda
jabatan dan
keadaan. Namun,
mereka sedang
menjadi lakon yang sama,
memainkan figur yang multi
peran sebagai bagian dari
insan perbendaharaan.
Membagi pikiran sekuat tenaga
untuk memenuhi tuntutan
pekerjaan, sekaligus menjadi
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ibu dan istri dalam waktu
yang bersamaan. Multitasking
perempuan seolah bertambah
seperti deret ukur dalam tujuh
bulan terakhir ini.
Pandemi pagebluk corona
mengubah rutinitas pagi
Laila, seorang Pelaksana pada
KPPN yang terletak di ibu
kota Provinsi Kalimantan
Timur. Biasanya, setelah

subuh, ia dikejar waktu untuk
menggarap pekerjaan rumah
tangga dan bersiap pergi ke
kantor. Namun, kini ia tak
perlu rapi sejak pagi. Yang
penting, pada pukul 7.30 pagi
ia sudah mengisi presensi,
sedia gawai pintar dan laptop
untuk amunisi. Betul, Laila
sedang melaksanakan kerja
dari rumah, work from home
(WFH) istilah kekiniannya.

Laila mulai bekerja dari rumah
sejak Kementerian Keuangan
mengeluarkan kebijakan tindak
lanjut terkait pencegahan
penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) pada
medio Maret lalu. Untuk
mencegah dan melindungi
pegawai, kantor Laila
menerapkan sistem WFH bagi
sebagian besar pegawainya.
Memasuki tatanan normal
baru, kebijakan WFH masih
diterapkan secara bergantian
mengikuti beleid yang berlaku.
Bekerja dari rumah membuat
Laila merasa quality time
dengan anaknya yang baru
genap satu tahun semakin
bertambah. Tapi, nyatanya
tidak sesantai yang dipikirkan.

Memang, pagi hari sebelum jam
kerja ia tidak harus terburuburu memandikan anaknya
sebelum ngantor. Ia memiliki
waktu lebih longgar untuk
mengurus buah hatinya.
Dengan lembut ia membalurkan
minyak telon ke perut mungil
anaknya, bercengkerama,
serta menyuapi menu bubur
buah andalan untuk sarapan
buah hatinya. Momen akrab
ibu-anak ini seketika terpecah
saat telepon pintar Laila
berdering. Di ujung telepon,
rekan kerjanya meminta Laila
untuk segera join zoom meeting
bersama Kanwil. “La, diminta
join zoom sama Kanwil segera
ya” ujar kawannya.

Tidak kurang dari sepuluh kali
anak Laila merengek sambil
memanggil “Mama” sepanjang
rapat daring berlangsung. Tini,
si mbak yang biasa membantu
mengasuh anaknya berhalangan
datang hari ini. Ditambah,
sudah hampir dua tahun Laila
menjadi pejuang Long Distance
Marriage (LDM) dengan
suaminya yang bekerja di Jawa.
Sebelum pandemi, biasanya
suaminya rutin pulang atau
ada sanak keluarga dari Jawa
bertolak ke Kalimantan untuk
diminta bantuan. Tapi tidak
untuk saat ini, dan entah akan
sampai berapa lama lagi.
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Laila kerap didera perasaan
bersalah ketika ia dituntut
untuk selalu tampil
prima di layar daring
dan mempertahankan
identitas profesionalnya
tapi di sisi lain ia memiliki
tanggung jawab sebagai

akan tertular virus corona
pada awalnya mendorong
Sri untuk memborong
masker, berbagai produk
disinfektan serta berbagai
suplemen yang disebut
berkhasiat menjaga daya
tahan tubuh untuk dikirim

berhadapan dengan berbagai
tuntutan. Keputusan Sri
untuk sementara tinggal
jauh dari keluarga bukan
hanya sebatas karena
mata pencaharian tapi
untuk menjadi teladan
melaksanakan tugas

seorang ibu. Namun, Laila
memilih berdaya dengan
sukarela sepenuh hatinya
untuk mejalani lakon multi
perannya.

ke keluarganya. Ia menjadi
lebih bawel kepada suaminya
yang tinggal bersama anakanaknya.

sebagai garda terdepan
pengawal APBN. Bukan hal
yang mudah memang bagi
perempuan karena tekanan
kerap keluar bukan hanya
dari lingkungan sekitar tapi
dari keraguan diri sendiri,
“Sudahkah saya menjadi Ibu
yang baik?”.

Ia percaya tugasnya sebagai
abdi negara dan menjadi
seorang ibu bukanlah hal
yang saling menegasi. Walau
prakteknya tidak mudah
tapi pilihannya bukanlah hal
yang harus dibeda-bedakan,
menjadi kerap menyalahkan
dan membuat ragu dengan
keputusan yang diambil.
Ia percaya perempuan
yang piawai di rumah akan
memiliki dedikasi yang sama
saat menjadi pekerja di
kantor.

Ia terus mewanti-wanti
suaminya agar langsung
mandi, berganti baju setelah
pulang kerja, sering cuci
tangan dan mengingatkan
anak-anaknya untuk rajin
minum suplemen. Pandemi
ini membuat Sri yang tinggal
berjauhan dengan sanakfamilinya seolah menjadi
semakin berjarak. Biasanya,
ia bisa pulang setiap bulan
untuk melepas rindu tapi
kini komunikasi virtual
menjadi andalan penawar
rindu.

Masih di provinsi yang
sama, Sri juga agak dibuat
panik saat Covid-19 mulai
merebak. Ia yang harus
mengabdi ditempatkan di
salah satu kabupaten yang
khas dengan transportasi
ketinting-nya itu dihantui
rasa cemas karena tinggal
berjauhan dengan suami dan
anak-anaknya yang tinggal
di Kota Pahlawan.

Rasa cemas dan stres bisa
jadi merupakan sikap yang
wajar di situasi tidak normal
seperti ini. Ketakutan
Sri perlahan mereda
setelah ia meliburkan diri
membaca berita tentang
corona, belajar menerima
kondisi dan meningkatkan
produktivitas diri di tengah
pingitan pagebluk corona
yang mematikan.

Ketakutan bahwa suami
maupun anak-anaknya

Menurutnya, perempuan
itu selalu multi peran dan
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Perempuan yang bekerja
tetaplah menjadi seorang
Ibu sepanjang waktu. Bekerja
dan menjadi seorang Ibu
yang baik merupakan dua
peran yang sejalan bukan
harus dibeda-bedakan. Pesan
untuk para perempuan
insan perbendaharaan, yang
mengambil sekaligus peran
sebagai Ibu, istri, atasan
maupun bawahan, tenang
kalian tidak sendirian.
Kalian ditemani oleh yang
lain, parempuan lainnya.
Mari bergandengan tangan
bukan saling menjatuhkan.
Tapi saling bertukar pikiran,
memupuk keberanian,
membuang keraguan dan
saling menguatkan. Menjadi
lakon multi peran sekaligus
insan perbendaharaan yang
senantiasa memupuk diri
untuk menjadi lebih baik
setiap harinya.

Surya Sriyama
@suryafirayama

Spirit Bolang Milenial Mengawal APBN
dari Bumi “Gurindam Duabelas”
Tsaniya Fauziyyah Bunga Faiha
KPPN Tanjung Pinang

F

resh Graduated,
itulah sebutan yang
pas bagiku pasca
wisuda PKN STAN
tahun 2019. Saat itu
pula aku menapak status “anak
bawang” dalam dunia kerja.
Usia beliaku 18 tahun saat lulus
Diploma I, tentu sebenarnya
merupakan usia “nyaman”
dalam mengeksplorasi dunia
remaja. Namun ini merupakan
konsekuensi ketika aku memilih
kuliah dan jurusan di kampus
pendidikan ini. Aku harus siap

mengemban tanggungjawab
dan komitmen atas pilihanku
untuk bekerja di Kementerian
Keuangan.
Hingga hari itu tiba. Tanggal
28 Agustus 2020, saat Kep-29/
PB/UP.9/2020 terbit. Tercantum
nama dan kantor di mana aku
harus memulai pengabdian
pertamaku. Iya, guys, ada namaku
di situ. Tsaniya Fauziyyah Bunga
Faiha di KPPN Tanjung Pinang,
Kepulauan Riau.

Hal pertama yang aku lakukan
adalah sujud syukur. Aku
berterima kasih pada Allah
yang memberikan takdir terbaik
berupa penempatan sesuai
dengan salah satu dari lima
pilihanku. Lalu? Ya… langsung
menelepon orangtua untuk
memberikan kabar, meskipun
ayah dan ibuku sudah tahu
duluan sih, hehe.
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Tidak sepanjang siang kita
pandangi matahari dan tidak
sepanjang malam kita pandangi
bulan. Dalam setiap hal, ada
masanya. Akan selalu indah dan
bermanfaat jika kita melihatnya
penuh kebersyukuran. Sepakat,
guys?

@apry_aje
M Joko Apriyo P

Antara wow, takjub, galau,
bingung, bersyukur, senang, sedih
bercampur menjadi satu. Nano
nano gitu deh rasanya, ehh…
mirip permen. Bersamaku, ada
enam remaja milenial lainnya
yang mungkin mengalami gejolak
rasa yang tidak jauh berbeda,
karena Allah takdirkan untuk
memulai langkah di tempat yang
sama, KPPN Tanjung Pinang.
Jadilah kami “tujuh sekawan”
yang terbang lintas pulau,
merajut asa di bumi “gurindam
duabelas” Tanjung Pinang.
Di manakah Tanjung Pinang?
Wow, ternyata ada di rentetan
kepulauan yang indah. Tanjung
Pinang adalah Ibukota Provinsi
Kepulauan Riau dan terkenal
dengan “gurindam duabelas.”
Pernah dengar “gurindam
duabelas” nggak? Puisi melayu
lama hasil karya Raja Ali Haji,
seorang sastrawan dan pahlawan
nasional dari Kepulauan Riau.
Puisi yang berisi tentang
duabelas nasehat kehidupan.

52

MTI Terbitan Khusus/ 2020

Tanjung Pinang terletak di
Pulau Bintan, berdampingan
dengan Pulau Dompak, Pulau
Penyengat dan beberapa pulau
kecil lainnya. Hmmm, jadi
ingat lagu Dari Sabang Sampai
Merauke. Lagu yang benar-benar
menggambarkan Indonesia.
Seperti halnya daerah kepulauan,
Tanjung Pinang kaya akan wisata
pantainya dan sudah tentu kaya
dengan sajian kuliner seafoodnya. Termasuk minuman teh
obengnya. Hah? Obeng jadi teh?
Bukan guys, ternyata teh obeng
adalah sebutan untuk es teh
manis. Unik ya…
Beragam wisata ada di Tanjung
Pinang. Wisata alam, budaya,
maupun religi. Wah, Tanjung
Pinang seperti permata di
Selat Malaka. Tanjung Pinang
tenang, sederhana, dan alami.
Pulau Dompak menjadi pusat
pemerintahan, dan… itu artinya
KPPN Tanjung Pinang pun berada
di Pulau Dompak yang terkenal
dengan jembatan sepanjang 1,2

kilometer yang menghubungkan
Pulau Bintan dan Pulau Dompak.
Masya Allah, keren guys, ternyata
“tujuh sekawan” akan bertugas
di tempat yang indah. Yuk,
semangat yuk. Yuk, bisa yuk.
Melihat Tanjung Pinang sebagai
tempat yang menyenangkan
merupakan sugesti positif
terhadap diri sendiri agar bisa
menerima dengan lapang dada
jalan takdir yang sudah Allah
siapkan. Jika boleh memilih, maka
bekerja dekat dengan keluarga
dan bertempat di kampung
halaman adalah pilihan paling
ideal dan menyenangkan. Pilihan
yang diinginkan hampir setiap
orang, tapi hidup bukan selalu
tentang mendapatkan apa yang
diinginkan melainkan tentang
bagaimana kita menyikapi
kondisi yang belum berjalan
seiring dengan rasa syukur dan
harapan, kemudian berupaya
menaklukkan ketidaknyamanan
dan menjadikan kita manusia
tangguh di manapun berada.

Tidak semua hal ideal dalam
hidup ini bisa kita genggam.
Namun , kita bisa mendekati sisi
ideal itu dengan cara mengubah
kacamata pandang kita menjadi
kacamata positif, menghadirkan
pikiran positif yang pada akhirnya
akan menghasilkan aura positif
yang menjadikan kita tetap
bersyukur dan bahagia. Kita
bisa mengolah rasa, tidak lagi
seperti permen nano-nano, tapi
sudah beralih menjadi rujak
cingur yang endul. Galau sudah
berubah jadi sayuran, sedih
sudah berubah jadi sambal petis,
takjub dan senang telah berubah
menjadi tahu tempe, dan syukur
telah bermanifestasi menjadi
cingurnya. Perpaduan yang mak
nyuss ya, guys... lezat untuk
dinikmati, menyehatkan penuh
nutrisi.
Membangun pikiran positif
pun bisa beragam cara. Salah
banyaknya ini nih, guys…
Dalam semboyan hidup atau
filosofi hidup orang jawa, terdapat
ungkapan mangan ora mangan
sing penting ngumpul. Ini bisa
diartikan bahwa berkumpul
dengan keluarga adalah perkara
yang membahagiakan bagi
siapapun. Ini benar, dan untuk
saat ini, ngumpul tidak lagi di
lakukan hanya dengan kontak
fisik. Ngumpul sudah bisa dan
biasa dilakukan dengan virtual.
Mengobati rasa kangen dan saling

memberi semangat bersama
orang-orang yang dikasihi tak lagi
terhambat oleh jarak. Kita bisa
bekerja dengan tenang karena
masih bisa berkomunikasi dengan
keluarga secara leluasa. Meskipun
berjauhan, tetap bisa ngumpul
dan makan bersama ya, guys. Jadi,
tetap semangat untuk terbang ke
bumi “gurindam duabelas.”
Menjadi salah satu squad
Kementerian Keuangan
dan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan bukan di
kampung halaman adalah salah
satu tantangan hidup yang layak
untuk diperjuangkan. Kita bisa
mengenal Indonesia lebih baik
lagi, bahwa Indonesia tidak
hanya Pulau Jawa. Indonesia itu
indah, Indonesia itu beragam.
Kesempatan ini membantu kita
untuk memperkaya wawasan
dan rasa. Membantu kita
belajar bagaimana bersikap
dan bagaimana menyesuaikan
diri terhadap hal-hal baru yang
tidak kita temukan di kampung
halaman, dan ini akan menjadi
cerita serta pengalaman yang
berharga, karena tidak semua
orang bisa memperolehnya.
Mengenal Indonesia akan
membuat kita semakin mencintai
negeri ini. Sesuai pesan Menteri
Keuangan Republik Indonesia,
Ibu Sri Mulyani Indrawati, agar
jangan merasa lelah untuk
mencintai Indonesia, maka
sebuah keharusan bagi kita untuk
memberikan cinta terbaik bagi
Indonesia kita.
Mau tahu apa asa dan tekadku
untuk mewujudkan cinta terhadap
Indonesia? Simak ya...

mungkin ungkapan klise, tapi
masih sangat relevan. Bahwa
masing-masing dari kita memiliki
versi terbaiknya, dan masingmasing dari kita berhak untuk
menggunakan versi terbaik atas
dirinya agar bermanfaat bagi
keluarganya, lingkunganya,
institusinya, dan siapapun.
Memberikan yang terbaik
bisa dilakukan dengan cara
memberikan pengabdian yang
memadai, yakni pengabdian
dengan kualitas premium, bukan
kualitas “KW.” Pengabdian
dengan cinta yang premium, rasa
yang premium, dan perjuangan
yang premium. Menjalankan
tugas dengan ringan, senang,
dan bahagia sebagai bagian
dari Kementerian Keuangan
untuk mengawal APBN di
bumi “gurindam duabelas.”
Menunaikan amanah di KPPN
Tanjung Pinang dengan dua
ratusan satker mitra kerja.
Bekerja dengan penuh integritas,
dengan profesional, bersinergi
dengan seluruh mitra kerja,
memberikan pelayanan terbaik
dan terus menerus meningkatkan
kemampuan untuk menuju
kesempurnaan (kesempurnaan
dalam ukuran manusia).
Ini asa dan kisahku dari bumi
“gurindam duabelas.” Apa asa dan
kisahmu?
Apapun asa dan kisahmu, mari
bekerja, mari bersama, dan mari
bekerja sama dalam mewujudkan
cinta premium kita untuk
Indonesia.
Salam cinta Indonesia dari bumi
“gurindam duabelas.”

Memberikan yang terbaik, ini
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Begitu kakiku menyentuh tanah,
aku seperti mendapat hidup yang
baru. Mendapat kesempatan kedua
untuk memperbaiki hidupku.
Semakin menyemangatiku untuk
memulai debut penugasanku
yang kesembilan. Namun yang
tak terduga terjadi. Negeri ini
mengalami pandemi Covid-19.
PSBB di Papua mengantar
penutupan penerbangan selama
4 bulan. Kapal-kapal pun turut
berhenti beroperasi.

Abu Hasan @artsan77_

Pengabdian Sampai Ke Ujung
Negeri
Noegroho
KPPN Serui

B

apak Ibu yang
dilantik hari ini,
jangan melaksanakan
penugasan sebagai
business as usual,
lakukan evaluasi dan terobosan
menghadapi situasi Covid 19
yang melanda dunia. Pahami
situasi dan jadilah bagian
dari solusi” Begitu pesan
Menteri Keuangan aku tangkap
dalam pelantikan Pejabat
Tinggi Pratama dan Pejabat
Administrator, tanggal 9 Maret
2020.
Ya, pelantikan di awal masa
pandemi Covid-19. Bergetar
hatiku ketika menandatangani
daftar hadir. Karena disitu
aku baru tahu kemana aku
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ditugaskan. Selama ini aku tak
pernah memperhatikan dimana
letak Serui. Cepat-cepat aku cari
peta. Aku duduk di kursi sambil
menenangkan diri. Awalnya aku
gamang. Tapi dengan cepat aku
tersadar. Inilah adalah momen
pengabdian . Kubulatkan tekad ,
tidak akan mundur
Selama ini aku hanya mendengar
cerita dari teman-teman tentang
beratnya bertugas di Papua. Hari
itu, aku akan menuju medan
itu. Penerbangan menggunakan
pesawat berbadan besar hanya
sampai di Biak. Selanjutnya,
ganti pesawat berbadan kecil.
Untuk menempuh penerbangan
dari Biak ke Serui. Aku baru
mengerti, bahwa cerita tentang

kengerian naik pesawat di Papua
memang benar.
Kengerian terjadi ketika pesawat
yang kutumpangi itu masuk ke
dalam awan hitam. Awan itu
seolah-olah mencengkeram
pesawat jenis ATR -42. Hidupku
terasa bergoncang hebat .
Mengikuti goncangan pesawat.
Bisa ke atas bawah ataupun ke
kanan kiri. Ketegangan yang
terjadi di pesawat membuat
banyak yang menangis dan
berdoa. Kecemasan yang luar
biasa terjadi. Akupun terus
melantunkan doa pada Tuhan.
Suasana itu berlangsung selama 5
menit. Sebelum akhirnya pesawat
berhasil lepas dari cengkeraman
awan hitam.

Dua bulan pertama masa PSBB,
kami kesulitan mendapat hand
sanitizer dan masker. Untuk
menjaga kebersihan kami
menyediakan media cuci tangan
dari ember. Penutupan moda
transportasi menyebabkan arus
barang sulit masuk ke Serui. Bukan
itu saja, ketersediaan obat-obatan
pun sangat terbatas. Disamping
menghadapi pandemi Covid 19,
kami juga harus menghadapi
pandemi malaria.
Jumlah kami ada 16 orang. Mereka
menjadi inspirasiku dalam
bekerja. Kalau anak muda itu bisa
bertahan , aku yang paling tua pun,
pasti juga bisa. Tugas pengabdian
membuat mereka harus melupakan
hingar bingar kehidupan kota .
Tidak ada cinema 21 dan mall.
Yang ada hanya lapangan volley
dan tenis meja. Itulah tempat
melampiaskan kegundahan.
Membuang resah dan tertawa
bersama. Mereka mengubur
kegelisahan dengan larut dalam
pekerjaan dan olahraga

dengan Kantor Pusat Ditjen
Perbendaharaan, beberapa satker
sudah menerima pemasangan
jaringan internet dari Bakti (Badan
Aksesibilitas Teknologi dan
Informasi). Namun karena kondisi
alam, sinyalnya masih belum
stabil. Seringkali sinyal internet
hanya kuat pada waktu dini hari
sampai pagi hari.

LPJ. Apabila mereka ada yang
bermasalah. Baik karena tidak bisa
datang ke Serui, atau karena ada
data rekon yang tidak cocok. Kami
pun tambah tegang. Coba hubungi
dan hubungi terus . Kadang respon
yang didapat tidak memadai.
Namun demi mengamankan
kinerja, upaya maksimal terus
dilakukan.

Saat PSBB, moda transportasi
laut berupa kapal cepat pun turut
berhenti. Jalur masuk ke Serui
diperketat sehingga sulit bagi
satker dari Kab. Waropen tidak
bisa datang ke KPPN Serui. Kami
menjadi merasa lebih tertekan
pada masa PSBB. Khususnya
ketika membutuhkan komunikasi
dengan satker - satker di Kab
Waropen. Pelaksanakan koordinasi
penyaluran DAK Fisik, Dana Desa,
Rekonsiliasi, dan Penyampaian LPJ
Bendahara menjadi lebih sulit.

Ada permasalahan yang sulit
dijelaskan hanya dengan
menggunakan telpon / virtual.
Namun , kami tak lelah untuk
menyuarakan agar satker terus
belajar dengan perubahan pola
layanan. Teman-teman KPPN
pun membuat langkah terobosan.
Membuat video tutorial, bimtek,
sosialisasi dan menguploadnya
via youtube. Harapannya pada
saat sinyal bagus , stakeholder
bisa mengaksesnya untuk
belajar. Disamping itu kami juga
aktif membuat pesan WAG yang
mengingatkan satker agar tidak
lalai menjalankan kewajibannya.

Pandemi Covid 19 telah memaksa
perubahan pola layanan pada
KPPN Serui. Layanan yang semula
tatap muka on desk menjadi on
line . Kondisi di Papua, sempat
membuat kami pesimis bisa
melaksanakan perubahan tersebut.
Penyesuaian terhadap cara tatap
muka langsung diganti dengan
secara virtual. Mengingat tidak
semua satker memiliki jaringan
internet yang bagus. Tergantung
lokasi dan kondisi cuaca. Namun
jangan menyerah, sebelum
memulai langkah pertama. Ya,
segera kami sosialisasikan dan
komunikasikan perubahan kepada
satker.

Tantangan terberat kami adalah
melayani satker yang ada di
Kabupaten Waropen. Kami berada
di pulau yang berbeda dengan
mereka. Apabila naik kapal cepat
akan menempuh perjalanan 45

Sebelum Pandemi Covid, sebagian
besar dari mereka lebih senang
datang ke KPPN . Menerima
bimbingan teknis dan konsultasi
ketika mengalami kesulitan.

menit. Disana jaringan internet
tidak stabil. Melalui koordinasi

Apalagi jelang batas akhir
rekonsiliasi dan penyampaian

Melalui berbagai upaya,
akhirnya seluruh satker mampu
memanfaatkan layanan on line
KPPN Serui . Sesuatu yang awalnya
berat akhirnya mampu membawa
satker kepada perubahan.
Upaya tiada kenal lelah dari
KPPN Serui, mampu menjaga
kinerja pelaksanaan anggaran
dan pelaporan yang baik. Aku
mengapresiasi kinerja dari seluruh
pegawai KPPN Serui . Sampai
hari ini kami tetap semangat
menjaga IKU kami agar tetap
hijau. Pandemi Covid 19 telah
mengajarkan kepada kami untuk
lebih peduli dan responsif pada
stakeholder yang kami layani.
Termasuk kepada mereka yang
terdampak akibat pandemi covid
19.
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reyhanvarizasumonca
@reyva_sumonca

Tetap Mengabdi untuk Negeri di
Tengah Pandemi
Silvi Ariyanti Taruna
KPPN Raha

“Jangan pernah putus asa mencintai negeri
ini.” – Sri Mulyani Indrawati
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8 Agustus 2020,
hari yang tidak
akan pernah
dilupakan
oleh saya,
dan mungkin hampir
semua teman-teman

tanah yang sama sekali
belum pernah kami jajaki.
Tetapi dengan semangat
dan keteguhan hati, kami
melangkahkan kaki untuk
pertama kalinya di tanah
Pulau Muna, Sulawesi

dengan pegawai-pegawai
disana?”, “Bagaimana pula
Satker yang akan kami
hadapi nanti?”. Semua
seketika terjawab ketika
kami membuka pintu dan
disambut dengan atap

seperjuangan di lingkup
Direktorat Jenderal
Perbendaharan. Benar,
hari itu terasa begitu
mengharu biru dan penuh
dengan air mata, entah
bahagia, kecewa, ataupun
nelangsa. Ada bahagia
karena bisa pulang dan
bertemu dengan sanak
keluarga, ada pula yang
menahan air mata karena
harus kembali berpisah
dengan orang yang
dicinta. Namun hal itu
tetap tidak menggoyahkan
hati saya dan kami
semua untuk tetap pergi
mengabdi kepada negeri
di tanah pertiwi.

Tenggara. Perjalanan dan
pengabdian kami baru saja
dimulai, di sini.

yang sudah bertebaran
di lantai. Tenang,
kalian tidak salah baca,
betul-betul atap. Tetapi
semuanya sudah berhasil
ditangani dan tinggal
menunggu renovasi.

Tidak ada kata jauh
maupun dekat ketika
kaki-kaki kami masih
menginjak tanah milik
negeri sendiri. Bahkan
pandemi yang tengah
melanda seluruh negeri
tidak menghentikan
langkah kami. Ratusan
kilometer kami arungi
untuk mencapai tempat
baru dimana satya dan
bakti kami diuji. Kami
akan segera bertempat
dan menyesuaikan diri di

Setelah berjalan di udara
dengan pesawat yang
satu dan yang lainnya,
Sabtu siang itu penuh
debaran yang tidak bisa
kami jelaskan. Dibawa
lagi kami berjalan di aspal
karena belum, kami belum
sampai di tujuan. Pohonpohon dan pemandangan
di sekeliling berlari
meninggalkan kami,
hingga roda yang
membawa kami akhirnya
berhenti. Kota ini, tempat
ini, kantor ini, akan
menjadi saksi akan harihari kami menunaikan
bakti sebagai insan
Perbendaharaan untuk
bumi peritiwi.
Hari pertama yang kami
tunggu-tunggu akhirnya
datang juga. Kami berjalan
dengan berdebar namun
ada juga perasaan lega
yang menyelimuti.
Berbagai pertanyaan
seperti, “Bagaimana
suasana di kantor
nanti?”, “Bagaimana

Secara mengejutkan,
hal itu justru membuat
perasaan kami
menghangat. Kami tidak
disambut dengan tempat
yang besar dan mewah,
hanya tempat sederhana
dan senyum dari orangorang yang sederhana
pula. Kerendahan hati
dan kekeluargaan
terpancar dari sorot
mata mereka yang begitu
membumi. Tempat ini
tidak seburuk pikiran liar
yang melintasi kepala
kami sesaat sebelum kami
menginjakkan kaki di sini.
Ternyata benar, di belahan
manapun selama masih di
negeri sendiri, akan terasa
seperti di rumah kita
sendiri.
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Bercerita tentang
mengabdi rasanya
terlalu berat untuk
kami yang masih
seumur jagung ini,
tetapi kami sudah
berani meninggalkan
ketiak Ibu kami, bagi
kami ini adalah salah
satu alasan mengapa
mengabdi itu berat
dijalankan. Namun
perasaan itu berhasil
kami singkirkan
dengan menyadari
bahwa kami adalah
ujung tombak negeri.
Bahwa peran kami
tidaklah remeh
dan semua orang
mengandalkan kami.
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untuk tetap berani
dan tidak takut
meski harus terus
berada di belakang
meja dan melayani
dengan prima,
tentu saja dengan
tetap menjalankan
protokol yang ada.
Flexible Working
Space juga telah
berhasil dijalankan,
beberapa ada yang
tetap tinggal di
rumah, beberapa
harus berada
di kantor, demi
memutus rantai
penyebaran virus.

Peran kami yang
sangat krusial
di setiap sendisendi instansi dan
pemerintahan
tentunya tidak
membuat api
semangat kami
meredup di manapun
dan dalam situasi
apapun. Berbicara
mengenai situasi,

Meskipun masih
terbilang baru
di tempat yang
sekarang, namun
kami berhasil
menjalin sinergi dan
kerjasama dengan
pegawai yang lain
untuk membutikan
bahwa bekerja
dari rumah sendiri
tidak mengurangi
kualitas pelayanan
kami. Seluruh Dana

saat ini negara
tercinta kita tengah
dilanda pandemi. Hal
ini memaksa kami

Alokasi Khusus dan
Dana Desa berhasil
kami salurkan tanpa
kendala. Tidak ada
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SP2D yang terlambat
diterbitkan. Dan
akhirnya semua
orang senang.
Mau jadi apa
Indonesia kalau
tidak ada insan
Perbendaharaan?
Gaji enggak cair,
semuanya enggak
makan. BLT enggak
turun, semuanya jadi
murung. Mari kita
songsong Indonesia
maju bersama
Direktorat Jenderal
Perbendaharaan. Are
you proud of being the
part of Treasury?

“The best way to not
feel hopeless is to get
up and do something.
Don’t wait for good
things happen to you.
If you go out and make
some good things
happen, you will fill
the world with hope,
you will fill yourself
with hope.”—Barack
Obama

Foto : Mahardika Argha Mariska

CSO Online di Tengah Pandemi
Harus Membumi
Yudi Santoso
Kanwil DJPb Provinsi Nusa Tenggara Timur

P

andemi yang melanda negeri membikin hati terasa nyeri.
Satuan kerja diminta melakukan realokasi atas anggaran yang
menjadi tanggungjawabnya lebih dini. Hal ini membuat satuan
kerja menjadi hati-hati mengingat situasi pandemi yang belum pasti.
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Kanwil DJPb Provinsi
NTT membawahi 620
satuan kerja, tentunya
menjadi keniscayaan untuk
mempersiapkan segala
sesuatunya agar satuan
kerja yang akan mengajukan
usulan revisi anggaran dapat

atas ketidaksampain
pengumuman tersebut, serta
ketidaktahuan satuan kerja
atas diselenggarakannya
CSO Online, mulai hari Senin
hingga Rabu telah dilakukan
penyebaran flyer CSO Online
kepada satuan kerja. Selain

dialami oleh satuan kerja
yang lain. Dan inipun tidak
terbatas mengobrol dalam
bahasa formal dan baku,
bahkan ada satu hari dimana
CSO Online hanya mengobrol
tentang kejadian sehari-hari
yang dialami satuan kerja,

terlayani dengan baik dan
memuaskan hati. Untuk itu
sejak pandemi memberi
inspirasi Kanwil DJPb
Provinsi NTT memberikan
layanan konsultasi secara
daring (online) dalam bentuk
CSO Online setiap pekan,
yang dilaksanakan setiap
hari Kamis pukul 10.00 WITA
lewat aplikasi zoom meeting,
selain layanan konsultasi
hari-hari lewat Grup WA
dan Telegram, yang masingmasing satuan kerja telah
memiliki.

itu satu hari bahkan satu-dua
jam sebelum dilaksanakan
telah dilakukan penyampaian
kembali kepada satuan kerja,
serta kepada satuan kerja
yang selama satu minggu
terakhir telah menyampaikan
pertanyaan dan konsultasi
secara pribadi, sehingga saat
pelaksanaan CSO Online
dapat berbagi pengalaman
atas penyelesaian kendala
dan hambatan yang telah
di selesaikan seminggu
sebelumnya. Dengan
demikian konsep obrolan
dalam CSO Online dapat
berjalan dua arah dan proses
saling berbagi menjadi lebih
hidup dan berkembang antar
satuan kerja.

meski tetap ada obrolan
seriusnya menyangkut
pelaksanaan anggaran,
terutama proses pengajuan
revisi.

CSO Online tidak terbatas
hanya membahas tentang
revisi, namun lebih kepada
proses pelaksanaan
anggaran satuan kerja
dalam menyelenggarakan
kegiatannya. Dan format
CSO Online tidak mengusung
formalitas, hanya sekadar
ngobrol santai seperti di
warung kopi, siapa saja
boleh bicara, dan boleh
mengemukakan apa saja.
Menjelang hari Kamis,
sebagai hari H pelaksanaan
CSO Online telah dilakukan
pengumuman dan
penyampaian flyer lewat
Grup WA dan Telegram,
dan memitigasi risiko

60

MTI Terbitan Khusus/ 2020

Kegiatan CSO Online
dalam pandemi sangat
membantu satuan kerja
apabila menemui kesulitan
dan kendala dalam proses
pelaksanaan anggarannya.
Dalam ngobrol di CSO
Online satuan kerja yang
mengalami kesulitan dapat
menyampaikan secara
langsung dan mendapat
jawaban pada saat itu juga,
sama seperti saat konsultasi
tatap muka, dan satuan kerja
yang lain dapat mengambil
hikmah atas kendala yang

Ada satu hari ketika peserta
CSO Online tidak lebih dari
lima orang, bahkan di tengah
kegiatan ada satuan kerja
yang mohon ijin untuk leave
terlebih dulu karena ada
urusan kantor lain, namun
ada saat ketika satuan kerja
yang mengikuti CSO Online
hingga puluhan peserta.
Dan saat itulah obrolan
CSO Online tidak lagi dapat
dilakukan dalam format
lebih santai, maka petugas
Kanwil DJPb Provinsi NTT
akan lebih menonjolkan
penyampaian sosialisasi serta
pertanyaan yang dibatasi.
Namun bila tidak lebih dari
20 peserta obrolan yang
lebih santai namun serius
dapat dilaksanakan dengan
lebih intensif, sehingga satu
pertanyaan satuan kerja
dapat dicarikan solusinya
secara lebih mendalam dan
tajam, yang tentunya akan
berujung kepada pertanyaanpertanyaan lain dari satuan
kerja yang lain pula.

Foto : Mahardika Argha Mariska

Namun demikian ada hal-hal
yang mengharuskan satuan
kerja melakukan pertemuan
secara tatap muka dengan
petugas Kanwil DJPb Provinsi
NTT, apabila terdapat
permasalahan terkait aplikasi
yang tidak dapat diselesaikan
secara online, maka memasuki
era normal baru satuan
kerja diperkenankan untuk
datang bertatap muka
dengan petugas Kanwil DJPb
Provinsi NTT, dengan tetap
mematuhi protokol kesehatan,
mengenakan masker,
mengukur suhu tubuh serta
mencuci tangan dengan sabun
di air yang mengalir dan tidak
lupa menjaga jarak, bahkan
sebelum memasuki ruang FO
satker diwajibkan membasuh
tangan dengan hand sanitizer.
Setelah melewati proses
pemenuhan protokol
kesehatan barulah satuan

kerja diperkenankan untuk
berkunjung ke ruang FO
Kanwil DJPb Provinsi NTT.
Ruangan FO Kanwil DJPb
Provinsi NTT sebagai ruang
layanan telah dilengkapi
dengan sarana dan prasarana
yang memenuhi persyaratan
protokol kesehatan, dengan
menambahkan pemisah akrilik
sehingga antara petugas
satuan kerja dengan petugas
Kanwil DJPb Provinsi NTT
dapat berkonsultasi dengan
aman.
Mengapa mesti dilakukan
secara rigid dan rinci seperti
itu, apakah tidak akan
membuat petugas satuan
kerja merasa risih dan
dicurigai. Seperti yang telah
menjadi pengetahuan semua
orang bahwa Covid-19 tidak
mengenal tua dan muda, kaya
miskin, lelaki dan perempuan
serta pejabat dan pelaksana.

Apabila meninggalkan kehatihatian, risiko untuk terpapar
lebih besar dari pada menjaga
diri sendiri yang berarti juga
menjaga orang lain dengan
mematuhi protokol kesehatan.
Pandemi belum berakhir
dan belum pasti kapan akan
berakhir, membuat semua
menjadi kawatir dan ketar
ketir. Namun di dalam satu
kesulitan Tuhan meyelipkan
bermacam kemudahan yang
mesti kita cari dan temukan,
hanya membutuhkan
kerendahan hati agar berujung
pada kegembiraan yang tak
terperi.
Ayo melayani, jangan takut
dengan pandemi hanya tetap
hati-hati dan memasrahkan
diri kepada Tuhan Sang Maha
Pemberi.
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Mudah-mudahan kantor vertikal kita yang ada
di daerah-daerah dapat menjadi mata, hati, dan
telinga kita.
- Dirjen Perbendaharaan Andin Hadiyanto

