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Tetap On Fire 
 

Di Jalur Ring of Fire 
 

 
Teks: Najma Hasnah. ~ Foto: Ferdian Jati P. 

 
 
 
unggulan DJKN. Diantaranya, Penetapan Status 

Penggunaan BMN Berupa Tanah dan/atau Bangunan 

pada KPKNL, Persetujuan/Penolakan Penjualan BMN 

Selain Tanah Dan/Atau Bangunan pada KPKNL, 

Pelayanan Permohonan Keringanan Utang pada KPKNL, 

Pelayanan Permohonan Penarikan Pengurusan Piutang 

Negara, Pelayanan Permohonan Penebusan Barang 

Jaminan Senilai/di Atas Nilai Pengikatan, Penerbitan 

Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL), 

Penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Selesai 

(SPPNS), Penetapan Jadwal Lelang, Pelaksanaan Lelang, 

Pelayanan Pengembalian Uang Jaminan Penawaran 

Lelang, Pelayanan Pemberian Kuitansi Pembayaran 

Harga Lelang, Pelayanan Pemberian Kutipan Risalah 

Lelang dan Dokumen Kepemilikan Barang Penyetoran 

hasil Bersih Lelang Kepada Penjual/Kas Negara melalui 

Bendahara Penerimaan. 
 
Inovasi yang sedang dan akan KPKNL Lhokseumawe 

lakukan dalam melaksanakan program unggulan 

tersebut adalah membuat aplikasi e-filling arsip lelang 

dalam rangka untuk mempercepat pelayanan kepada 

stakeholder. Membuat aplikasi pencarian arsip 

laporan penilaian (digitalisasi layanan) dalam rangka 

Penatausahaan Laporan Penilaian. Hal ini untuk 

mempermudahkan kita mencari arsip laporan penilaian 

lebih cepat dan akurat jika dibutuhkan sewaktu-waktu. 
 
KPKNL Lhokseumawe juga membuat brosur dan pamflet. 

Brosur dan pamflet terkait dengan layanan-layanan 

 

 

Tantangan 
 
Kondisi geografis menjadi tantangan utama bagi KPKNL  
Lhokseumawe dalam pelaksanaan tusi KPKNL yang 

dikomando oleh Teddy Suhartadi Permadi ini. Memiliki 

wilayah kerja yang terdiri dari 10 Kota/Kabupaten dengan 

kerja yang terjauh adalah Kabupaten Aceh Tenggara yang 

ditempuh hanya melalui perjalanan darat dengan waktu 

12 - 14 jam dengan medan yang terjal dan dikelilingi 

dengan kawasan hutan lindung yang masih alami. Dalam 

perjalanan menuju ke Kabupaten seringkali bertemu 

dengan binatang liar yang berkeliaran. Kondisi yang 

demikian masih ditambah dengan kondisi sosial budaya 

masyarakat yang masih menyisakan trauma psikologis 

mengingat Lhokseumawe merupakan wilayah basis 

gerakan separatis. Dengan kondisi yang demikian, dalam 

menjalankan tugas dilakukan strategi yang tepat yaitu 

kendaraan berangkat beriringan agar bisa saling menjaga 

antara yang satu dengan yang lainnya serta tidak 

mengizinkan perjalanan malam karena dapat 

membahayakan keselamatan pegawai. 
 
Berlokasi di jalur cincin api (ring of fire) menjadikan 

Lhokseumawe rawan akan gempa besar. Pengalaman akan 

bencana besar tsunami pada tahun 2004, KPKNL 

Lhokseumawe menjalin kerjasama dengan pelatihan dengan 

unit terkait penanggulangan bencana seperti BPBD, Badan 

SAR, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan 

penanggulangan bencana sebagai bentuk tindakan preventif. 

Selain itu KPKNL Lhokseumawe juga memiliki  

Kota  Lhokseumawe  berada  persis  di  tengah-

tengah jalur timur Sumatera. Berada di antara Banda 
Aceh dan Medan, kota ini merupakan jalur 

distribusi dan perdagangan yang sangat penting 

bagi Aceh. 
 
Aceh telah terkenal sebagai produsen kopi berkualitas 

tingga hingga ke seluruh penjuru dunia. Begitu juga 

dengan “ngopi”, kebiasaan masyarakat setempat yang 

telah menjadi budaya setiap pagi. Budaya ngopi juga 

menjadi sarana bagi para pegawai untuk berinteraksi 

dengan stakeholder, tentunya kegiatan ngopi ini ada 

batasannya. Dengan menekankan kepada para pegawai 

ASN di KPKNL Lhokseumawe untuk membuat batasan 

waktu kapan di warung kopi dan kapan harus di kantor. 
 
Di wilayah Lhokseumawe, kantor-kantor instansi 

pemerintah maupun swasta benar-benar memulai jam 

operasionalnya pada jam 10 pagi. Sebelum jam 10 

mayoritas masih berada di warung-warung kopi. 

Sebagai contoh didepan kantor KPKNL Lhokseumawe 

terdapat Kantor Bupati Aceh Utara. Mereka apel 

 
pagi jam 8, dan setelah apel selesai mereka semua ngopi 

ke warung-warung kopi terdekat. Awalnya para pegawai 

kebingungan melihat hal ini, karena budaya Kementerian 

Keuangan jam 7.30 sudah memasuki jam operasional 

kantor. Ternyata antara jam 7.30 s.d. 10 belum ada tamu 

atau stakeholder yang memanfaatkan jasa KPKNL 

Lhokseumawe. Usut punya usut, ternyata karena budaya 

ngopi itulah yang menjadi penyebabnya. 
 
Melalui budaya ini pula KPKNL Lhokseumawe bisa 

menjalin hubungan baik dengan para stakeholder. 

Kenapa demikian? Budaya ngopi di Lhokseumawe 

bukan hanya membahas hal-hal ringan, tapi juga 

membahas hal-hal penting. Suasana informal ngopi ini 

membuat suasana menjadi santai yang pada akhirnya 

menumbuhkan keharmonisan dalam bekerjasama 

dengan para stakeholder. 
 
Inovasi 
 
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPKNL 

Lhokseumawe selalu berpedoman pada SOP layanan 

 
unggulan yang dimiliki KPKNL Lhokseumawe 
guna memberikan informasi lebih kepada pengguna 

layanan terkait apa saja yang bisa mereka dapatkan 

secara optimal di KPKNL Lhokseumawe. 
 
Dan yang terakhir, pemanfaatan dan pemaksimalan media 

sosial. Media sosial menjadi sebuah kebutuhan utama 

generasi millenial sehingga pemanfaatan dan pemaksimalan 

media sosial akan dapat memberikan akses langsung kepada 

stakeholder untuk berkomunikasi dengan KPKNL 

Lhokseumawe. Hal ini memberikan kontribusi positif dalam 

peningkatan pelayanan pada masyarakat dan stakeholder. 

Saat ini KPKNL Lhokseumawe mempunyai akun media 

sosial di facebook, twitter, dan Instagram. 

 
grup aplikasi whatsapp yang terafiliasi dengan 
BMKG untuk mengetahui informasi ter-update 
apabila terjadi bencana. 
 
Terakhir, tantangan bagi KPKNL Lhokseumawe yaitu 

pemahaman stakeholder terkait tugas dan fungsi KPKNL 

yang masih rendah. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi 

KPKNL Lhokseumawe untuk memberikan edukasi kepada 

stakeholder khususnya terkait dengan pengelolaan BMN. 

Sense of belonging atas BMN masih perlu ditingkatkan 

sehingga BMN akan banyak memberikan kontribusi positif 

bagi satker penggunanya. Ini menjadi concern KPKNL 

Lhokseumawe dalam mengedukasi masing-masing satker 

untuk memiliki dan merasa bertanggungjawab atas BMN 

yang mereka gunakan. 
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http://lhokseumawekota.blogspot.com/2014/03/sekilas-tentang-kota-lhokseumawe.html
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