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SALAM REDAKSI
Di tahun 2018, BAK kembali hadir
ditengah kita semua dengan tampilan
baru. Dengan menerbitkan dua edisi
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Zulkarnain
Redaktur Pelaksana
Citra Permatasari, Henri Sinurat

dalam satu tahun. Kami mencoba
berbagi informasi dan ilmu pengetahuan
yang disajikan bagi peneliti, akademisi,
dan masyarakat luas juga tentunya.
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Lembaga Administrasi Negara didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1957 tertanggal
6 Agustus 1957. Tepat pada tanggal 6 Agustus 2018, LAN genap berusia 61 tahun. Seiring
bertambahnya usia, LAN terus meningkatkan integritas dalam melaksanakan tugas dan fungsi
sebagai lembaga negara yang profesional. Kemeriahan peringatan hari ulang tahun LAN dirasakan
diseluruh lingkungan satuan kerja, tidak terkecuali di PKP2A IV LAN. Berbagai kegiatan dilaksanakan
dalam memperingati HUT LAN di PKP2A IV LAN yang meliputi silaturahmi, perlombaan, dan kegiatan
sosial donor darah.

SEMARAK HUT LAN RI KE-61
DI SERAMBI MEKKAH

LOMBA MAKAN
KERUPUK
Keseruan Lomba makan
kerupuk yang diadakan
dalam rangka peringatan HUT
LAN RI KE-61 terlihat dari
banyaknya pegawai PKPK2A
IV LAN yang ikut dan juga
seluruh karyawan honorer
beserta keluarganya yang
datang untuk memeriahkan
HUT LAN RI KE-61

DONOR DARAH OLAHRAGA
PKP2A IV LAN bekerjasama dengan
PMI Kota Banda Aceh melaksanakan
kegiatan donor darah. Donor darah
diikuti oleh pegawai dan tenaga
kontrak PKP2A IV LAN. Tidak
ketinggalan juga diikuti oleh peserta
diklat di lingkungan PKP2A IV LAN.
Alumni Diklat dan stakeholder
PKP2A IV LAN juga turut hadir dalam
kegiatan donor darah tersebut.

Olahraga juga menjadi salah
satu kegiatan favorit di PKP2A
IV LAN. Ada kegiatan lomba
badminton dan juga lomba
futsal dalam rangka
memeriahkan hari ulang
tahun LAN ke 61. Antusias
seluruh pegawai PKP2A IV
LAN sangat besar,terbukti
dengan banyaknya peserta
yang mengikuti lomba
olahraga tersebut.
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TUMPAHAN BATU BARA
MENODAI KEINDAHAN
PANTAI LAMPUUK

BY MARTUNIS

SALAH SATU SISI PANTAI LAMPUUK, ACEH BESAR

ah yang kita rasakan saat Pada
mendengar
16 Mei pencemaran
tahun lalu juga
laut
pernah
terjaditerjadi
lagi di tumpahnya
aceh. Kali iniribuan
terjaditon
di batubara
Ujong Kareun
di te
Oleh karena itu Pemerintah perlu menindak tegas perusahaan dengan member
sumber foto : footballpacker

Miris. Itulah yang kita rasakan saat mendengar
pencemaran laut terjadi lagi di Aceh. Kali ini terjadi
di Ujong Kareung, Lampuuk. Hal ini disebabkan
oleh sebuah tongkang pengangkut batubara asal
Palembang yang terseret angin dan gelombang,
kemudian kapal tersebut pecah menjadi dua bagian
karena tersangkut karang sehingga muatan
batubara tumpah ke dalam laut. Untuk diketahui
tongkang tersebut bermuatan batu bara yang akan
dipasok ke PT Semen Andalas, Lhoknga, Aceh
Besar, itu ditaksir mencapi 70.000 ton. Kejadian ini
bukan hanya terjadi satu kali. Pada 16 Mei tahun
lalu juga pernah terjadi tumpahnya ribuan ton
batubara di tempat yang sama.
Masalah pencemaran di laut harus disikapi serius
karena dampaknya yang begitu besar. Bukan
sebatas pada matinya biota laut tetapi juga
mengancam keselamatan masyarakat. Oleh karena
itu Pemerintah perlu menindak tegas perusahaan
dengan memberi sanksi yang tegas agar memberi
efek jera . Berkaca dari pengalaman, memang lebih
baik mencegah. Karenanya langkah – langkah
pencegahan juga perlu dilakukan agar kejadian
serupa tidak terulang lagi ke depannya.

Dasar hukum terkait pencemaran
laut
Berdasarkan PP No.19/1999,
pencemaran laut diartikan sebagai
masuknya / dimasukkannya makhluk
hidup, zat, energi, dan/atau komponen
lain ke dalam lingkungan laut oleh
kegiatan manusia sehingga kualitasnya
turun sampai ke tingkat tertentu yang
menyebabkan lingkungan laut tidak
sesuai lagi dengan baku mutu dan/atau
fungsinya (Pramudianto, 1999).
Sedangkan Konvensi Hukum Laut III
(United Nations Convention on the Law
of the Sea = UNCLOS III) mengartikan
bahwa pencemaran laut adalah
perubahan dalam lingkungan laut
termasuk muara sungai (estuaries)
yang menimbulkan akibat yang buruk
sehingga dapat merusak sumber daya
hayati laut (marine living resources),
bahaya terhadap kesehatan manusia,
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sumber foto: jurnalsumatera.com

gangguan terhadap kegiatan di
laut termasuk perikanan dan
penggunaan laut secara wajar,
menurunkan kualitas air laut
dan mutu kegunaan serta
manfaatnya (Siahaan, 1989
dalam Misran, 2002).
Pencemaran air laut yang
disebabkan oleh kandasnya
kapal pembawa batubara
merupakan salah satu
pencemaran air laut yang
disebabkan oleh manusia.
Sumber Pencemaran Minyak di
Laut
Menurut Pertamina ( 2002),
Pencemaran minyak di laut
lainnya berasal dari :
1. Ladang Minyak Bawah Laut;
2. Operasi Kapal Tanker;
3. Docking
(Perbaikan/Perawatan Kapal);
4. Terminal Bongkar Muat
Tengah Laut;
5. Tanki Ballast dan Tanki Bahan
Bakar;
6. Scrapping Kapal (pemotongan
badan kapal untuk menjadi besi
tua);

7. Sumber di Darat (minyak
pelumas bekas, atau cairan
yang mengandung hydrocarbon
( perkantoran & industri );
8. Tempat Pembersihan (dari
limbah pembuangan Refinery )
Dampak yang ditimbulkan
oleh pencemaran air laut :
Komponen minyak atau
batubara yang tidak dapat larut
di dalam air akan mengapung
yang menyebabkan air laut
berwarna hitam. Beberapa
komponen minyak atau
batubara tenggelam dan
terakumulasi di dalam sedimen
sebagai deposit hitam pada
pasir dan batuan-batuan di
pantai.Komponen hidrokarbon
yang bersifat toksik
berpengaruh pada reproduksi,
perkembangan, pertumbuhan,
dan perilaku biota laut,
terutama pada plankton,
bahkan dapat mematikan ikan,
dengan sendirinya dapat
menurunkan produksi ikan.

Proses emulsifikasi
merupakan sumber mortalitas
bagi organisme, terutama
pada telur, larva, dan
perkembangan embrio karena
pada tahap ini sangat rentan
pada lingkungan tercemar
(Fakhrudin, 2004).
Pencemaran minyak dalam hal
ini batubara di laut juga
merusak ekosistem mangrove.
Batubara tersebut
berpengaruh terhadap sistem
perakaran mangrove yang
berfungsi dalam pertukaran
CO2 dan O2, dimana akar
tersebut akan tertutup minyak
sehingga kadar oksigen dalam
akar berkurang. Jika batubara
mengendap dalam waktu yang
cukup lama akan
menyebabkan pembusukan
pada akar mangrove yang
mengakibatkan kematian pada
tumbuhan mangrove tersebut.
Tumpahan batubara juga akan
menyebabkan kematian
fauna-fauna yang hidup
berasosiasi dengan hutan
mangrove seperti moluska,
kepiting, ikan, udang, dan
biota lainnya.
Ekosistim terumbu karang
juga tidak luput dari pengaruh
pencemaran batubara .Jika
terjadi kontak secara langsung
antara terumbu karang
dengan batubara .maka akan
terjadi kematian terumbu
karang yang meluas. Manusia
juga akan merasakan dampak
dari pencemaran laut.

04

sumber foto : harianmerdeka.com

sumber foto :aceh.antaranews.com

Ikan – ikan yang berada di
Tidak adanya tindakan tegas
Karena kawasan ini seharusnya
Kawasan laut yang tercemar
terhadap perusahaan yang
tidak boleh dilayari oleh kapalsebagian akan mati karena
melakukan pencemaran
kapal bermuatan besar dan
keracunan limbah, dan
menambah parah
berpotensi merusak terumbu
sebagian yang bertahan akan
permasalahan ini. Hal ini
karang. Pemerintah seperti tak
memakan dari mangsa yang
membuktikan bahwa
berdaya menghadapi ulah
sudah tercemar oleh limbah
pemerintah tak pernah
perusahaan.Dinas pertambangan,
tersebut. Kemudian ikan ini
menganggap penting laut dan
dinas lingkungan hidup, dinas
dikonsumsi oleh manusia. Saat
kehidupan yang bergantung
pariwisata, harusnya mencari
dikonsumsi oleh manusia, zat
padanya.
solusi bersama untuk
beracun ini akan
Keberadaan kapal tongkang
memperbaiki hal ini agar peristiwa
menyebabkan kanker kulit
yang bertabrakan dengan
ini tak terulang lagi. Pemerintah
hingga kepada kematian.
terumbu karang ini
tak boleh menutup mata dengan
Solusi yang dapat diberikan
seharusnya bisa menjadi pintu kejadian ini. Ini bukan sekadar
Tidak dapat dipungkiri bahwa
masuk pemeriksaan.
kecelakaan. Tumpahan batu bara
pemerintah mempunyai peran
pemerintah dapat
di perairan Aceh Besar itu adalah
yang penting dalam mencari
mengenakan sanksi berupa
kelalaian. Para pelakunya, harus
solusi terhadap dampak dan
penalti hingga pencabutan izin dimintai pertanggungjawaban.
pengaruh pertambangan batu
usaha pertambangan bagi
(M)
bara yang ada di indonesia.
pengusaha tambang.
Pemerintah harus menyadari
sumber foto : icel.or.id
.
bahwa tugas mereka adalah
memastikan masa depan yang
dimotori oleh energi bersih
dan terbarukan. Dengan cara
ini, kerusakan pada manusia
dan kehidupan sosialnya serta
kerusakan ekologi dan dampak
buruk perubahan iklim dapat
dihindari.
Dalam kasus ini Pemerintah
Aceh dan Pemerintah Aceh
Besar seakan membiarkan hal
ini terjadi tanpa ada
SUMBER BERITA : 7000 ton batu bara tumpah ke laut, Kompas, 30 Juli 2018
penanganan yang serius.
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MEMILIH
PEMIMPIN
PEDULI
TERHADAP
KAUM
DISABILITAS
A. Pendahuluan

Kata “penyandang” memberikan gambaran kepada

SUMBER FOTO : HARNAS.CO

by VERY MEI HAFNIZAL

Penyandang Disabilitas dapat diartikan individu yang
mempunyai keterbatasan fisik atau mental/intelektual.

seseorang atau individu dengan label negatif yaitu cacat

Dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat (2) menyebutkan bahwa

pada keseluruhan anggota tubuhnya. Dimana untuk

seluruh warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan

melakukan aktifitas sehari-harinya pasti membutuhkan

yang layak. Hal tersebut berarti adanya persamaan hak tanpa

bantuan pertolongan orang lain. Namun, pada kenyataannya

memandang fisik seseorang. Kemudian, Pasal 34 ayat (3)

seseorang penyandang disabilitas hanya mempunyai

menyatakan bahwa, negara bertanggungjawab atas

kekurangan fisik tertentu. Kekurangan fisik tertentu

penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum

tersebut bisa saja bawaan lahir maupun yang didapat dari

yang layak. Berdasarkan ketentuan tersebut pemerintah

kecelakaan. Hal tersebut bukan berarti disabilitas secara

berkewajiban untuk menyediakan aksesibilitas pelayanan

keseluruhan. Untuk itu istilah "cacat" dirubah menjadi

umum yang memadai dan ramah bagi masyarakat khususnya

"disabilitas" yang lebih berarti ketidakmampuan secara
penuh.
B. Arah Kebijakan Hukum
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut
UU Penyandang Disabilitas) menyebutkan bahwa
Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami
keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik
dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan
lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk
berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara
lainnya berdasarkan kesamaan hak. Istilah disabilitas masih

penyandang disabilitas.
Para Penyandang Disabilitas merupakan warga negara
Republik Indonesia. Undang -Undang Dasar 1945 Pasal 28H
ayat (2) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mendapat
kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh
kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai
persamaan dan keadilan.” Berdasarkan pasal tersebut, kaum
disabilitas sudah seharusnya memperoleh aksesibilitas yang
ramah terhadap pelayanan publik. Hal tersebut juga sekaligus
menjamin perlindungan hukum kaum marjinal seperti ibu
hamil, para lanjut usia, serta para disabilitas untuk memiliki
kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama dengan
warga negara lainnya.

kurang familiar bagi masyarakat Indonesia. Istilah tersebut

Pasal 2 UU Penyandang Disabilitas menyebutkan pelaksanaan

berbeda dengan “Penyandang Cacat”. Istilah tersebut

dan pemenuhan hak disabilitas berasaskan penghormatan

banyak yang mengetahui atau sering digunakan di tengah

terhadap martabat, otonomi individu, tanpa diskriminasi,

masyarakat. Istilah disabilitas merupakan kata bahasa

partisipasi penuh, keragaman manusia, kesamaan

Indonesia berasal dari serapan kata bahasa Inggris disability

kesempatan, kesetaraan, aksesibilitas, kapasitas yang terus

yang berarti cacat atau ketidakmampuan. Namun, dalam

berkembang dan identitas anak, inklusif, dan perlakuan

Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “Disabilitas” belum

khusus dan pelindung lebih. Pasal 4 huruf g Undang-Undang

tercantum. Disabilitas adalah istilah baru menurut UU

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyebutkan

Penyandang Disabilitas pengganti Penyandang Cacat.

bahwa
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fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok
rentan. Lebih lanjut, Pasal 18 huruf a UU
Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa
Penyandang Disabilitas mendapatkan aksesibilitas
untuk memanfaatkan fasilitas publik.
C. Aksesibilitas Kaum Disabilitas
Dalam hal ini yang menjadi fokus utama adalah
aksesibilitas pelayanan publik terhadap kaum
marjinal. Artinya, pemangku jabatan harus
berpikir untuk pemenuhan dan tersedianya akses
terhadap kebutuhan dasar secara mandiri dan
secara khusus terhadap aksesibilitas pelayanan
publik. Dimana, setiap warga berhak memperoleh
pelayanan yang adil serta pemberian kemudahan
terhadap kelompok rentan sehingga tercipta
keadilan dalam pelayanan.
Fakta di lapangan menunjukkan indikasi yang
berlainan. Banyak fasilitas transportasi publik
tidak ramah bagi Penyandang Disabilitas.
Aksesibilitas yang dibangun tidak memperhatikan
kebutuhan para Penyandang Disabilitas. Seperti,
jarak batasan menuju pintu sangat jauh maupun
jalur khusus yang tinggi sehingga menyulitkan
bagi Penyandang Disabilitas. Pembangunan
fasilitas publik tersebut seperti tidak mengacu
kepada peraturan perundang-undangan.
Hal lain yang menjadi perhatian adalah belum
adanya qanun yang secara spesifik mengatur
Penyandang Disabilitas sesuai kearifan lokal bagi
Pemerintah kota Banda Aceh selain UndangUndang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas. Dalam hal tersebut,
pasangan calon harus dapat mengakomodir dan
memberikan perhatian yang cukup kepada
mereka terhadap permasalahan tersebut.
Mengakomodir keramahan aksesibilitas terhadap
pemenuhan kebutuhan dasar secara mandiri dan
secara khusus terhadap aksesibilitas pelayanan
publik. Artinya, dengan adanya qanun para
penyandang disabilitas dapat terlindungi secara
hukum hak-haknya. Sehingga, Penyandang
Disabilitas tidak terabaikan apalagi mencederai
hak asasi manusianya. Salah satu contohnya
pelayanan publik akses untuk jalur khusus bagi
pengguna kursi roda menuju halte bus. Namun,
pembangunannya kurang memperhatikan sisi
kemanusiaan. Terlihat dari desain jalur khusus
tersebut tidak memperhatikan sisi kemanusiaan
dari Penyandang Disabilitas.

Hal tersebut merupakan titik acuan bagi pasangan
calon untuk lebih peduli kepada mereka. Diharapkan
ke depan masyarakat untuk lebih selektif memilih
pemimpin yang peka dan peduli terhadap kaum
mereka. Hal tersebut bukan saja kepedulian terhadap
kelompok tertentu maupun untuk ambisi pribadi
semata.Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun
2013 tentang Kesejahteraan Sosial mengakomodir
kebutuhan khusus bagi Penyandang Disabilitas
tersebut. Pasal 1 angka 1 huruf h menyebutkan bahwa
memberikan perlindungan dan pelayanan sosial dasar
kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS). Kemudian, huruf i menyebutkan bahwa
menyediakan akses yang memudahkan kehidupan
masyarakat Aceh yang berkategori PMKS.
Berdasarkan qanun tersebut patut untuk dicermati
adalah bagaimana pemerintah kota Banda Aceh
dapat menjalankan amanah peraturan perundanganundangan untuk kaum disabilitas atau membuat
peraturan yang lebih memihak kepada mereka.
Dewasa ini penyandang disabilitas seakan subyek
hukum yang sangat rentan terhadap pengabaian dan
kurang perhatian dari pemimpin. Masih ada konotasi
negatif dari para pasangan calon dimana karena suara
mereka tidak terlalu signifikan untuk mendongkrak
perolehan suara timbul semacam pengabaian dari
pasangan calon. Hal tersebut menimbulkan
pertanyaan bagaimana komitmen Pemerintah Kota
Banda Aceh dalam menyelenggarakan pemerintah
dan mengakomodir amanah perundang-undanngan
yang berkaitan dengan kaum disabilitas. (VMH)

SUMBER FOTO : SINDONEWS.COM
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KKIAN IN ACTION
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KAJIAN KEBIJAKAN DAN INOVASI ADMINISTRASI NEGARA

sumber foto : bidang KKIAN PKP2A IV LAN

by Citra Permatasari

Lembaga Administrasi Negara bekerjasama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi bekerjasama dalam melaksanakan evaluasi pelayanan publik
di daerah. PKP2A IV LAN sebagai perpanjangan tangan dari LAN turut mensukseskan kegiatan

I

ini dengan mendampingi Tim Evaluasi Pelayanan Publik Kemenpan RB ke Kota Binjai. Instansi
yang menjadi sasaran evaluasi meliputi Polres Kota Binjai, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.
M. Djoelham Binjai, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai, serta Dinas
Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.
Evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam
meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Hasil penilaian juga menjadi dasar
pemeringkatan kualitas pelayanan publik daerah di Indonesia.

PERAN ASN DALAM
MEWUJUDKAN INDONESIA
EMAS 2045
by Fifi Ariani

SUMBER FOTO : KUMPARAN.COM

Aparatur Negara adalah keseluruhan lembaga dan

Harapan terhadap generasi emas 2045 merupakan

pejabat Negara serta pemerintahan Negara yang

jawaban terhadap fenomena Paradok-sial tentang

meliputi aparatur kenegaraan dan pemerintahan

Indonesia. Fenomena ini dikemukakan oleh Prof. BJ

sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat,bertugas
dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan
Negara dan pembangunan serta senantiasa
mengabdi dan setia kepada kepentingan,nilai- nilai
dan cita- cita perjuangan bangsa dan Negara
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945 (TAP MPR nomor II tahun 1998). Aparatur
Negara sebagai penyelenggara pemerintahan
diberikan tanggung jawab untuk merumuskan
langkah-langkah strategis dan upaya-upaya kreatif
guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara
adil, demokratis dan bermartabat.

Habibie pada Silaknas di Kendari pada tahun 2011
(Sugiharto, 2012), bahwa: a) Kita kaya tapi miskin, yaitu
SDA melimpah tapi miskin penghasilan, b) Kita besar
tapi kerdil, amat besar wilayah dan penduduknya tapi
kerdil dalam produktivitas dan daya saing, a) (Kita kuat
tapi lemah, kuat dalam anarkisme tapi lemah dalam
tantangan global, dan b) Kita indah tapi buruk, indah
dalam potensi dan prospeknya namun buruk dalam
pengelolaannya. Mengapa demikian, menurut beliau,
karena kita terjangkit “Penyakit Orientasi” yang lebih: 1)
mengandalkan SDA ketimbang SDM, 2) berorientasi
jangka pendek daripada jangka panjang, 3)

Indonesia di tahun 2045, 31 tahun lagi, dari berbagai

mengutamakan citra daripada karya nyata, 4) melirik

sumber dikatakan memiliki “bonus” demografi yang

makro daripada mikro, 5) mengandalkan cost added

terus berlanjut dan akan berkontribusi atau
sebaliknya berbencana pada berbagai sektor. Salah
satu kontribusi bonus tersebut adalah pada sektor
pertumbuhan ekonomi yang akan mengalami masa
kejayaan, seperti ungkapan bahwa “In 2045 Indonesia
better than Brazil and China” (Sugiharto, 2012).
Bonus demografi di tahun 2045 akan berkontribusi
atau berbencana menjadi semakin nyata, tergantung
bagaimana kita menyiapkan generasi saat ini yang 31
tahun lagi akan pengisi era itu. Jika dimulai saat ini,
2013/2014, maka merekalah yang pada saat itu
berusia 30 hingga 40 tahun yang disebut mencapai
usia produktif, generasi emas.

daripada value added, 6) berorientasi pada neraca
pembayaran dan perdagangan daripada neraca jam
kerja, 7) menyukai jalan pintas, (korupsi, kolusi,
penyelewengan dsb.) daripada kejujuran dan kebajikan,
dan 8) menganggap jabatan (power) sebagai tujuan
daripada sebagai sarana untuk mencapai tujuan
(power centered rather than accountable/amanah).
Kesialan atau keuntungan yang akan kita hadapi tidak
dapat dihindari atau diraih tanpa usaha keras.
Layaknya, nasib sial bangsa ini tidak akan berubah
tanpa bangsa ini sendiri berusaha untuk
mengubahnya. Kita wajib menghindari sial untuk
meraih untung.
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Generasi emas kita dengan berbekal pendidikan
dasar yang bermutu diharapkan mampu
mengubah paradok-sial, yaitu generasi yang
mampu mewujudkan bangsa ini sungguhsungguh: kaya karena memiliki SDA yang
melimpah, besar karena memiliki wilayah dan
pendudukyang besar dengan produktivitas dan
daya saing yang besar pula, kuat menghadapi
tantangan global, dan indah pengelolaanya
sehingga indah pula potensi dan prospeknya.
Menurut Sri Mulyani, ada 4 hal yang harus
disiapkan menuju 2045. Pertama yaitu kualitas
manusianya, kedua infrastruktur, ketiga kualitas
kelembagaan agar professional dan tidak korup,
keempat adalah kebijakan pemerintah. Peran PNS
sangat penting dalam pembangunan dan
kemajuan suatu bangsa. ASN atau Aparatur Sipil
Negara merupakan orang-orang pilihan yang
menduduki jabatan penting dan strategis. Bahkan
menjadi penentu kebijakan dalam pembangunan
daerah dan bangsa. Walau ada beberapa persen
oknum ASN yang kalap mata dan terjebak dengan
upaya memperkaya diri dengan hasil yang instant.
Hal ini ditandai dengan merebaknya kasus-kasus
korupsi yang menimpa para ASN di Indonesia. Hal
ini merupakan suatu tantangan karena ASN
hakikatnya merupakan garda terdepan dan
pioneer dalam menangkal korupsi,kolusi dan
nepotisme yang mengerogoti bangsa ini. Pegawai
negeri dalam kedudukan dan tugasnya harus
netral dari pengaruh semua golongan dan partai
politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita Indonesia
sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945
dibutuhkan aparatur sipil negara yang
profesioanl,bersih dari praktik KKN, bebas dari
intervensi politik serta mampu menyelenggarakan
pelayanan public kepada masyarakat. Semangat
menegakkan kejujuran dan keadilan serta
meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme
demi kemajuan bangsa ini.
Untuk menciptakan pegawai negeri sipil yang baik
maka diundangkan Undang-undang No.43 Tahun
1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang
telah diubah menjadi Undang-Undang No.5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta
Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang
Disiplin PNS. Karena PNS memegang peranan
yang sangat besar dalam kelancaran
pemerintahan serta pembangunan maka dalam
hal ini kedudukan pegawai negeri menjadi sangat
penting sebab lancar tidak lancarnya pemerintah
dan pembangunan negara tidak terlepas dari
peranan dan keikut sertaan pegawai negeri.
Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintah
dan pembangunan nasional sangat tergantung
pada mekanisme kerja aparatur sipil negara
khususnya Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri
Sipil yang selanjutnya disingkat PNS bukan hanya
sekedar unsur aparatur negara melainkan juga
abdi masyarakat yang hidup ditengah-tengah
masyarakat dan bekerja untuk kepentingan
masyarakat.
Kedudukan dan peranan dari pegawai negeri
dalam setiap organisasi pemerintah sangatlah
menentukan, sebab pegawai negeri sipil
merupakan tulang punggung pemerintahan
dalam melakukan pembangunan nasional.
Sebagai aparatur negara pegawai negeri sipil juga
sebagai abdi negara serta abdi masyarakat yang
harus mengabdikepada tugasnya dan
memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada
masyarakat.
Tahun 2045 merupakan tahun dimana Indonesia
sudah sangat produktif, sangat berharga dan
bernilai, sehingga perlu dikelola dan
dimanfaatkan dengan baik agar berkualitas
menjadi insan yang berkarakter,insan yang
kompetitif, serta menjadi bonus demografi.untuk
menempuh itu tentunya tidak semudah yang
dibayangkan karena tentunya kita akan
menghadapi tantangan-tantangan yang ekstrim

CPNS PKP2A IV LAN berfoto bersama Kabid KKIAN
sumber foto :bidang KKIAN PKP2A IV

dalam mewujudkan Indonesia emas 2045. (FA)
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TERWUJUDNYA KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK MENUJU
GOOD GOVERNANCE
By Revita Rahim

Undang-undang ini tidak hanya mengatur hak dan
kewajiban pemohon dan pengguna informasi publik
namun juga mengatur hak dan kewajiban badan publik.
Undang-undang ini bertujuan untuk:
a. menjamin hak warga Negara untuk mengetahui
rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan
publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta
alasan pengambilan suatu keputusan publik;
b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses
pengambilan kebijakan publik;
c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam
pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan
Publik yang baik;

sumber foto : depositphotos.com

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap

d. mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu yang transparan,

orang bagi pengembangan pribadi dan

efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;

lingkungan sosialnya serta merupakan bagian

e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup

penting bagi ketahanan nasional. Keterbukaan

orang banyakf. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan

informasi menjadi salah satu faktor

kehidupan bangsa; dan

pendukung terwujudnya reformasi birokrasi.

g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan

keterbukaan informasi dapat dilakukan oleh
pemerintah dengan menguatkan kapasitas
pengelolaan informasi pada badan publik
serta meningkatkan akses masyarakat untuk
mendapatkan informasi. Dengan adanya
informasi publik yang dapat diakses oleh
masyarakat, maka akan menjadi sarana
pengawasan publik terhadap kinerja
penyelenggara negara atau badan publik yang
berkaitan dengan kepentingan publik. Badan
publik yang transparan dalam memberikan

publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas
Dalam pelaksanaannya di Aceh, dibentuk Komisi Informasi Aceh (KIA) yang
memiliki tugas, wewenang dan pertanggung jawaban, diantaranya meliputi :
Tugas :
1. Menerima, memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa
Informasi Publik, melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang
diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2008;
2. Menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik; dan
3. Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
Wewenang :
1. Kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik

informasi publiknya dapat mewujudkan

tingkat provinsi yang bersangkutan.

pemerintahan yang baik (good

2. Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;

governance),Undang-Undang Nomor 14 Tahun

3. Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa

yang secara efektif mulai dijalankan dua tahun

Informasi Publik;

setelah diundangkan, merupakan momentum

4. Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun

bagi terciptanya keterbukaan dan demokrasi

pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi

di Indonesia.

Publik; dan
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5. Mengambil sumpah setiap saksi yang

Tercatat pada tahun 2014 terdapat 39

didengar keterangannya dalam ajudikasi

permohonan penyelesaian sengketa

nonlitigasi penyelesaian Sengketa

informasi publik, dimana 13 kasus

Informasi Publik.;

dapat diselesaikan melalui mediasi,18
kasus diselesaikan melalui ajudikasi,

Pertanggungjawaban :

dan 8 permohonan tidak dapat

Komisi Informasi Provinsi Aceh

diproses karena tidak lengkap. Pada

bertanggung jawab kepada gubernur

tahun 2015 terdapat 44 kasus

dan menyampaikan laporan tentang

sengketa yang diterima oleh KIA, 29

pelaksanaan fungsi, tugas dan

diantaranya diselesaikan melalui

wewenangnya kepada Dewan

mediasi, 13 diselesaikan melalui

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Aceh.

ajudikasi, 1 permohonan dicabut dan
1 permohonan tidak dapat diproses
karena tidak lengkap.
Tahun 2016 terdapat 70 permohonan,
32 diselesaikan melalui mediasi, 30
melalui ajudikasi, dan 1 permohonan
dicabut. Tahun 2017 terdapat 74
permohonan penyelesaian sengketa,
dimana 54 diselesaikan melalui

sangat identik dengan pemerintahan

mediasi, 12 melalui ajudikasi, 1

yang terbuka dimana setiap badan

permohonan tidak lengkap dan 1

publik yang dananya bersumber dari

permohonan dicabut. Dan pada tahun

APBN/APBD harus menyediakan

2018, per Bulan Juli terdapat 32

informasi terkait semua rencana

permohonan penyelesaisan sengketa

kebijakan publik, penggunaan

informasi, dimana 15 dieselesaikan

keuangan, dan kegiatan yang

melalui mediasi, 6 melalui ajudikasi, 1

dilakukan oleh badan publik secara

permohonan dicabut, dan 10 kasus

transparan. Sehingga keterbukaan

masih dalam proses.

informasi menjadi tugas dan tanggung
jawab setiap masyarakat dan badan
publik dalam usaha mewujudkan
pemerintahan yang baik (Good

Menurut Afrijal Tjoetra, Komisioner

Governance). (RR)

Komisi Informasi Aceh (KIA),
Sejumlah komponen masyarakat
masih mengalami hambatan dalam
memperoleh informasi publik,
bahkan informasi yang
diklasifikasikan sebagai informasi
yang wajib disediakan dan

Referensi
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik.
http://komisiinformasi.acehprov.go.id
(Diakses tanggal 31 Agustus 2018).

diumumkan, masih sulit diperoleh
secara cepat dan mudah. Hal ini
diketahui dari sejumlah pengajuan

Sumber grafik :komisi.informasiaceh

permohonan sengketa infomasi
publik yang diterima oleh KIA.
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KKIAN IN ACTION

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi bekerjasama Lembaga
Administrasi Negara dalam pelaksanaan
evaluasi pelayanan publik di daerah. PKP2A IV
LAN sebagai perpanjangan tangan dari LAN
turut mensukseskan kegiatan ini dengan
mendampingi Tim Evaluasi Pelayanan Publik
Kemenpan RB ke Kota Tanjung Balai. Instansi
yang menjadi sasaran evaluasi meliputi Polres
Kota Tanjung Balai, Rumah Sakit Umum
Daerah Dr. Tengku Mansyur kota Tanjung
Balai, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kota Tanjung Balai, serta Dinas Penanaman
Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Tanjung Balai.
Evaluasi ini dilaksanakan dengan tujuan
peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam
meningkatkan pelayanan publik kepada
masyarakat. Dari hasil penilaian tersebut
menjadi dasar pemeringkatan kualitas
pelayanan publik daerah di Indonesia.
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sumber foto : internal bidang KKIAN PKP2A IV LAN

THE OFFICIAL NEWSLETTER OF THE CRAFTY CORNER STORE

Sumber foto : statusaceh.net

Aceh Kaya : Persiapan KEK
Arun Sebagai Motor
Penggerak Ekonomi Aceh

By Rinaldi

Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun
2017 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun
Lhokseumawe, membawa angin segar bagi
pertumbuhan ekonomi Aceh. Bagaimana tidak, jika KEK
Arun berhasil, program Aceh Kaya yang digagas
Pemerintah Aceh bisa terwujud. Lokasi KEK Arun yang
berada di Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara memang
telah lama dikenal sebagai kawasan industri. PT. Exxon
Mobil Oil Indonesia, PT. Arun Natural Gas Liquefaction
(PT. Arun NGL), PT. Pupuk Iskandar Muda (PT. PIM), PT.
Kertas Kraft Aceh (PT. KKA), dan PT. Asean Aceh
Fertilizer (PT. AAF), merupakan beberapa perusahaan
yang pernah berperan memajukan daerah
Lhokseumawe, sehingga disebut sebagai Kota Petro
Dolar. Namun, karena pasang surut perkembangan
geopolitik di Aceh dan berbagai kendala pasokan
bahan baku industri, beberapa perusahaan tersebut
berhenti beroperasi.
PT. Exxon Mobil Oil Indonesia misalnya, pada tahun
1968, ExxonMobil menjadi salah satu kontraktor Kontrak
Kerja Sama (KKS) pertama untuk Blok B dan Blok North
Sumatra Offshore (NSO) di Aceh yang bergerak di
bidang minyak dan gas. Namun, Pada bulan Oktober
2015,

ExxonMobil mengalihkan hak penyertaan
KKS Blok North Sumatra Offshore (NSO)
dan Blok B ke Pertamina, sehingga tidak lagi
melakukan kegiatannya di Aceh. PT. Arun
NGL, perusahaan pengolahan gas alam
yang berlokasi di Blang Lancang, Kota
Lhokseumawe, pada masanya merupakan
salah satu perusahaan penghasil LNG
terbesar di dunia. Namun pada akhir tahun
2015 PT. Arun sudah berhenti beroperasi
seiiring menipisnya cadangan gas alam yang
menjadi bahan baku utama di perusahaan
tersebut.
PT. Asean Aceh Fertilizer (AAF) yang
dibangun pada tahun 1981 adalah
perusahaan penghasil pupuk urea dan
amonia cair hasil gagasan bersama dalam
kerjasama ekonomi dan industri negaranegara Asia Tenggara yang tergabung dalam
ASEAN. Perusahaan ini berhenti beroperasi
dengan alasan tidak adanya pasokan gas
sebagai bahan utama pembuatan pupuk,
imbas dari ditutupnya Exxon Mobil sebagai
pemasok gas ke PT. AAF.
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PT. Kertas Kraft Aceh (KKA), yang dahulunya

untuk menanamkan investasinya di KEK Arun

merupakan salah satu produsen terbesar kertas

Lhokseumawe. Dikutip dari Harian Serambi

kraft di Indonesia dengan kapasitas terpasang

Indonesia, 13 Februari 2018, ada empat inventor

135.000 ton per tahun,terpaksa berhenti

yang melakukan penandatangan MoU investasi

beroperasi sejak akhir tahun 2007 akibat kendala

dengan PT. Pelindo I selaku pemegang saham

pasokan bahan baku, terhentinya pasokan bahan
bakar gas alam, serta kondisi sosial politik. PT.
Pupuk Iskandar Muda (PIM) punya kisah berbeda
bila dibandingkan dengan empat perusahaan
yang disebut di atas. Meski pernah berhenti
beroperasi akibat kurangnya pasokan gas,
namun hingga saat ini masih menjadi produsen
pupuk terbesar di Aceh.Bahkan, perusahaan
telah memperoleh izin untuk membangun
pabrik baru yang memproduksi NPK, yang
direncanakan mulai dibangun bulan Juli 2018.
Diharapkan persoalan minimnya suplai gas tidak

BUPP (Badan Usaha Pengelola dan
Pengembangan), yaitu PT. Aceh Makmur
Bersama meliputi bidang pengolahan CPO, PT.
Sinergi Tangguh Alam Raya di bidang usaha
plywood, PT. Eas Kontinent Gas Indonesia di
bidang usaha LPG Pressurized dan Pabrik
Bootling LPG, serta PT. Prosperity Building
Material di bidang logistik pengantongan
semen.Investasi yang melibatkan empat
perusahaan tersebut diharapkan mampu
menyerap banyak tenaga kerja lokal, sehingga

lagi terjadi, sehingga PT. PIM bisa terus

jumlah pengangguran di Aceh, khususnya

beroperasi dalam rangka mendorong

Lhokseumawe dan Aceh Utara dapat berkurang

pertumbuhan ekonomi di Aceh.

seiring tumbuhnya kegiatan perekonomian,

Ketersediaan bahan baku industri dan

sehingga akan memicu banyak perusahaan

kecukupan energi merupakan faktor penting

lainnya untuk berinvestasi di KEK Arun

dapat berjalannya Kawasan Ekonomi Khusus

Lhokseumawe.

Arun. Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas

Banyak peluang investasi yang bisa dilakukan di

(PLTMG) yang telah beroperasi di Lhokseumawe

KEK Arun Lhokseumawe selain bidang minyak

sejatinya dapat menjadi pemasok energi utama

dan gas, pengolahan CPO, kelistrikan, dan

bagi perusahaan yang bernaung dalam KEK

logistik pengantongan semen. Keberadaan

Arun. Namun, masih seringnya pemadaman
listrik di Aceh, khususnya di Lhokseumawe dan
Aceh Utara menjadi permasalahan yang terus
terulang. Keberadaan PLTMG yang diharapkan
mampu menyumbang surplus listrik di
Lhokseumawe dan Aceh Utara ternyata belum
mampu menjawab kebutuhan listrik yang
semakin hari kian tumbuh.
Pemerintah melalui Gubernur Aceh, Irwandi
Yusuf, pada tanggal 11 Mei 2018 berusaha
menjawab keresahan masyarakat Aceh perihal
kebutuhan listrik dengan melakukan peletakan
batu pertama dibangunnya PLTMG 2 dengan

perkebunan kelapa sawit yang belakangan
semakin luas di wilayah Aceh Utara dan Bireuen
seharusnya juga dimanfaatkan untuk
pembangunan industri hilir minyak kelapa sawit,
seperti pembangunan pabrik minyak makan,
sabun, produk makanan dan olahan minyak
kelapa sawit lainnya. Karena selama ini produk
komsumtif masyarakat Aceh didominasi dari
wilayah Sumatera Utara. Dengan adanya ragam
industri hilir di KEK Arun Lhokseumawe, maka
perlahan Aceh tidak lagi bergantung pada
produk buatan Sumatera Utara. (RI)

kapasitas 250 MW yang berlokasi di Desa Meuria
Paloh, Kecamatan Muara Satu, Lhokseumawe
(Serambi Indonesia, 12 Mei 2018). Dengan
harapan, proyek PLTMG 2 yang masuk dalam
proyek listrik nasional 35.000 megawatt yang
digagas Pemerintah Pusat tersebut benar-benar
mampu menjadi solusi defisit listrik di Aceh dan
turut menumbuhkan kepercayaan investor
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