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Sebagai  bagian upaya perwujudan 
Kementerian Sekretariat Negara menjadi 
institusi pemerintahan yang cerdas dan 
inovatif, sejumlah langkah terobosan telah 
dicetuskan di berbagai lini pelaksanaan 
tugas. Pada Buku 1 ini, diulas tentang 
langkah terobosan dan inovas i  d i 
lingkungan Istana Kepresidenan. Melalui 
sejumlah terobosan itu,  kita ingin 
menjadikan Istana-Istana Kepresidenan 
tidak sebatas tempat kedudukan pucuk 
pimpinan nasional serta bangunan 
berarsitektur megah belaka, namun juga 
etalase berkreasi dan berinovasi yang 
membanggakan. Kita ingin menampilkan 
istana kepresidenan sebagai panggung 
semangat  pe rubahan  be rwawasan 
kemajuan yang terus dibudayakan bangsa 
kita dihadapan para kepala negara/kepala 
pemerintahan dari negara-negara sahabat 
yang bertandang ke negeri kita.

Buku ini merinci inovasi dan kreatifitas di 
lingkungan Istana Kepresidenan, baik yang 
berupa kegiatan keprotokolan maupun 
kegiatan tata kelola dan administrasi 
kedinasan. Kegiatan-kegiatan itu diulas 
secara rinci namun dikemas dengan gaya 
bahasa yang mudah dan komunikatif, yang 
semoga  dapat  meng insp i ras i  pa ra 
pembacanya dalam mencetuskan langkah 
terobosan yang inovatif di instansi ataupun 
lingkungannya masing-masing.

Dengan demikian, kita 
mengharapkan pemeliharaan 

nilai-nilai kejuangan yang 
tersimpan dalam istana-istana 

Kepresidenan itu dapat terus 
dipelihara, melalui semangat 

berinovasi sekaligus menjadikan 
inovasi itu sebagai tradisi 

kebangsaan yang berwawasan 
keunggulan bagi warga bangsa, 

khususnya generasi muda.

Saya memberikan apresiasi kepada semua 
pihak yang telah memfasilitasi dan 
mewujudkan buku ini. Semoga buku ini 
dapat memperkaya khazanah wawasan 
masyarakat kita, khususnya dalam mengisi 
ruang berinisiatif yang memicu digagasnya 
langkah terobosan dan inovasi-inovasi 
produktif, baik di masa kini maupun di 
masa-masa yang akan datang.

Pratikno
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Sejak Presiden Joko Widodo menjabat 
sebagai Presiden RI di tahun 2014, Istana 
K e p r e s i d e n a n  d i  J a k a r t a  t e l a h 
m e n a m p a k k a n  w aj a h  b a r u  y a n g 
menimbulkan decak kagum bagi banyak 
khalayak. Sebut saja kegiatan kirab bendera 
Pusaka dari Monas ke Istana Merdeka pada 
Peringatan HUT RI, kirab Tamu Negara dari 
Monas ke Istana Merdeka, Veranda Talk, 
dan pergantian pasukan jaga Istana 
Kepresidenan. Kemudian pameran lukisan 
koleksi Istana, Nusantara Berdendang di 
acara peringatan Hari Sumpah Pemuda, 
hingga kirab calon Gubernur dan Wakil 
Gubernur dari Istana Merdeka ke Istana 
Negara sebelum pelantikan. 

Semua inovasi yang dilakukan 
Istana Kepresidenan tersebut 

merupakan suatu bentuk 
tanggapan cepat pimpinan di 

Istana Kepresidenan untuk 
mengimplementasikan arahan 

Presiden agar Istana 
Kepresidenan tampil lebih 

membumi dan dekat dengan 
rakyat.

Terdapat tiga filosofi yang mendasari wajah 
ba ru  keg iatan-keg iatan  d i  I s tana 
Kepresidenan tersebut, yaitu merakyat, 
hikmat dan bermartabat, serta menciptakan 
ruang budaya publik. 

Merakyat. Merakyat berarti melibatkan, 
mengikutsertakan masyarakat, ataupun 
mendekatkan diri dengan masyarakat. 
Masyarakat diberi kesempatan lebih besar 
untuk terlibat dalam kegiatan yang 
dilakukan di  Istana Kepresidenan. 
Keterlibatan masyarakat bisa dalam bentuk 
berpartisipasi atau dalam bentuk ikut 
memeriahkan acara. 

a. Peringatan HUT RI

Merakyat dalam rangkaian kegiatan HUT 
RI tercermin antara lain dari jumlah tamu 
yang diundang pada upacara peringatan 
HUT RI. Komposisi tamu undangan lebih 
banyak ditujukan ke masyarakat, yaitu 
70%�. Sedangkan sisanya sebanyak 30%� 
ditujukan kepada para pejabat. Hal tersebut 
bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai 
kemerdekaan dan kesadaran bahwa nikmat 
merdeka itu adalah anugerah dari Tuhan 
yang tidak hanya dinikmati golongan 
tertentu, tetapi juga seluruh rakyat di 
Indonesia. 
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Rakyat atau masyarakat seperti apa yang 
diundang pada upacara peringatan HUT RI? 
Mereka  adalah  warga  masyarakat 
menengah ke bawah dan warga masyarakat 
berprestasi atau secara pribadi atau 
individual yang telah memberikan 
kontribusi pada masyarakat banyak. 
Misalnya mereka yang membuat saluran air 
untuk masyarakat di kampungnya, 
mendirikan sekolah dengan biaya sendiri, 
siswa berprestasi pemenang Olimpiade 
internasional dari Sabang sampai Merauke, 
dan sebagainya. 

b.Pergantian Pasukan Jaga Istana 
Kepresidenan

Alih-alih melihat prajurit  Pasukan 
Pengamanan Presiden (Paspampres) yang 
sangar, formal, dan serius dalam upacara  
p e r ga n t i a n  Pa s u k a n  Ja ga  I s t a n a 
Kepresidenan; masyarakat justru bisa 
melihat pasukan Paspampres yang ramah, 
terbuka, dan dekat dengan rakyat. Jika 
sebelumnya upacara pergantian Pasukan 
Jaga Istana Kepresidenan tidak boleh 
dihadiri masyarakat, kini sebaliknya. 
Masyarakat dapat melihat dari dekat 
upacara pergantian Pasukan Jaga Istana, 
bahkan dapat berfoto bersama anggota 
Paspampres setelah upacara selesai.

c. Nusantara Berdendang

Melihat acara seni dan budaya di halaman 
Istana Merdeka bukan lagi menjadi barang 
mewah yang sulit dilakukan. Istana 
Merdeka lebih merakyat dengan membuka 
pintunya lebar-lebar bagi masyarakat 
umum yang ingin melihat pertunjukan seni 

budaya Indonesia bertajuk Nusantara 
Berdendang pada peringatan Hari Sumpah 
Pemuda 2016 lalu dengan menggunakan 
video  mapping.

Hikmat dan Bermartabat. Ini adalah 
bagaimana memperlakukan pejabat, Tamu 
Negara, ataupun benda bersejarah dengan 
penuh hormat dan menempatkannya pada 
posisi yang mulia. 

Kegiatan yang termasuk 
dalam kriteria ini adalah 
Kirab Bendera Pusaka dari 
Monas ke Istana Merdeka, 
Kirab Gubernur dan Wakil 
Gubernur Terpilih dari Istana 
Merdeka ke Istana Negara, 
dan Kirab Penyambutan 
Tamu Negara.

a. Kirab Bendera Pusaka.

Sebagaimana diketahui, puncak peringatan 
nasional sebuah negara adalah peringatan 
Hari Kemerdekaan. Karena merupakan 
puncak peringatan nasional,  maka 
peringatan HUT RI perlu dilakukan dengan 
penuh hikmat dan bermartabat. Bendera 
Pusaka, sebagai bendera mula-mula yang 
d ik ibarkan pada saat  Proklamasi , 
seharusnya juga diperlakukan dan 
ditempatkan  secara bermartabat melalui 
pembuatan ritual khusus, yaitu diarak 
dengan Kereta Kencana yang merupakan 
simbol keagungan, sebagaimana yang biasa 
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dilakukan oleh raja-raja di Nusantara.

b.Kirab Gubernur dan Wakil Gubernur 
Terpilih

Kirab merupakan simbol penghormatan dan 
menghargai martabat, seperti yang biasa 
dilakukan raja-raja Nusantara. Kirab Calon 
Pimpinan Daerah Provinsi merupakan 
suatu bentuk penghormatan Pemerintah 
Pusat. Kirab tersebut sebagai bentuk 
menghargai martabat Calon Gubernur dan 
Calon Wakil Gubernur karena  pemimpin di 
daerah merupakan perpanjangan tangan 
atau wakil dari Presiden di daerah. 

Sebagai bagian dalam prosesi pelantikan, 
penyerahan Surat Keputusan (SK) dari 
Presiden Joko Widodo kepada para 
Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih 
melalui upacara khusus di Istana Merdeka 
sebelum Kirab mempunyai makna khusus. 
Makna dari menyerahkan ini adalah 
Gubernur yang dilantik merupakan 
perpanjangan tangan dari pemerintah 
Pusat, sehingga diharapkan bekerja dengan 
baik.

c.Kirab Penyambutan Tamu Negara

Kirab Tamu Negara dari Monas sebelum 
bertemu Presiden Joko Widodo di Istana 
Merdeka, merupakan bentuk penghormatan 
kepada Tamu Negara. Pada kegiatan ini, 
Tamu Negara juga disuguhi dengan budaya 
dari 34 Provinsi melalui baju adat Pasukan 
Pengawal dan baju adat siswa SD yang tetap 
bernyanyi lantang. 

Menciptakan Ruang Budaya Publik 
Istana Kepresidenan harus menjadi ruang 
budaya publik, artinya ruang di mana Istana 
bisa menampilkan budaya Indonesia untuk 
dapat dinikmati oleh Publik dan agar dapat 
menjadi rujukan. Bahwa nilai kebangsaan 
dan kebudayaan Indonesia itu,  sumbernya 
adalah Istana Kepresidenan.

Presiden Joko Widodo menginginkan Istana 
Kepresidenan tidak hanya dipandang 
sebagai Pusat Pemerintahan, Kantor 
Pemerintahan, administrasi kenegaraan, 
atau kantor Presiden saja. Istana juga harus 
dipandang sebagai pusat peradaban, 
rujukan nilai kebangsaan, rujukan nilai 
kebudayaan Indonesia. Untuk menjadi 
rujukan hal-hal  tersebut,  Presiden 
menginginkan agar Istana Kepresidenan 
d a p a t  m e m p e r t o n t o n k a n  d a n 
mengembangkan budaya Indonesia. 

Pa m e r a n  l u k i s a n  k o l e k s i  I s t a n a 
Kepresidenan, Nusantara Berdendang, dan 
Kirab Kebudayaan merupakan kegiatan 
yang dilakukan Istana Kepresidenan untuk 
menciptakan dan membangun ruang 
budaya publik.

Dengan didasari oleh 3 filosofi tersebut di 
atas, Istana Kepresidenan tidak hanya 
berhenti dengan wajah barunya saat ini, 
tetapi akan senantiasa menciptakan  
inovasi- inovasi  baru lainnya demi 
menjalani misinya sebagai the Ultimate 
Showcase of Indonesia.
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Dari Reformasi Administrasi

Konvensional Menuju Inovasi

Administrasi yang Kolaboratif

 

Sebuah Kerangka Teori

Angga Utama Wijaksana, S.E., MPub.Pol
Kepala Sub Bidang Hubungan Lembaga Nonstruktural, Asisten Deputi Hubungan Lembaga 
Negara dan Daerah, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, 
Kementerian Sekretariat Negara



Abstrak

Inovasi bukan merupakan fenomena yang baru, mungkin 
sudah seusia dengan peradaban manusia sejak jaman 
prasejarah. Selalu ada kecenderungan bagi seorang manusia 
untuk memikirkan hal yang baru atau menciptakan cara-cara 
baru dalam mengerjakan sesuatu untuk kemudian diterapkan 
dalam prakteknya. Di dalam administrasi pemerintahan, 
reformasi sektor publik, yang meliputi penataan struktur 
pemerintahan, desentralisasi pemerintahan, dan reformasi 
keuangan negara merupakan suatu upaya transformasi yang 
terus berlanjut guna memperbaiki performa birokrasi. Peran 
serta manusia dalam menciptakan dan mengaplikasikan cara 
baru dalam tata kelola pemerintahan merupakan inovasi yang 
menjadi salah satu aspek penting dalam mencapai 
keberhasilan reformasi administrasi. Esai ini menjelaskan 
mengenai sejarah perjalanan inovasi di dalam reformasi 
administrasi, kemudian mengerucut melihat berbagai 
permasalahan dalam penerapan inovasi pada sektor publik, 
serta usulan pola collaborative innovation guna menemukan 
bentuk inovasi administrasi yang efektif, efisien, dan 
berkesinambungan.

Kata kunci: birokrasi, collaborative innovation, inovasi, reformasi 
birokrasi, reformasi administrasi, 

I. Latar Belakang

novasi bukan merupakan fenomena yang baru, mungkin sudah Iseusia dengan peradaban manusia sejak jaman prasejarah. 
Selalu ada kecenderungan bagi seorang manusia untuk 

memikirkan hal yang baru atau menciptakan cara-cara baru dalam 
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mengerjakan sesuatu untuk kemudian 
diterapkan dalam prakteknya. Tanpa 
pemikiran dan penerapan hal baru tersebut, 
dunia ini mungkin tidak akan seperti saat 
sekarang, dimana kita dapat hidup secara 
layak, memiliki berbagai kemudahan dalam 
bertransportasi, berkomunikasi, belajar, 
bekerja, serta kegiatan-kegiatan lainnya. 
Tanpa kita sadari, inovasi telah menjadi hal 
yang mendasar dalam kehidupan. 

Di dalam birokrasi pemerintahan, reformasi 
sektor publik, yang meliputi penataan 
struktur pemerintahan, desentralisasi 
pemerintahan, dan reformasi keuangan 
n e g a r a  m e r u p a k a n  s u a t u  u p a y a 
transformasi yang terus berlanjut guna 
memperbaiki performa birokrasi. Sebagai 
contoh, ketika proses administrasi dalam 
birokrasi tidak mampu lagi mengikuti 
perubahan jaman atau melakukan 
perubahan secara otomatis/alamiah, maka 
dibutuhkan campur tangan atau peran serta 
manusia dalam memikirkan/menciptakan 
potensi-potensi perubahan dalam proses 
administrasi yang bermasalah tersebut 
untuk kemudian diaplikasikan sebagai cara 
baru dalam proses administrasi. Hal ini 
menurut Caiden & Sundaram (2004) 
d i d e f i n i s i k a n  s e b a ga i  r e f o r m a s i 
administrasi: the artificial inducement of 
administrative transformation against 
resistance. Peran serta manusia dalam 
menciptakan dan mengaplikasikan cara 
baru dimaksud merupakan inovasi yang 
menjadi salah satu aspek penting dalam 
mencapa i  kebe rhas i l an  r e fo rmas i 
administrasi. 

Dalam perjalanannya akan selalu muncul 
resistensi ,  ket idaksepahaman, dan 
masukan-masukan baru yang mengiringi 
proses reformasi administrasi sehingga 
se lalu  ada pe luang inovas i  untuk 
memperbaiki reformasi administrasi yang 
telah dilakukan. 

Berkenaan dengan hal tersebut, esai yang 
berjudul “Dari Reformasi Administrasi 
Menuju Inovasi  Administrasi  yang 
Kolaboratif” ini akan membahas pertama-
tama terkait sejarah perjalanan inovasi di 
dalam reformasi administrasi hingga 
kemudian melihat hambatan-hambatan 
dalam penerapan inovasi pada reformasi 
administrasi secara umum sehingga 
kemudian membahas secara ringkas konsep 
collaborative innovation yang saat ini 
sedang popular dalam siklus inovasi sektor 
publik. 

II. Sejarah Perjalanan Inovasi dalam 
Reformasi Administrasi

A. Konsep Reformasi Administrasi

Pada awalnya, konsep inovasi kurang 
populer pada era administrasi publik 
tradisional karena menurut Max Weber 
(1974, dikutip dari Hughes, 2003) terdapat 
beberapa prinsip dasar dalam administrasi 
tradisional, yaitu birokrasi memiliki aturan 
sendiri  yang sudah jelas,  terdapat 
pendelegasian wewenang (hierarki), 
adanya pembagian tugas yang jelas, adanya 
pola pengawasan yang jelas,  dan 
dibutuhkan lingkungan kerja yang relatif 
stabil. Sehingga pemikiran-pemikiran baru 
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yang membawa perubahan pola kerja 
adminis t ras i  pada  b i rokras i  t idak 
diperlukan oleh aparatur pemerintahan 
(rule driven-work).

Pada era yang semakin maju dan terbuka, 
konsep birokrasi yang kaku menurut Weber 
mulai tergantikan dengan New Public 
Management (NPM). Menurut Osborne dan 
McLaughlin (2002) dalam bukunya New 
Public Management: current trends and 
future prospects, disebutkan bahwa inovasi 
mulai menjadi aspek yang diperhatikan 
mengingat perubahan pola reformasi 
a d m i n i s t r a s i  y a n g  s e m a k i n 
mengedepankan hasil, melibatkan publik 
dalam pengambilan kebijakan, berorientasi 
pada pasar, dan memperkuat desentralisasi. 
Lebih lanjut, Caiden dan Sundaram (2004, 
p.234) mengungkapkan bahwa ada empat 
hal yang bisa diambil dari kesuksesan 
reformasi administrasi, yaitu: adanya 
dukungan dar i  pemimpin ,  adanya 
kepercayaan bahwa reformasi merupakan 
investasi yang dapat menghasilkan sesuatu 
yang sesuai dengan ekspektasi, harus 
d i s a da r i  b a h w a  p r o s e s  r e fo r m a s i 
membutuhkan waktu dan bukan sesuatu 
yang instan, dan yang terakhir adalah akan 
selalu ada resistensi dan ketidakpuasan dari 
kelompok masyarakat tertentu terkait 
reformasi yang sedang dilakukan. Sehingga 
dalam proses reformasi administrasi, 
penerapan inovasi akan terus dibutuhkan 
d a n  t e r u s  b e r k e m b a n g  u n t u k 
mengakomodir perubahan tata kelola 
pemerintahan atau birokrasi sehingga 
semakin terintegrasi, efektif,dan efisien.

B. Konsep Inovasi

Kita harus sadari bahwa tidak ada yang 
permanen di dunia ini, baik itu produk, 
aturan/tata cara, maupun teknologi. 
Ketiganya selalu mengalami proses 
perbaikan dan perkembangan ke arah yang 
lebih baik atau lebih maju sehingga 
mengarah kepada misalnya penciptaan 
produk atau teknologi yang sama sekali 
baru (invention), atau pengembangan 
produk yang sudah ada menjadi lebih baik 
lagi (innovation). Secara sekilas, antara 
invention dan innovation terdengar mirip. 
Namun untuk mengetahui apakah kita 
sudah bergerak pada agenda inovasi yang 
benar maka pada bagian ini akan dibahas 
definisi inovasi, perbedaan antara invention 
dan innovation, serta contoh pelaku inventor 
dan innovator.

Everett M. Rogers (1983) dalam bukunya 
yang berjudul Diffusion of Innovation 
mendefinisikan bahwa inovasi merupakan 
suatu gagasan/ide yang kemudian 
diterapkan/dipraktekkan pada suatu 
kelompok lingkungan tertentu sehingga 
disadari dan diterima sebagai satu hal baru 
yang dapat diadopsi oleh lingkungan yang 
lain. 

Cendikiawan lain yang mengemukakan 
tentang konsep inovasi yaitu Joseph 
Schumpeter (1954), di dalam bukunya yang 
berjudul History of Economic Analysis, 
Schumpeter menjelaskan definisi inovasi 
melalui  deskr ipsi  sebagai  ber ikut : 
Schumpeter berargumen bahwa tidak 
cukup apabila kita mempelajari ekonomi 
hanya dari lensa yang statis dan asumsi-
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asumsi yang berfokus hanya pada distribusi 
dari sumber daya. Pertumbuhan ekonomi 
menurut pandangannya merupakan proses 
perubahan kualitas yang didorong oleh 
adanya  inovas i  sepanjang  waktu . 
Schumpeter menyebutkan bahwa inovasi 
sebagai kombinasi baru dari satu atau lebih 
lima hal berikut, yaitu pengenalan produk 
baru, pengenalan metode produksi baru, 
penetrasi pasar yang baru, menemukan 
sumber baru atas suplai bahan baku atau 
produk antara, dan implementasi bentuk 
baru dari suatu organisasi.

Dari kedua definisi di atas, dapat kita tarik 
kesimpulan bahwa konsep innovation tidak 
sama dengan invention, namun keduanya 
tidak dapat dipisahkan. Inovasi selalu 
diawali dengan proses penciptaan hal baru 
(invention) yang kemudian diaplikasikan 
d a l a m  p r a k t e k / k e n y a t a a n  d a n 
d i k e m b a n g k a n  u n t u k  m e m e n u h i 
kebutuhan organisasi atau sebagai solusi 
atas permasalahan organisasi (innovation). 
Dengan kata lain, ketika suatu ide baru 
dapat diwujudkan, maka hal itu disebut 
invention, namun ketika suatu ide tidak 
hanya dapat diwujudkan namun dapat 
membuat perubahan yang efektif, efisien, 
dan memenuhi persyaratan tertentu, 
misalnya mudah diakses oleh semua orang, 
dapat diadopsi di beberapa tempat, dan ada 
potensi untuk dikembangkan lebih lanjut, 
maka hal ini disebut sebagai inovasi.

Contoh perbedaan antara inventor dan 
innovator adalah sebagai berikut: Charles 
Babbage merupakan salah seorang 
ilmuwan di dunia yang tercatat sebagai 
penemu komputer pertama pada tahun 1821, 

walaupun namanya kurang begitu populer 
tetapi beliau sangat layak disebut sebagai 
seorang inventor. Di sisi yang lain, Steve 
Job s  b e r s a m a  r e k a n n ya  W o z n i a k 
menciptakan mikroposesor yang kemudian 
diwujudkan menjadi personal computer 
(PC) yang tidak hanya memenuhi unsur 
fungsinya dalam memudahkan seseorang 
dalam bekerja ,  tetapi  juga mudah 
digunakan oleh semua kalangan mulai dari 
anak-anak hingga dewasa, memenuhi 
unsur estetika, hingga berpotensi untuk 
d i k e m b a n g k a n  p r o du k n ya  da l a m 
memenuhi permintaan/kebutuhan pasar 
menjadi MacBook (laptop) dan Ipod (Mp3 
dan Mp4 player), maka Steve Jobs adalah 
seorang inovator.

Sehingga dapat dikatakan 
bahwa baik invention 
ataupun innovation adalah 
dua hal yang berbeda namun 
saling terkait dan tidak 
terpisahkan. Innovation 
tidak akan muncul apabila 
tidak ada invention. 
Sebaliknya, invention tanpa 
innovation hanya akan 
menjadi display produk di 
dalam museum. 
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C. Inovasi Merupakan Reformasi Itu 
Sendiri

Caiden (1969) menyebutkan bahwa inovasi 
merupakan  bag ian  dar i  r e fo rmas i 
a d m i n i s t r a s i . N a m u n  p a d a 
perkembangannya,inovasi adalah reformasi 
itu sendiri. Sebagai contoh pada berbagai 
negara yang telah dianggap berhasil 
melaksanakan reformasi administrasi 
seperti Korea Selatan, implementasi inovasi 
pada tata kelola administrasi pemerintahan 
telah berhasil meningkatkan kualitas 
penyelenggaraan pemerintahan (Yoo et.al, 
2002). Lebih lanjut, inovasi Korea Selatan 
dalam hal penerapan e-govt  telah diakui 
oleh United Nations sebagai yang terbaik di 
dunia dan inovasi terbaru yang saat ini 
sedang dikembangkan adalah smart-govt, 
dimana masyarakat dapat mengakses 
pelayanan publik secara penuh melalui 
ponsel pintarnya masing-masing. Begitu 
pula halnya dengan China, Shenker (2006) 
menyebutkan dalam penelitiannya bahwa 
inovasi telah menjadi bagian dari tradisi 
baik bagi sektor pemerintahan maupun 
i n d i v i d u  m a s y a r a k a t  d a l a m 
menyumbangkan pertumbuhan teknologi 
dan perekonomian negara.  

Berangkat dari dua kisah sukses di atas, 
adanya sebuah sense of crisis  dalam 
birokrasi dan ide untuk melakukan 
perubahan adalah hal yang diperlukan 
dalam memperbaiki performa administrasi 
pemerintahan. Namun kedua hal itu saja 
tidak cukup (neccessary but not sufficient 
condition). Caiden dan Sundaram (2004) 
menyebutkan perlunya dukungan dari 
p impinan  dalam organisas i  untuk 
menjalankan konsep reformasi. Lebih jauh 

lagi, Richard Heeks (2002) dalam bukunya 
Reinventing Government In The Information 
Age berargumen bahwa ada komponen lain 
dalam suatu negara yang mempengaruhi 
keberhasilan proses reformasi yaitu 
dukungan politisi dan kapasitas aparatur 
sipil negara dalam melaksanakan reformasi. 
Selain itu Heeks (2002) juga mengutip 
sepuluh prinsip Osborne dan Gaebler’s 
(1992) dalam melakukan reformasi atau 
reinventing goverment: 1. Steering rather 
than rowing; 2. Empowering rather than 
serving; 3. Injecting competition into service 
delivery; 4. Transforming rule-driven 
organisation; 5. Funding outcomes, not 
inputs; 6. Meeting the needs of publics, not 
the bureaucracy; 7. Earning rather than 
spending; 8. Prevention rather than cure; 9. 
From hierarchy to participation and 
teamwork; 10. Leveraging change through the 
market.

10 prinsip reinventing government yang 
dikemukakan oleh Osborne dan Gaebler’s di 
atas bertujuan untuk memenuhi agenda 
reformasi yaitu meningkatkan efisiensi dari 
s e k t o r  p u b l i k ,  m e m p r o m o s i k a n 
desentralisasi, meningkatkan akuntabilitas 
lembaga birokrasi, memperbaiki manajemen 
pengelolaan sumber daya, dan penerapan 
orientasi pasar dalam pola hubungan antara 
sektor publik, swasta dan masyarakat 
sebagai konsumen layanan publik sehingga 
dapat menurunkan biaya, meningkatkan 
efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada 
masyarakat (Heeks, 2002).

Apabila 10 prinsip ini kemudian berhasil 
diwujudkan dan diimplementasikan dalam 
kebijakan pemerintahan maka terciptalah 
inovasi administrasi. 
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III. Collaborative Innovation sebagai Bentuk 
Penerapan Inovasi pada Reformasi 
Administrasi Pemerintahan.

A. Hambatan bagi Sektor Publik dalam 
Menerapkan Inovasi

Banyak penel i t ian  akademis  yang 
menyebutkan bahwa inovasi dan sektor 
publik tidak memiliki hubungan timbal balik 
yang saling menguntungkan. Karakteristik 
instansi publik yang terlampau “kaku” 
dengan berbagai aturan baik yang tertulis 
maupun  t idak  t e r tu l i s  c ende rung 
menghambat penerapan inovasi yang secara 
karakteristik lebih terbuka dan mendobrak 
aturan. 

Berikut adalah hambatan-hambatan dalam 
penerapan inovasi yang berhasil dirangkum 
oleh Mulgan dan Albury (2003) dan Mulgan 
(2014): 

1. Tidak adanya dukungan dan komitmen 
dari pimpinan organisasi

2 . A d a n y a  k e e n g g a n a n  u n t u k 
menghentikan program/kebijakan/ 
organisasi yang dianggap tidak berhasil.

3.Terlalu bergantung kepada beberapa 
pegawai yang memiliki performa sangat 
baik dalam melakukan inovasi.

4.Teknologinya tersedia, namun terhambat 
dengan budaya dan perjanjian dalam 
organisasi.

5. Tidak adanya penghargaan atau insentif 
dalam berinovasi atau mengadopsi suatu 
inovasi yang sudah berhasil.

6.Lemahnya kapasitas dan kemampuan 
da l a m  m e n g h a dap i  p e r ub a h a n 

manajemen/budaya kerja.
7. Sistem penganggaran yang berdasarkan 

pada jangka pendek (tahunan) dapat 
menghambat pengembangan dan 
evaluasi inovasi yang membutuhkan 
waktu lebih lama lagi.

8 .Besarnya tekanan administrasi , 
menghambat  kreat iv i tas  untuk 
berinovasi

9. Adanya budaya menghindari resiko.

Sehingga beberapa akademisi 
mengklaim bahwa sektor publik 
perlu menemukan cara-cara yang 
lebih “ramah” namun lebih 
cerdas dalam berinovasi (Harris 
dan Albury, 2009; Eggers dan 
Kumar Singh, 2009; Nambisan, 
2008). Pada satu sisi 
implementasi inovasi harus dapat 
mengakomodir aturan main yang 
relatif kompleks pada sektor 
publik, namun pada sisi yang 
lain inovasi dapat 
diimplementasikan secara 
akuntabel baik bagi internal 
organisasi maupun eksternal 
organisasi.

B. Collaborative Innovation 

1. Strategi Penguatan Inovasi: Balancing 
Demand Driven and Supply Push Innovation
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Bagi suatu perusahaan swasta, ide dan 
pengalaman dari konsumen merupakan hal 
yang sangat berharga. Beberapa perusahaan 
swasta seringkali melakukan survei kepada 
pelanggan untuk mendapatkan banyak 
informasi terkait kelebihan dan kekurangan 
produk mereka dari pandangan konsumen, 
serta pendapat konsumen terkait inovasi 
pengembangan produk kedepannya. 
Berdasarkan laporan hasil survei tersebut, 
perusahaan dapat membentuk inovasi yang 
sesuai dengan permintaan pasar sehingga 
produk yang mereka ciptakan memiliki 
keeratan hubungan dengan konsumen. Pada 
akhirnya produk perusahaan tersebut akan 
m e m i l i k i  k e u n g gu l a n  k o mp e t i t i f 
dibandingkan dengan produk perusahaan 
yang lainnya.

Pola di atas dapat digunakan 
dalam penerapan inovasi pada 

sektor publik dengan jalan 
menyeimbangkan antara supply 

push innovation (inovasi yang 
berasal dari keinginan internal 

organisasi) dengan demand-
driven innovation (pandangan, 

pengalaman, saran, dan 
masukan terkait inovasi yang 

berasal dari eksternal 
organisasi). Sehingga pada 

akhirnya harmonisasi antara 
keinginan sektor publik dan 

kebutuhan masyarakat dapat 
memperkuat agenda inovasi.

2. Asal-usul Collaborative Innovation

Berkaitan dengan strategi penguatan 
inovasi pada poin di atas, ide collaborative 
innovation bisa dihubungkan dengan konsep 
networked government. Moore (2009) 
menjelaskan bahwa konsep networked 
government tidak hanya meliputi koordinasi 
yang efektif antar lembaga pemerintah, 
namun juga menyangkut kemungkinan-
kemungkinan integrasi baik antara 
organisasi yang berorientasi non-profit dan 
profit ke dalam sistem produksi, guna 
mencapai tujuan publik yang efektif dan 
efisien. Sehingga yang dapat digarisbawahi 
antara konsep networked government 
dengan collaborative innovation adalah 
adanya pemberdayaan kepada seluruh aktor 
lintas organisasi sektor publik dan 
stakeholders lain di luar sektor publik untuk 
turut serta dalam proses inovasi pada sektor 
publik (Bommert,2010).

Penelitian terkait collaborative Innovation 
atau inovasi administrasi kolaboratif yang 
paling menonjol dibuat oleh Nambisan 
(2008), Eggers dan Kumar Singh (2009), 
serta Harris dan Albury (2009). Menurut 
mereka, definisi inovasi administrasi yang 
kolaboratif adalah sebuah pendekatan 
ko laboras i  dalam hal  inovas i  dan 
penyelesaian masalah pada sektor publik 
yang bergantung pada pemanfaatan 
sumberdaya dan kreatifitas dari eksternal 
organisasi sektor publik yang meliputi 
sektor swasta, organisasi non-profit, dan 
individu masyarakat secara umum, yang 
bertujuan untuk mempercepat serta 
meningkatkan kualitas dari outcome atas 
penerapan inovasi pada sektor publik.
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Berdasarkan pernyataan di atas, Bommert 
(2010) menyimpulkan bahwa merujuk pada 
inovasi administrasi kolaboratif, proses 
pembentukan inovasi dapat bersifat terbuka 
dimana para aktor inovasi, yang bisa berasal 
dari internal organisasi publik (pejabat dan 
pegawai publik) atau eksternal organisasi 
pub l ik  ( s ek to r  swas ta ,  ke l ompok 
masyarakat, konsorsium, atau individu 
masyarakat), saling berintegrasi dalam 
siklus inovasi (penciptaan ide, pemilihan ide 
yang paling tepat, uji coba, implementasi 
dan difusi). Lebih lanjut, Bommert (2010) 
menjelaskan bahwa bentuk inovasi 
administrasi kolaboratif berpegang pada 
asumsi bahwa partisipasi aktif dari lingkup 
aktor inovasi yang luas dengan berbagai 
aset/kemampuan yang mereka miliki (ilmu 
pengetahuan, kreativitas, modal dan aset 
fisik lainnya) akan meningkatkan kuantitas 
dan kualitas dari implementasi inovasi pada 
sektor publik serta meminimalisir hambatan 
penerapan inovasi, mengingat prosesnya 
m e l i b at k a n  b e r b a ga i  e l e m e n  da n 
kepentingan dan mengurangi resiko inovasi 
yang gagal. 
    
3. Implementasi Inovasi Administrasi 

Kolaboratif 

Mergel dan Desouza (2013), dalam tulisan 
mereka Implementing Open Innovation in 
T h e  P u b l i c  S e c t o r :  T h e  C a s e  o f 
Challenge.gov ,  menyebutkan bahwa 
Amerika Serikat di bawah kepemimpinan 
Barack Obama dan sebagai bagian dari 
inisiatif terkait keterbukaan pemerintah, 
telah menerapkan bentuk collaborative 
innovation/inovasi administrasi kolaboratif 
dengan membuka peluang bagi masyarakat 

untuk memberikan ide, pandangan, dan 
pengalamannya dalam rangka peningkatan 
kuantitas dan kualitas inovasi pelayanan 
publik.

Dalam hal ini, pemerintah federal Amerika 
menerbitkan sebuah instrumen kebijakan 
baru yang disebut dengan Challenge.gov, 
sebagai  implementasi  konsep open 
innovation/collaborative innovation. 
Challenge.gov memungkinkan terbentuknya 
crowdsource solution/collective intelligence 
(solusi gabungan) dalam mengatasi 
berbagai permasalahan teknis dan sosial 
pada administrasi sektor publik (Mergel dan 
Desouza, 2013).  

Meskipun pola inovasi administrasi 
kolaboratif ini terdengar menjanjikan, pada 
pelaksanaannya akan tetap memunculkan 
pro dan kontra. Gaventa dan Barret (2010) 
menyebutkan bahwa implementasi metode  
collaborative innovation di sektor publik 
akan menimbulkan dampak positif pada 
peningkatan pengetahuan sektor publik di 
berbagai permasalahan sosial, praktek 
inovasi akan berjalan efektif karena 
didasarkan pada pengalaman masyarakat, 
dan secara politis akan meningkatkan 
kepercayaan masyarakat terhadap lembaga 
publik. Namun demikian, pada sisi yang 
lain, Louis et.al (2013) berargumen bahwa 
pendekatan open innovation/ collaborative 
innovation tidak akan semudah itu apabila 
diterapkan atau ditransfer pada sektor 
publik, mengingat inovasi sektor publik 
biasanya diusulkan melalui  s iklus 
kebijakan atau mandat politik pemimpin 
organisasi. Selain itu, lembaga publik juga 
memiliki regulasi etika yang mengatur 
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interaksi mereka dengan ekternal lembaga 
publik dalam mencari solusi permasalahan 
internal mereka, karena tidak semua 
permasalahan perlu diketahui oleh publik. 

Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa 
implementasi konsep inovasi administrasi 
kolaboratif ini pun memerlukan proses 
penyesuaian yang tidak mudah baik dari sisi 
internal maupun eksternal sektor publik. 
Oleh karena itu, pembahasan yang dapat 
dikembangkan pada penulisan esai yang 
selanjutnya adalah memperdalam kisah 
sukses penerapan instrumen Challenge.gov 
pada pemerintah Amerika Serikat sehingga 
dapat dipelajari faktor-faktor kesuksesan 
dan kegagalannya.
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IMPLEMENTASI

a1

II



a1

Suguhan Inovatif untuk
Ulang Tahun Republik 
Indonesia



eringatan HUT Kemerdekaan RI ke-P 71 penuh dengan inovasi. Kirab 
budaya yang begitu semarak. 

Teknologi video terkini pun digunakan 
untuk menyiarkan peringatan kali ini. 
Masyarakat yang diundang pun jauh lebih 
b a n y a k  d i b a n d i n g  t a h u n - t a h u n 
sebelumnya. 

17 Agustus 2016 Indonesia genap berusia 71 
t ahun .  Sebaga imana  tahun- tahun 
sebelumnya, upacara peringatan HUT 
Kemerdekaan RI ke-71 secara nasional 
dipusatkan di Istana Merdeka, Jakarta. 
Namun, peringatan kali ini terlihat berbeda 
dan lebih semarak dari tahun-tahun 
sebelumnya. 

Sebelumnya, acara peringatan HUT 
Kemerdekaan RI dimulai saat peringatan 
detik-detik proklamasi pada pagi hari. 
Acara dilanjutkan dengan pagelaran 
kesenian di sore hari, kemudian ditutup 
oleh upacara penurunan bendera. Tahun ini, 
rangkaian acara peringatan kemerdekaan 
dimulai lebih pagi dan terlihat berbeda 
karena sangat unik, megah, merakyat, dan 
penuh dengan inovasi. 

Keunikannya terletak pada adanya kirab 
duplikat Bendera Pusaka dan naskah Teks 
Proklamasi dari Monumen Nasional 
(Monas) ke Istana Merdeka. Selain itu, 
masyarakat dapat menikmati tayangan 
rangkaian upacara peringatan HUT RI ke-71 
secara live streaming. Masyarakat umum 
yang diundang pun lebih banyak dari 
tahun-tahun sebelumnya. 

Kirab Bendera Pusaka

Sejak pukul 08.00 WIB acara telah dimulai 
dengan persembahan marching band Semen 
Indonesia. Selanjutnya kirab duplikat 
bendera pusaka dari Monumen Nasional 
( M o n a s )  m e n uj u  I s t a n a  M e r d e k a 
m e n g a w a l i  p r o s e s i  p e r i n g a t a n 
kemerdekaan Indonesia. Pada peringatan 
tahun-tahun sebelumnya, duplikat bendera 
pusaka telah disiapkan dan diletakkan di 
meja mimbar kehormatan. Tanpa didahului 
kirab ataupun kegiatan arak-arakan. 

Gagasan pelaksanaan kirab Bendera 
Pusaka ini berasal dari Presiden 
Joko Widodo. Kepala Sekretariat 
Presiden, Darmansjah Djumala dan 
Kepala Biro Protokol, M. Ari 
Setiawan kemudian merancang 
pelaksanaan gagasan Presiden ini. 
Presiden menilai bendera 
merupakan bagian dari simbol 
negara yang sakral sehingga butuh 
seremoni yang tak kalah sakral 
untuk menunjukkan penghargaan 
yang penuh hikmat dan bermartabat 
terhadap Bendera Pusaka. 
Penghargaan terhadap Bendera 
Pusaka tersebut dilakukan melalui 
kirab Bendera Pusaka ke Istana 
Merdeka sebelum dikibarkan pada 
Upacara Peringatan HUT ke-71 RI. 
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Kirab Bendera Pusaka dimulai dengan 
seremoni di Monas. Duplikat Bendera 
Pusaka dan Naskah Teks Proklamasi 
diserahkan oleh Kepala Sekretariat 
Presiden, Darmansjah Djumala kepada 
p e r w a k i l a n  T N I .  T N I  k e m u d i a n 
menyerahkannya kepada dua orang 
Paskibraka tahun 2015 untuk dibawa ke 
Istana Merdeka dengan menaiki Kereta 
Kencana Ki Jaga Raksa. Kereta Kencana ini 
didatangkan langsung dari Purwakarta 
untuk menjadi bagian utama dari kirab. 
Sesampainya di Istana Merdeka, duplikat 
Bendera  Pusaka dan naskah Teks 
Proklamasi kemudian diserahterimakan 
kepada Ajudan Presiden, untuk kemudian 
diletakkan di Mimbar Kehormatan.

Rangkaian rombongan kirab terdiri atas 
beberapa kelompok: 
- Gabungan marching band Korps DKI 

Jakarta dan Aceh. 
- Barisan pelajar yang menggambarkan 

generasi penerus bangsa 
- Pasukan berkuda Paspampres yang 

mengawal Kereta Kencana
- Anggota Paspampres yang memakai 

pakaian Prajurit Kraton Yogyakarta dan 
barisan kerajaan-kerajaan di Indonesia. 

Setelah kirab selesai, kemeriahan semakin 
semarak dengan kehadiran sejumlah tarian 
kolosal Grup Kinarya Gencar Semarak 
Perkasa (GSP) dan Rampak Doll dari 
Bengkulu pada acara pagi hari tersebut. 
Sebelum upacara detik-detik proklamasi 
dimulai, undangan dihibur oleh Paduan 
Suara Pangudi Luhur, Rezonanse, dan 
Paduan Suara Gita Bahana Nusantara yang 
menyanyikan lagu-lagu perjuangan 

bersama Dira Sugandhi. Tepat pukul 09.40 
WIB, persiapan upacara detik-detik 
proklamasi dimulai. Dan tepat pukul 10.00 
WIB bunyi sirine dan dentuman meriam 
sebanyak 17 kali menandai dimulainya 
peringatan detik-detik proklamasi.

Selain pengibaran bendera merah putih, 
flypass oleh TNI Angkatan Udara tetap 
menjadi salah satu agenda pada upacara 
kali ini. Di akhir upacara, paduan suara Gita 
Bahana Nusantara menghibur undangan 
dengan lagu-lagu nasional. Setelah upacara 
s e l e s a i ,  gr up  b a n d  S l a n k  t a mp i l 
berkolaborasi  dengan Raisa.  Acara 
kemudian dilanjutkan dengan jamuan 
makan siang dan ramah tamah bersama 
para Menteri Kabinet Kerja, para Kepala 
Lembaga Negara serta kegiatan ramah 
tamah dengan para warakawuri pada siang 
harinya.

Untuk rangkaian acara pada sore hari, 
kegiatan dimulai pada pukul 15.00 WIB 
dengan sejumlah penampilan kesenian dari 
berbagai daerah di Indonesia dan artis 
ternama. Misalnya, kesenian massal Tulung 
Agung, Reok Gendang, Marching Band TK 
Annisa, Rampak Bedug Banten, Marching 
Band POCIL Papua Barat, anak-anak "Di 
Atas Rata-Rata”, dan grup band Nidji 
bersama penyanyi Opie Andaresta yang 
turut tampil membawakan lagu-lagu 
nasional.

Yang juga menarik, Presiden Joko Widodo 
m e n g h a m p i r i  m a s y a r a k a t  u n t u k 
bersalaman baik di tempat upacara maupun 
di dekat pagar Istana Merdeka, sebelum 
menuju panggung kehormatan untuk 
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upacara  penurunan  bendera  yang 
dilaksanakan pada pukul 17.00 WIB. 
Setelah upacara penurunan bendera, 
rangkaian kegiatan ditutup oleh Kirab 
Bendera  Pusaka dari halaman Istana 
Merdeka menuju Monumen Nasional. 

Inovasi Teknologi Video 360 Derajat 
dengan Virtual Reality (VR) dan Aplikasi 
Periscope 

Untuk pertama kalinya, peringatan 
Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini 
d is iarkan secara langsung dengan 
menggunakan teknologi video 360 derajat. 
Melalui teknologi ini, penonton yang 
terhubung dengan koneksi internet akan 
disuguhkan tampilan video dengan 
berbagai sudut pandang yang menyerupai 
ketika berada langsung di lokasi. Tayangan 
360 derajat sendiri dapat diakses melalui 
akun YouTube resmi Presiden Joko Widodo 
(https://www.youtube.com/jokowi) saat 
acara berlangsung. Pengalaman menonton 
video 360 derajat ini menyajikan sebuah 
pengalaman yang terasa lebih nyata dan 
terasa seperti aslinya, seolah-olah hadir 
untuk menyaksikan secara langsung. 
Sepanjang penayangan, penonton dapat 
menggeser posisi pandang ke segala sudut 
yang diinginkan. Untuk mengganti angle 
( sudut  pandang) ,  penonton cukup 
menggulir layar YouTube ke kanan, kiri, 
atas, atau bawah, menggunakan mouse di 
PC .  Bag i  yang  menonton  me la lu i 
smartphone, cukup buka aplikasi YouTube, 
lalu arahkan ponsel ke berbagai sudut. 
Google melalui akun Twitter resminya juga 
menyatakan, siaran langsung 360 derajat 
upacara pengibaran bendera di Istana 

Merdeka kali ini adalah HUT RI pertama 
dengan teknologi ini.

Jika ingin pengalaman yang lebih nyata, 
pengguna bisa menonton via ponsel pintar 
dan menghubungkannya ke perangkat 
virtual reality (VR). Tentunya, perangkat 
VR bikinan Google, Cardboard, juga bisa 
digunakan. Selanjutnya pengguna hanya 
perlu menoleh ke berbagai arah untuk 
mengamati seluruh rangkaian acara di 
Monas dan di Istana Merdeka. Namun, 
harus dipastikan smartphone  yang 
digunakan sudah mendukung teknologi 
VR. Teknologi video live streaming dengan 
pandangan ke segala arah yang bisa 
disaksikan lewat browser, ponsel, atau 
headset virtual reality (VR) itu pertama kali 
diluncurkan oleh YouTube pada bulan April 
2016 lalu. Google Indonesia menyatakan 
bahwa pihaknya bekerja sama dengan 
k o m u n i t a s  v i d e o  L a y a r i a  u n t u k 
mewujudkan tayangan live di dua lokasi, 
yaitu Istana Merdeka dan Monumen 
Nasional.

Di Istana Merdeka, streaming video 
YouTube ini ditangani oleh videografer 
Yudhie Fardhani dari Layaria. Mereka 
menggunakan kamera khusus dengan 
teknologi terkini yang mampu merekam 
360 derajat, lalu di-encode dan di-stream ke 
kanal YouTube Presiden Jokowi. Tiga unit 
kamera Theta dari Ricoh yang diposisikan di 
tiga titik berbeda merupakan kamera yang 
digunakan dalam mengerjakan l ive 
streaming  video 360 derajat untuk 
rangkaian upacara HUT RI ke-71 di Monas 
(satu lokasi) dan Istana Merdeka (dua 
lokasi). Ricoh Theta merupakan satu dari 
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beberapa model kamera 360 derajat yang 
beredar di pasaran saat ini. Bentuknya mirip 
remote televisi, dengan sepasang lensa 
bulat yang menonjol di sisi depan dan 
belakang tubuhnya. 

Ketika fitur live stream 360 derajat YouTube 
diluncurkan April 2016 lalu, Ricoh Theta 
adalah salah satu model kamera pertama 
yang mendukung fitur tersebut.

Live streaming 360 derajat YouTube sendiri 
bisa digunakan dengan berbagai model 
kamera 360 derajat. Mulai dari model 
konsumen seperti Ricoh Theta yang 
dibanderol di kisaran 350 dollar AS hingga 
kamera high-end seperti Orah 4i. Selain 
melalui akun YouTube Presiden Joko 
Widodo, penggunaan teknologi informasi 
lain untuk diseminasi informasi adalah 
penggunaan aplikasi Periscope melalui 
akun Twitter Presiden Joko Widodo 
(https://www.twitter.com/jokowi). 

Partisipasi Masyarakat yang Semarak

Selain Kirab dan penggunaan teknologi 
informasi terkini, Istana Kepresidenan 
mengundang ribuan masyarakat umum 
untuk menghadiri peringatan Kemerdekaan 
Republik Indonesia ke-71 di Istana Merdeka. 
Hal itu sesuai arahan Presiden, yang 
menghendaki agar masyarakat umum 
diberikan kesempatan yang lebih besar 
untuk menghadiri peringatan kemerdekaan 
dan diajak untuk turut serta merayakan dan 
memiliki rasa kemerdekaan secara berbeda. 
Sekitar 14.000 undangan hadir di upacara 
pengibaran dan penurunan bendera Merah 
Putih pada Rabu, 17 Agustus 2016. 

Undangan peringatan kemerdekaan kali ini 
leb ih d idominasi  o leh masyarakat 
ketimbang pejabat dengan komposisi 70 
banding 30 persen.  Sebelum masa 
pemerintahan Presiden Joko Widodo, 
komposisi pejabat yang diundang pada 
peringatan HUT RI di Istana Merdeka lebih 
besar dibanding masyarakat, yaitu 70 
banding 30. Hal ini untuk menunjukkan 
bahwa Istana itu merakyat dan terbuka 
untuk masyarakat. 

Tamu undangan khusus masyarakat 
dengan latar belakang dan profesi beragam 
datang dari sejumlah daerah, antara lain 
Jabodetabek, Karawang, Serang, Bandung, 
Medan, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara 
Timur. Rombongan yang datang dari Jawa 
Barat misalnya, memiliki profesi sebagai 
petani, peternak, petugas kebersihan, 
komunitas kreatif film, komunitas hijabers, 
guru, seniman, dan pengrajin. Selain itu, 
Presiden Joko Widodo juga mengundang 
tamu istimewa sejumlah inspirator 
pembangunan masyarakat dan para juara 
olimpiade. Semua suguhan inovasi baik 
perubahan tata cara maupun penerapan 
teknologi canggih berusaha menghadirkan 
s e s u at u  ya n g  b e r b e da  da n  dap at 
meninggalkan kesan mendalam di 
masyarakat. Kesan yang tidak hanya bagi 
mereka yang diundang ke Istana Merdeka, 
namun juga yang menyaksikan secara tidak 
langsung baik di rumah atau di tempat 
aktivitas lainnya. 

Protokoler Acara HUT RI 

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang 
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Keprotokolan, penyelenggaraan Acara 
Kenegaraan dan Acara Resmi, baik upacara 
bendera dan bukan upacara bendera, 
dilaksanakan sesuai dengan aturan 
TataTempat, Tata Upacara, dan Tata 
Penghormatan.

1. Tata Tempat

Berdasarkan pasal 8 Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2010, maka  pejabat negara, 
pejabat pemerintahan, perwakilan negara 
asing dan/atau organisasi internasional, 
dan tokoh masyarakat tertentu, dalam acara 
kenegaraan atau acara resmi mendapat 
tempat sesuai dengan pengaturan Tata 
Tempat.

Adapun urutan Tata Tempat dalam acara 
kenegaraan dan acara resmi di Ibu kota 
Negara Republik Indonesia ditentukan 
dengan urutan:
a.  Presiden Republik Indonesia;
b.  Wakil Presiden Republik Indonesia;
c. Mantan Presiden dan mantan Wakil 

Presiden Republik Indonesia;
d. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Republik Indonesia;
e.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia;
f .Ketua Dewan Perwakilan Daerah 

Republik Indonesia;
g.Ketua Badan Pemeriksa Keuangan 

Republik Indonesia;
h.Ketua Mahkamah Agung Republik 

Indonesia;
i. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik 

Indonesia;
j .  Ketua Komisi  Yudisial  Republik 

Indonesia;

k. Perintis pergerakan kebangsaan/ 
kemerdekaan;

l.  Duta besar/Kepala Perwakilan Negara 
Asing dan Organisasi Internasional;

m. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia, Wakil Ketua 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indones ia ,  Waki l  Ketua  Dewan 
Perwakilan Daerah Republik Indonesia, 
Gubernur Bank Indonesia, Ketua Badan 
Penyelenggara Pemilihan Umum, Wakil 
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan 
Republik Indonesia, Wakil Ketua 
Mahkamah Agung Republik Indonesia, 
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi 
Republik Indonesia, dan Wakil Ketua 
Komisi Yudisial Republik Indonesia;

n. Menteri, pejabat setingkat menteri, 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia, dan anggota Dewan 
Perwakilan Daerah Republik Indonesia, 
serta Duta Besar Luar Biasa dan 
Berkuasa Penuh Republik Indonesia;

o. Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan 
Laut, dan Angkatan Udara Tentara 
Nasional Indonesia;

p. Pemimpin partai politik yang memiliki 
wakil di Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia;

q. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan 
Republik Indonesia, Ketua Muda dan 
Hakim Agung Mahkamah Agung 
Republik Indonesia, Hakim Mahkamah 
Konstitusi Republik Indonesia, dan 
anggota Komisi Yudisial Republik 
Indonesia;

r .  Pemimpin lembaga negara yang 
ditetapkan sebagai pejabat negara, 
pemimpin lembaga negara lainnya yang 
ditetapkan dengan undang-undang, 
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 Deputi Gubernur Senior dan Deputi 
Gubernur Bank Indonesia, serta Wakil 
Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan 
Umum;

s.  Gubernur kepala daerah;
t.  Pemilik tanda jasa dan tanda kehormatan 

tertentu;
u . P i mp i n a n  l e m b a ga  p e m e r i n t a h 

nonkementerian, Wakil Menteri, Wakil 
Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan 
Laut, dan Angkatan Udara Tentara 
Nasional Indonesia, Wakil Kepala 
Kepolisian Negara Republik Indonesia, 
Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, 
Wak i l  Gube rnur ,  Ke tua  Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, 
pejabat eselon I atau yang disetarakan;

v. Bupati/walikota dan Ketua Dewan 
P e r w a k i l a n  R a k y a t  D a e r a h 
kabupaten/kota; dan

w.Pimpinan tert inggi  representas i 
organisasi keagamaan tingkat nasional 
y a n g  s e c a r a  f a k t u a l  d i a k u i 
keberadaannya oleh Pemerintahdan 
masyarakat.

2. Tata Upacara

T a t a  U p a c a r a  b e n d e r a  d a l a m 
penyelenggaraan acara kenegaraan dan 
acara resmi meliputi 4 hal, yaitu Tata 
Urutan dalam upacara bendera; Tata 
Bendera Negara dalam upacara bendera; 
Tata Lagu Kebangsaan dalam upacara 
bendera; dan Tata Pakaian dalam upacara 
bendera.

Pertama, Tata Urutan Upacara Bendera 
dalam rangka Hari Ulang Tahun Proklamasi 
kemerdekaan RI sekurang-kurangnya 

meliputi:
a. pengibaran bendera negara diiringi 

dengan lagu kebangsaan Indonesia 
Raya;

b.   mengheningkan cipta;
c. mengenang detik-detik Proklamasi 

diiringi dengan tembakan meriam, 
sirine, bedug, lonceng gereja dan lain-
lain selama satu menit;

d.   pembacaan Teks Proklamasi; dan
e.   pembacaan doa.

Kedua, Tata Bendera meliputi bendera 
dikibarkan sampai dengan saat matahari 
terbenam; tiang bendera didirikan di tempat 
upacara; dan penghormatan pada saat 
pengibaran atau penurunan bendera.

Ketiga, Tata Lagu Kebangsaan meliputi 
pengibaran atau penurunan bendera 
Negara dengan diiringi lagu kebangsaan. 
Iringan lagu kebangsaan dalam pengibaran 
atau penurunan bendera negara dilakukan 
oleh korps musik atau genderang dan/atau 
sangkakala, sedangkan seluruh peserta 
upacara mengambil sikap sempurna dan 
memberikan penghormatan menurut 
keadaan setempat. Dalam hal tidak ada 
korps musik atau genderang dan/atau 
sangkakala, pengibaran atau penurunan 
bendera negara diringi dengan lagu 
kebangsaan oleh seluruh peserta upacara. 
Pengiring lagu untuk pengibaran atau 
penurunan bendera tidak dibenarkan 
menggunakan musik dari alat rekam.

Keempat, Tata Pakaian dalam Upacara 
Bendera disesuaikan menurut jenis acara, 
yaitu untuk acara kenegaraan digunakan 
pakaian sipil lengkap, pakaian dinas, 
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pakaian kebesaran, atau pakaian nasional 
yang berlaku sesuai dengan jabatannya 
atau kedudukannya dalam masyarakat. 
Sedangkan untuk Acara Resmi dapat 
digunakan pakaian sipil harian atau 
seragam resmi lain yang telah ditentukan.

3. Tata Penghormatan

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2010 disebutkan bahwa pejabat negara, 
pejabat pemerintahan, perwakilan negara 
asing dan/atau organisasi internasional, 
serta tokoh masyarakat tertentu dalam 
acara kenegaraan atau acara resmi 
mendapat penghormatan. Penghormatan 
ini meliputi penghormatan dengan bendera 
negara, penghormatan dengan lagu 
kebangsaan, atau bentuk penghormatan 
lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

                 

Iring-iringan kirab Duplikat Bendera Pusaka dan naskah Teks Proklamasi menggunakan Kereta kencana
Ki Jaga Raksa, dari Monumen Nasional ke Istana Merdeka (Foto Asdep Humas Kemensetneg)
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Presiden menyalami masyarakat dan tamu undangan antara lain 
para veteran sebelum upacara dimulai (Foto Biro Pers, Media, dan 
Informasi, Setpres)

Upacara Pengibaran Bendera (foto Biro Pers, Media, dan Informasi,Setpres)

Yang berada di dalam Kereta Kencana Ki Jaga Raksa adalah 2 orang
anggota Paskibraka Tahun 2015 yang membawa duplikat Bendera 
Pusaka dan naskah Teks Proklamasi (Foto Asdep Humas Kemensetneg)

Penyerahan Duplikat bendera Pusaka untuk dikibarkan (Foto Biro Pers, Media, dan Informasi, Setpres)
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Daging kambing yang telah dipotong 
kemudian diserahkan kepada penyedia 
pemenang lelang pengadaan makan HUT RI 
Ke-71 yaitu PT Ajitama Persada. Daging ini 
diolah menjadi masakan gulai kambing dan 
disajikan sebagai lauk tambahan makan 
siang pegawai di kantin Sekretariat 
Presiden pada tanggal 11 Agustus 2016

Pemotongan Tumpeng Persiapan HUT RI ke-71

Kemasan Nasi Boks dan Snack (Bakery)

Pada pelaksanaan peringatan HUT 
Kemerdekaan RI 2016, pengadaan jamuan 
makan (nasi boks) menggunakan dana 
APBN melalui mekanisme lelang dengan 
pemenang PT Ajitama Persada. Untuk 
kemasan nasi boks didisain warna putih 
dengan logo 71TH Indonesia Kerja Nyata. 
Nasi boks terdiri dari nasi, dua lauk dan dua 
masakan sayur, air minum, buah, dan 

kerupuk. Pengadaan snack/bakery pada 
tahun ini juga menggunakan dana dari 
APBN melalui mekanisme lelang dengan 
pemenang CV Century Utama Lestari serta 
tambahan dari pemeranserta. Untuk 
kemasan snack/bakery, juga menggunakan 
desain warna putih dengan logo 71TH 
Indonesia Kerja Nyata. Kemasan bakery 
terdiri dari dua buah roti.

Snack/bakery

Khusus untuk kemasan snack  dan 
minuman yang akan didistribusikan 
kepada para tamu undangan baik pada 
Upacara Penaikan Bendera Pusaka dan 
Penurunan Bendera Pusaka dikemas dalam 
paper bag tersendiri.
         
Paper bag berisi bakery dan minuman dalam 
kemasan didistribusikan pada saat para 
tamu undangan masuk sebelum Upacara 
Penaikan dan Penurunan tanggal 17 
Agus tus  20 16  menukarkan  kupon 
konsumsi. Petugas distribusi dibantu juga 
dari unsur Istana Kepresidenan Daerah dan 
pemeranserta minuman.

Berikut contoh menu dalam nasi boks
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- Contoh isi kemasan snack bagi para tamu undangan

- Paper bag snack dan minuman undangan- Tumpeng Santap Siang Hari Kemerdekaan

- Setting meja undangan Santap Siang Hari Kemerdekaan
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Pos distribusi snack dan minuman bagi para 
undangan terdiri atas empat titik utama, 
yaitu:

1. Pos Pintu Masuk samping Istana Negara:
2. Pos Pintu Masuk Wisma Negara:
3. Pos Pintu Masuk Halaman Ex DPA:
4. Pos Pintu Masuk Samping Masjid:

Jamuan Peringatan HUT RI ke-71

Menu jamuan dalam rangka peringatan 
HUT RI ke-71 terdiri dari beberapa menu 
yang disiapkan oleh sumber dari Biro 
Pengelolaan Istana. Baik untuk acara 
Resepsi Kenegaraan maupun jamuan 
makan siang. Jamuan ini berupa:

1. Jamuan Santap Siang Kemerdekaan
tanggal 17 Agustus 2016 di Istana Negara, 
pukul 12.00 WIB, dengan menu sebagai 
berikut:

- Nasi Putih dan Cap Cay
- Soto Ayam
- Beef Steak
- Ikan Dori Asam Manis
- Udang Bakar
- Ayam  Woku
- Buah Potong
- Tumpeng Kuning dan Jajan Pasar
-  Es Krim Magnum
- Aneka Jus

Tumpeng Santap Siang Hari Kemerdekaan

Jamuan pada santap siang ini berasal dari 
partisipasi para pemeranserta bidang 
jamuan, dan penyajiannya berupa round 
table dengan dome service di tengah meja.

2. Jamuan Resepsi Kenegaraan 17 Agustus 
2016 di Istana Negara

Pelaksanaan acara Resepsi Kenegaraan 
pada tahun ini berbeda dengan pola tahun 
2015 yang dilaksanakan di halaman tengah 
Istana Merdeka dengan round table. Resepsi 
Kenegaraan kali ini dilaksanakan di Istana 
Negara dengan pola standing atau cocktail 
party dengan penyajian jamuan menu 
masakan Indonesia, western, Asia, dan 
Timur Tengah. Tersedia pula kue dan 
minuman yang berasal dari partisipasi 
pemeranserta bidang jamuan. 

Resepsi Kenegaraan dilaksanakan pada 
tanggal 17 Agustus 2016 pukul 20.00 WIB di 
Istana Negara dengan jamuan dalam 
bentuk stall dengan menu sebagai berikut:

a. Makanan
- Roast Beef
- Sushi 
- Kambing Guling
- Sate Bandeng, Sate Bebek 
- Nasi Menado
- Salmon Welington
- Salmon Puff Pastry
- Briyani dan Kabsah Lamb
- Chowder Soup Bread 
- Tengkleng 
- Nasi Liwet

b. Minuman
- Wedang Jahe Rempah  
- Jus Jambu, Jus Guava
- Aneka Juice
- Ragusa Es Krim
- Stizz Pizza Es Krim
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c. Snack
- Aneka Dessert
- Combro, Misro
- Jajan Pasar 
- Center Piece Buah
- Aneka Salad
- Breaded Shrimp, Wonton

3. Jamuan Makan Pagi Presiden tanggal 17 
Agustus 2016 di Istana Merdeka berupa 
menu buffet:

- Bakpao Talas
- Lumpia
- Onde-Onde
- Nasi Uduk
- Nasi Goreng Jawa
- Ayam Bakar Kecap
- Semur Daging
- Soto Betawi
- Ikan Rica-Rica
- Mie Goreng Jawa
-Dessert: Irisan Buah Segar, Mango 
Pudding

-Fresh Juice:  Orange Dan Guava

4. Jamuan Makan Siang Presiden tanggal 
17 Agustus 2016 di Istana Merdeka berupa 
menu buffet:

- Nasi Putih
- Sayur Asem 
- Ayam Goreng Kremes
- Gudeg
- Krecek 
- Telor Opor
- Tahu Tempe Bacem
- Sambal, Kerupuk, Lalapan
- Es Kopyor 
- Buah 

5. Jamuan Makan Malam Presiden tanggal 
17 Agustus 2016 di Istana Merdeka berupa 
menu buffet :

- Nasi Putih dan Nasi Merah
- Nasi Goreng bang Samin
- Soto Daging Betawi
- Tahu Kembang Djenar
- Pecel Tempe Gapit
- Ikan Gabus Masak Kotok Kemangi
- Ayam Gula Merah
- Krengsengan Iga Sapi Kacang Tolo
- Aneka Pepesan :
Gadon Tahu Daging, Pepes Telor Asin, 
Pepesan Jamur
Sate Lembut Betawi

- Dessert:
Wedang Ronde Merah Putih, Es
Tjampur Merah Putih, 
Buah Potong: Buah Naga, Pepaya,
Melon, Semangka, Anggur 

6. Jamuan Makan Siang Paskibraka 
tanggal 17 Agustus 2016 di Wisma Negara 
berupa menu buffet:

- Nasi Putih
- Sup Kimlo
- Bunci Sechuan
- Bistik Daging
- Ayam Fillet Bumbu Bali
- Bebek Bengil 
- Empal Gentong
- Siomay
- Nasi Liwet
- Kerupuk 
- Buah
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7. Jamuan Makan Malam Paskibraka 
tanggal 17 Agustus 2016 di Wisma Negara 
berupa menu buffet:

- Nasi Putih
- Sup Bakso
- Nasi Goreng Kunyit
- Ayam Goreng
- Gurame Asam Manis
- Sambal
- Kerupuk
- Buah Jeruk
- Fruits Punch
- Buah

8. Jamuan Ramah Tamah dengan Para 
Teladan Nasional

Ramah tamah Presiden dengan para 
Teladan Nasional merupakan rangkaian 
acara peringatan HUT Kemerdekaan RI Ke-
71 Tahun 2016. Ramah tamah Presiden 
dengan para Teladan Nasional kali ini yang 
rencananya akan dilaksanakan di Istana 
Bogor, dilaksanakan di Istana Negara pada 
tanggal 18 Agustus 2016 dengan jamuan 
buffet dan setting duduk round table.

Suvenir HUT RI

Suvenir untuk HUT RI kali ini berjumlah  
17.000 buah tas. Suvenir ini diberikan 
kepada para undangan, peserta, dan pelaku 
HUT RI  (penar i ,  peng i s i  Aubade , 
Paskibraka, pengamanan, dsb). Panitia 
HUT RI bermitra dengan para pemeranserta 
untuk menyediakan cendera mata ini. 
Kemitraan tersebut tidak dalam  bentuk 
uang, tapi dalam bentuk barang untuk 
suvenir misalnya goody bag, kain bermotif 

nusantara, kaos, dan pernak-pernik lain 
(gantungan kunci, kipas, dsb.). Selain 
barang suvenir, ada juga pemeranserta 
yang memberikan produk minuman yang 
dibagikan kepada para undangan, peserta, 
dan pelaku HUT RI. Sedangkan untuk roti 
snack, karena ada anggarannya sendiri, 
maka pelaksanaannya dengan lelang 
sehingga bisa memilih sendiri jenis roti atau 
kue yang akan dihidangkan. 

Lalu bagaimana cara pemilihan para 
pemeranserta untuk ikut terlibat dalam 
penyiapan suvenir HUT RI 2017? Secara 
khusus  t idak  ada  pemi l ihan  para 
pemeranserta. Karena sudah berlangsung 
selama bertahun-tahun, biasanya para 
pemeranserta dengan antusias mengajukan 
diri untuk terlibat dalam HUT RI. Panitia 
HUT RI meminta peranserta dalam bentuk 
barang. Seluruh pemeranserta menyatakan 
kesanggupan akan ikut berperanserta 
dalam bentuk barang tertentu dan dalam 
jumlah tertentu, dengan catatan semua 
harus seragam mengikuti desain dan 
ketentuan dari Panitia HUT RI.

Sebagai bentuk apresiasi, ucapan terima 
kasih kepada pemeranserta dicantumkan 
dalam Buku Aubade, yaitu buku panduan 
acara HUT RI yang dibagikan kepada para 
undangan. 
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Penataan meja oval, berisi kue-kue jajanan pasar,
buah-buahan dan aneka snack

Stall makanan Resepsi Kenegaraan

Suasana Resepsi Kenegaraan

Stall Resepsi Kenegaraan di depan
Panggung Istana Negara
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Seremoni
Pergantian Pasukan Jaga
Istana Kepresidenan



Wajah baru seremoni pergantian 
jaga Istana Kepresidenan yang 

dimulai sejak Juli 2016 
merupakan bagian dari upaya 

Presiden mendekatkan diri 
dengan rakyat dan membuka 

interaksi Istana dengan rakyat.

engamanan Presiden dan Wakil PP r e s i d e n  b e s e r t a  s e l u r u h 
keluarganya berada di bawah 

tanggung jawab Pasukan Pengamanan 
Presiden (Paspampres). Sesuai tugas pokok 
dan fungsinya, Paspampres berkewajiban 
melaksanakan pengamanan fisik langsung 
jarak dekat setiap saat dan dimanapun 
berada kepada Presiden RI, Wakil Presiden 
RI, dan para Tamu Negara setingkat Kepala 
N e g a r a / P e m e r i n t a h a n  b e s e r t a 
keluarganya. 

Selain tugas pengamanan, Paspampres juga 
berkewajiban untuk melakukan tugas 
protokoler khusus pada upacara-upacara 
kenegaraan yang dilakukan baik di 
lingkungan Istana Kepresidenan maupun di 
luar lingkungan Istana Kepresidenan. Salah 
satu kegiatan protokoler khusus itu adalah 
pergantian Pasukan Jaga di Istana Merdeka, 
Jakarta. 

Sebelumnya pergantian itu dilakukan 
secara kaku, tertutup, dan masyarakat 
umumnya tidak diperbolehkan mendekat 
apalagi mengambil foto kegiatan tersebut. 
Namun, sejak bulan Juli 2016, pergantian 
itu dilakukan secara seremonial yang cukup 

meriah. Wajah baru tata cara pergantian 
pasukan jaga itu merupakan wujud respon 
cepat untuk menyelaraskan harapan 
masyarakat,  tuntutan keterbukaan 
organisasi, dan instruksi pimpinan dalam 
r a n g k a  m e n d u k u n g  p e r u b a h a n 
Ke m e nt e r i a n  S e k r e t a r i a t  N e ga r a 
(Kemensetneg) menuju smart institution. 

Adalah keinginan Presiden Joko Widodo 
yang memberikan instruksi langsung 
kepada Komandan Paspampres saat itu, 
Mayjen TNI (MAR) Bambang Suswantono 
agar pergantian pasukan jaga Istana 
Kepresidenan dikemas secara lebih 
bersahabat, menarik, dan utamanya dapat 
dinikmati masyarakat. Hal tersebut sejalan 
dengan keinginan Presiden agar dirinya 
dapat selalu dekat dengan rakyat.

Pada pelaksanaannya kegiatan tersebut 
mampu menghipnotis minat masyarakat 
untuk menikmati dari dekat bahkan 
berinteraksi langsung dengan anggota 
Paspampres yang memberikan kesempatan 
kepada masyarakat untuk mengambil foto 
selfie dengan pasukan berseragam merah 
putih tersebut. Walaupun para anggota 
Paspampres masih tetap dalam posisi siaga 
di barisan dengan mimik serius selayaknya 
pasukan yang bersiap, tidak nampak sama 
sekali kesan kaku, garang, dan tidak 
bersahabat. Masyarakat yang menonton 
berlomba mendekat untuk mengambil foto 
bersama para anggota Paspampres tersebut. 

Kepala Sekretariat Presiden, Darmansjah 
D j u m a l a ,  m e n y a m p a i k a n  b a h w a 
Sekretariat Presiden akan terus berusaha 
untuk semakin mendekatkan kehidupan 
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Istana kepada masyarakat. Salah satu 
caranya ialah dengan menampilkan 
seremoni pergantian pasukan jaga Istana 
Kepres idenan yang terbuka untuk 
masyarakat dan dengan menambahkan 
atraksi-atraksi baru sehingga minat 
masyarakat untuk melihat semakin besar.  
Mulai bulan September 2016, seremoni 
pergantian pasukan jaga Istana semakin 
meriah dengan melibatkan masyarakat, 
yaitu adanya pertunjukan marching band 
dari berbagai institusi. Diharapkan, selain 
membuka  ruang  publ ik ,  se remoni 
pergantian jaga Istana Kepresidenan ini 
juga dapat menjadi salah satu tujuan wisata 
yang menarik bagi wisatawan domestik 
maupun mancanegara. 

P e r ga n t i a n  p a s u k a n  j a ga  I s t a n a 
Kepresidenan versi baru dilaksanakan pada 
hari Minggu kedua setiap bulan jam 7.30 
WIB pagi, bersamaan dengan car free day, 
di depan Istana Merdeka. Adapun urutan 
upacara pergantian pasukan jaga Istana 
Kepresidenan yang membutuhkan waktu 
sekitar 1 jam tersebut adalah sebagai 
berikut:
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Atraksi senjata

Masyarakat diberi kesempatan berfoto bersama
pasukan jaga Istana setelah seremoni selesai

Laporan kepada Komandan Upacara

Pertukaran pasukan jaga Istana

 (Foto-foto Biro Pers, Media, dan Informasi, Setpres)

Pertunjukan marching band

Pertukaran pasukan jaga Istana

Masyarakat diberi kesempatan berfoto bersama
pasukan jaga Istana setelah seremoni selesai
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emenjak Presiden Joko Widodo Smenjabat ,  be l iau  melakukan 
b e b e r a p a  p e r u b a h a n  d a l a m 

protokoler penerimaan dan penyambutan 
Tamu Negara. Perubahan yang paling 
kentara dan menyita perhatian adalah 
pelaksanaan kirab Tamu Negara dan 
pelaksanaan Veranda Talk. Sebelumnya 
Tamu Negara langsung diterima di Istana 
Merdeka. Namun, sekarang Tamu Negara 
dikirab terlebih dahulu dari Monumen 
Nasional ke Istana Merdeka. Presiden juga 
akan melakukan Veranda Talk atau 
perbincangan pribadi tanpa pendamping di 
beranda belakang Istana Merdeka dengan 
Tamu-tamu Negara tertentu. 

Bincang Akrab di Beranda Bersama Tamu 
Negara 

Dengan suguhan kudapan ringan, Presiden 
dengan beberapa tamu negara tertentu 
saling berbicara secara bebas, tanpa 
kehadiran protokol dan pendamping. Inilah 
konsep sederhana dari Veranda Talk. 
Veranda Talk yang berlatar pemandangan 
taman dan lapangan asri  dipenuhi 
pepohonan dan kicau burung, diharapkan 
dapat menjadi forum diskusi hangat dan 
akrab. 

Presiden RI, Joko Widodo, 
memperkenalkan pendekatan 

berkomunikasi baru yang lebih 
hangat dan akrab. Bincang akrab 

di beranda belakang Istana 
Merdeka inilah yang disebut 

sebagai Veranda Talk.

Tentu saja, keakraban dan kehangatan 
perbincangan antara Presiden bersama 
tamunya itu telah menjadi momen khusus 
yang menarik untuk diabadikan oleh para 
jurnalis dengan kameranya masing-masing. 
Veranda Talk memang baru dilakukan saat 
Joko Widodo menjabat sebagai Presiden 
Republik Indonesia. Namun, tak serta 
merta semua tamu Presiden berkesempatan 
untuk berbincang dalam Veranda Talk 
tersebut. Sebab, Veranda Talk bukanlah 
sekedar rutinitas keprotokolan semata, 
namun terdapat makna penting yang 
tersirat di dalamnya.

"Veranda Talk ini bukan hanya sekedar 
judul atau nama, tapi mempunyai makna. 
Maknanya adalah pembicaraan akrab 
antara Presiden dengan beberapa tamu 
negara yang dianggap dekat dan penting di 
dalam substansi maupun hubungan," 
ungkap Kepala Sekretariat Presiden 
Darmansjah Djumala kepada para jurnalis 
pada Kamis, 1 September 2016.

Menurut Djumala, Veranda Talk adalah 
gagasan orisinil Presiden Joko Widodo. 
Presiden merasa perlu untuk menyambut, 
b e r b i n c a n g ,  d a n  m e m b e r i k a n 
penghormatan khusus kepada para 
tamunya yang memiliki kedekatan khusus 
dengan dirinya dan negara Indonesia. 
"Veranda Talk adalah format pertemuan 
yang diperkenalkan oleh beliau (Presiden 
Joko Widodo) dalam rangka menemui tamu 
negara yang dianggap dekat. Baru di zaman 
Pak Jokowi ini," lanjut Djumala.
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"Oleh karena itulah, kita dan Sekretariat 
Pres iden  mendesa in  suatu  fo rmat 
pertemuan yang disebut Veranda Talk ini. 
Ini akan kita jadikan sebagai model jika 
Presiden ingin mengadakan pembicaraan 
dari hati ke hati," imbuhnya lagi.

Hingga saat ini, Veranda Talk dengan Tamu 
Negara yang telah dilangsungkan antara 
lain: Presiden RI dengan PM Timor Leste, 
Rui Maria De Araujo (26 Agustus 2015); PM 
Australia, Malcolm Turnbull (12 November 
2015); Presiden Serbia, Tomislav Nikolic (27 
April 2016); Presiden Guinea, Alpha Conde 
(3 Agustus 2016); Presiden Ukraina, Petro 
Poroshenko (5 Agustus 2016); Ratu Belanda, 
HRH Maxima Zorreguieta Cerruti (1 
September 2016);  Presiden Filipina, Rodrigo 
Duterte (9 September 2016); Perdana 
Menteri Jepang, Shinzo Abe (15 Januari 
2017); Raja Arab Saudi Salman bin 
Abdulaziz al-Saud (1 Maret 2017); Presiden 
Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka, 
Maithripala Sirisena (8 Maret 2017); dan 
P r e s i d e n  A f r i k a  S e l a t a n ,  J a c o b 
Gedleyehlekisa Zuma (8 Maret 2017).

Sambutan dengan Kirab

Inovasi protokoler penerimaan Tamu 
Negara berupa prosesi kirab tidak hanya 
mencerminkan kegembiraan, kemegahan 
penghormatan, dan ketulusan Indonesia 
dalam menghargai Tamu Negara. Kirab juga 
merupakan bentuk keterbukaan Istana 
dengan rakyat.

Tamu adalah raja. Maka sudah selayaknya 
tamu diperlakukan secara istimewa, lebih-
lebih Tamu Negara. Perlakuan yang baik 

kepada tamu juga menunjukkan martabat, 
karakter, dan harga diri tuan rumah. Atas 
dasar hal tersebut, Presiden Joko Widodo 
meminta agar protokoler penerimaan Tamu 
Negara dilakukan secara istimewa pula. 
Petugas protokoler sebisa mungkin 
menunjukkan  kegembiraan, kemegahan 
penghormatan, dan ketulusan menghargai 
T a m u  N e g a r a  m e l a l u i  p r o s e s i 
penyambutannya. Permintaan Presiden 
Jo k o  Wi d o d o  t e r s e b u t  k e m u d i a n 
diimplementasikan oleh Kepala Protokoler 
Negara/Dirjen Protokoler dan Konsuler 
Kemenlu, Komandan Paspampres, dan Karo 
Protokol Sekretariat Presiden. 

Sebelumnya, seremoni penerimaan Tamu 
Negara hanya berlangsung di halaman 
Istana Merdeka. Upacara penyambutan 
dilakukan dengan prosesi upacara militer 
yaitu menyanyikan lagu kebangsaan kedua 
negara diiringi dentuman meriam dan 
diakhiri dengan jajar pasukan. Namun, 
sekarang penerimaan Tamu Negara 
dilakukan secara megah melalui prosesi 
kirab dari Monumen Nasional menuju 
Istana Merdeka.

Prosesi kirab ini dilakukan pertama kali 
pada saat menyambut Perdana Menteri 
Selandia Baru, John Key dan istri, Bronagh 
Key, pada bulan Juli 2016 lalu. Berbeda 
dengan sebelumnya, Tamu Negara diajak 
masuk ke Monumen Nasional untuk 
kemudian diantar ke Istana Merdeka 
melalui Pintu Barat Daya Monas dengan 
kirab. Kirab ini terdiri atas iring-iringan 
Korps Musik Paspampres,  pasukan 
berkuda, pasukan berbaju adat yang 
membawa pataka lambang 34 Provinsi di 
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Indonesia, dan terakhir, mobil pembawa 
Tamu Negara diiringi Paspampres berjas 
dari Group C. Komposisi kirab, sebagai 
berikut:

1. Korps Musik, terdiri atas 65 anggota 
Paspampres dari Detasemen Musik. 
Detasemen Musik Paspampres ini 
adalah satu-satunya Korps Musik yang 
hafal di luar kepala lagu kebangsaan 
seluruh negara di dunia.

2. Pasukan berkuda, terdiri atas 12 kuda 
dan penunggangnya berpakaian 
seragam Paspampres. Kuda yang 
dipakai merupakan kuda milik TNI AD 
atau Polri.

3. Pasukan berbaju adat 34 provinsi di 
Indonesia yang membawa pataka 
lambang setiap provinsi. Pasukan 
berbaju adat ini juga merupakan 
anggota Paspampres, dipilih yang 
mempunyai tinggi badan sama, yaitu 
sekitar 175 cm.

4. Mobil pembawa Tamu Negara diiringi 7-
8 anggota Paspampres dari Group C 
dengan memakai pakaian jas lengkap. 
Group C Paspampres adalah Group 
khusus  untuk mel indungi  dan 
memberikan penjagaan keamanan bagi 
Tamu Negara VVIP.

Selama perjalanan kirab dari Monas, Korps 
Musik membawakan lagu Maju Tak Gentar. 
Ketika iring-iringan sampai di halaman 
Istana Merdeka, Tamu Negara yang masih 
ada di dalam mobil disambut siswa Sekolah 
Dasar yang berbaju adat seluruh provinsi di 
Indonesia sambil melambaikan bendera 
kecil kedua negara. 

Prosesi kirab yang terlihat megah dan 
gembira tersebut merupakan salah satu 
bentuk keterbukaan Is tana untuk 
melakukan hal-hal baru. Kirab juga 
merupakan usaha untuk mendekatkan 
Istana dengan rakyat  serta  untuk 
menggambarkan kegembiraan dan 
kemeriahan Istana. Masyarakat umum juga 
dapat menikmati prosesi penerimaan Tamu 
Negara melalui media elektronik atau 
menyaksikan langsung di lokasi. Di sisi 
lain, Tamu Negara juga dapat dibuat 
terkesan dengan prosesi penerimaan yang 
jauh lebih baik dibandingkan di masa-masa 
sebelumnya. Harapannya keakraban dan 
hubungan baik di antara kedua negara 
semakin meningkat. 

Urutan Proses Penyambutan Tamu Negara 

Urut-urutan prosesi penyambutan Tamu 
Negara setelah kirab sebagai berikut:

a. Tamu Negara beserta pasangan (istri atau 
suami) disambut oleh Presiden dan Ibu 
Negara di depan pintu serambi kanan 
Istana Merdeka. Selanjutnya bersama-
sama menuju Panggung Kehormatan 
(saluting dais) di depan Istana Merdeka 
untuk memulai Upacara Penyambutan.

b. Upacara dimulai dengan 21 dentuman 
meriam kehormatan (pada Kunjungan 
Kenegaraan) atau 19 dentuman meriam 
kehormatan (pada Kunjungan Resmi) 
diiringi lagu Kebangsaan kedua negara.

c. Tamu Negara didampingi Presiden RI dan 
dikawal oleh Komandan Upacara 
kemudian memeriksa Jajar Kehormatan. 
Sewaktu pemeriksaan, ketika sampai di 
depan bendera kedua negara Tamu 
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menundukkan kepala  member ikan 
p e n g h o r m a t a n  u n t u k  k e m u d i a n 
melanjutkan pemeriksaan pasukan yang 
terdiri atas 60 personil. Selanjutnya 
memeriksa barisan pembawa pataka 34  
provinsi di Indonesia, dan melewati barisan 
siswa-siswa sekolah berbaju adat yang 
melambaikan bendera kedua negara, untuk 
kemudian kembali lagi ke Panggung 
Kehormatan untuk mengakhiri Upacara 
Penyambutan.
d. Setelah upacara selesai, dilanjutkan 

dengan Perkenalan Delegasi Resmi dari 
kedua negara.

e. Tamu Negara dan Presiden Republik 
Indonesia kemudian memasuki Ruang 
Credential Istana Merdeka untuk sesi 
Foto Bersama, mengisi Buku Tamu, dan 
melakukan  tête-à- tête dan Pertemuan 
Bilateral serta Pers Statament.

Untuk pertemuan tête-à- tête, komposisi 
tempat duduk dan penempatan bendera 
adalah sebagai berikut:

 Pertemuan tête-à-tête (Foto Biro Pers, Media, dan Informasi)

Untuk Pertemuan Bilateral, komposisi 
tempat duduk dan penempatan bendera 
adalah sebagai berikut:

 Pertemuan Bilateral (Foto Biro Pers, Media, dan Informasi)

KEPALA NEGARA/
PEMERINTAH ASING PRESIDEN RI
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Aturan Menyambut Tamu Negara

Indonesia memiliki aturan khusus perihal 
tata cara penyambutan Tamu Negara. 
Aturan ini ditetapkan secara khusus dalam 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 
tentang Keprotokolan. Regulasi ini hendak 
memas t ikan  bahwa  Tamu Nega ra 
mendapatkan  penghormatan  yang 
s e l a y a k n y a  b e r d a s a r k a n  n o r m a 
internasional. 

Tamu Negara dalam regulasi ini secara 
khusus adalah:

a. Presiden
b. Raja
c. Kaisar
d. Ratu
e. Yang Dipertuan Agung
f. Paus
g. Gubernur Jenderal
h. Wakil Presiden
i. Perdana Menteri
j. Kanselir, dan 
k.Sekretaris Jenderal Perserikatan 

Bangsa-Bangsa. 

Tamu Pemerintah dan/atau tamu lembaga 
negara lainnya, terdiri atas:

a.   Pejabat tinggi lembaga negara asing lain
b. Mantan kepala negara/pemerintahan 

atau Wakilnya
c.  Wakil Perdana Menteri
d.  Menteri atau setingkat Menteri
e.  Kepala perwakilan negara asing
f.  Utusan khusus
g.  Tokoh masyarakat asing/internasional.

Undang-undang ini pun secara rinci 
membedakan jenis kunjungan menjadi 
empat kategori. Pertama, Kunjungan 
Kenegaraan, yaitu kunjungan yang 
dilakukan oleh Kepala Negara (Raja, 
Presiden, Sultan, Ratu, Paus, atau Yang 
Dipertuan Agung) dalam suatu periode 
masa jabatan dan baru pertama kali 
diadakan. Tujuan kunjungan ini adalah 
memperkenalkan diri atau mengawali suatu 
perjanjian kerja sama kedua negara dalam 
bidang tertentu. 

Kedua, Kunjungan Resmi, yaitu kunjungan 
yang dilakukan oleh Kepala Pemerintahan 
(Perdana Menteri , Kanselir) untuk 
pertama kalinya atau kunjungan Kepala 
Negara untuk kedua kalinya atau lebih. 
Tujuannya adalah menindaklanjuti atau 
mengembangkan suatu perjanjian kerja 
sama yang disepakati sebelumnya atau 
berdasarkan undangan negara yang 
bersangkutan. 

Ketiga, Kunjungan Kerja, yaitu kunjungan 
yang ketiga kali atau lebih oleh Kepala 
Negara/Pemerintahan ke negara yang 
sama atau dalam rangka menghadiri 
pertemuan-pertemuan internasional, 
seperti Konferensi Tingkat Tinggi.

Keempat, Kunjungan Pribadi, yaitu 
k u n j u n g a n  u n t u k  k e p e r l u a n 
p r i b a d i / k h u s u s , w i s at a  m i s a l n ya . 
Perlakuan terhadap Tamu Negara yang 
melakukan Kunjungan Pribadi adalah 
dengan mengurangi hal-hal yang berkaitan 
dengan keprotokolan namun tetap 
m e m b e r i k a n  p e n gat u r a n  b a nt u a n 
pengamanan.
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Penyambutan Tamu Negara di Bandara

Penyambutan kepada Tamu Negara 
dilakukan mulai saat tamu sampai di 
bandara Indonesia. Ketika pesawat sudah 
mendarat, Kepala Protokol Negara Republik 
Indonesia dan Duta Besar Negara Tamu 

yang terakreditasi akan memasuki pesawat 
dan mempersilakan Tamu Negara (beserta 
istri/suami) untuk turun dari pesawat. Saat 
Tamu Negara turun dari pesawat, di bawah 
tangga pesawat akan disambut oleh: 
Menteri Luar Negeri (beserta suami/istri), 
Menteri Pendamping (beserta suami/istri), 
Duta Besar RI untuk negara tamu, Pejabat 
dari Kementerian Luar Negeri Republik 
Indonesia, Pejabat dari Pemerintah Provinsi 
tempat pesawat mendarat, Pejabat dari 
Sekretariat Militer, Pejabat dari Kodam, 
Pejabat dari Polda, dan Pejabat dari 
Kedutaan Besar negara tamu.

Tamu Negara tersebut kemudian akan 
melewati Jajar Kehormatan menuju ruang 
VVIP sebelum memasuki kendaraan yang 
telah disiapkan. Rangkaian kendaraan 
Tamu Negara dapat dilihat pada bagan di 
bawah ini: 

Jamuan Kenegaraan/Resmi

Jamuan makan kenegaraan di Istana 
Negara dilaksanakan dalam rangkaian 
berikut:

a. Kedatangan Tamu Negara di Istana 
Negara,

b.  Penyajian hidangan,
c. Pidato oleh Presiden RI diikuti 

bersulang dan pengumandangan lagu 
kebangsaan negara tamu,

d. Pidato balasan dari Tamu Negara 
d i i k u t i  b e r s u l a n g  d a n 
pengumandangan lagu 
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Kebangsaan Indonesia Raya,
e. Menyaksikan pertunjukan kesenian.

Darmastut i  Nugroho ,  Kepala  B i ro 
Pengelolaan Istana Sekretariat Presiden 
menjelaskan, Jamuan Kenegaraan biasanya 
menggunakan Set Menu yang terdiri atas 4 
courses yaitu:

1. Appetizer, misalnya yang disajikan dingin 
antara lain selat Nusantara dan asinan, 
sedangkan yang disajikan panas antara 
lain kroket dan resoles.

2. Soup, misalnya sup ikan kuah asam, sup 
buntut, dsb.

3. Main Courses atau makanan utama 
merupakan hidangan pokok dari suatu 
susunan menu lengkap yang ukuran 
porsinya lebih besar dari appetizer. 
Makanan yang dihidangkan terdiri atas 
lauk pauk hewani yang disertai 
nasi/kentang dan sayuran, antara lain 
nasi goreng, sate, nasi rendang, sayur 
lodeh, dsb.

4. Dessert, yaitu makanan yang disajikan di 
akhir Set Menu misalnya kue apel 
Malang, es krim mangga, dsb.

Untuk menentukan menu apa yang akan 
disajikan, Biro Pengelolaan Istana juga 
mempertimbangkan asal Tamu Negara 
tersebut. Misalnya, jika Tamu Negara 
berasal dari Timur Tengah yang jenis 
makanannya menggunakan banyak bumbu 
a t a u  r e m p a h - r e m p a h ,  m e n u  p u n 
disesuaikan. Menu Nusantara yang 
disajikan adalah menu Sumatera yang kaya 
rempah. 

Selain Set Menu, Jamuan Kenegaraan/ 
Resmi juga telah menggunakan jamuan 
secara Rijsttafel. Ini adalah cara penyajian 
makanan berurutan dengan pilihan 
h idangan dar i  berbaga i  daerah d i 
Nusantara.Biasanya nasinya sudah 
disediakan di piring, kemudian Tamu 
Negara dapat memilih lauk Nusantara yang 
disediakan.Jamuan Rijsttafel ini telah 
dilakukan dua kali, yaitu untuk menjamu 
Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan 
Perdana Menteri Belanda Mark Rutte. 
Kedua tamu negara tersebut sangat 
menyukai jamuan ala Rijsttafel ini. Pada 
2017 ini, Istana akan mempopulerkan Soto 
Nusantara dengan memasukkan menu Soto 
set iap kal i  di langsungkan Jamuan 
Kenegaraan/Resmi.Pertimbangannya 
adalah, berbagai macam Soto ada di 
Indonesia, yang menunjukkan kekayaan 
kuliner Nusantara.

Posisi tempat duduk untuk acara jamuan 
kenegaraan 
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a1

Tradisi Baru Pelantikan

Gubernur dan Wakil Gubernur

di Istana Kepresidenan

Jakarta



residen Joko Widodo berinisiatif Pmemberikan apresiasi yang lebih 
tinggi bagi jabatan Gubernur dan 

Wakil Gubernur. Apresiasi tersebut 
diwujudkan dengan tradisi baru prosesi 
pelantikan yang mencerminkan peran 
strategis Gubernur dan Wakil Gubernur 
sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah.

Pelantikan Gubernur dan Wakil 
Gubernur biasanya dilakukan 

oleh Menteri Dalam Negeri. 
Namun, sejak penerbitan 

Peraturan Presiden Nomor 16 
Tahun 2016 tentang Tata Cara 

Pelantikan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil 
Bupati, serta Wali kota dan 
Wakil Wali kota ada yang 
berubah. Kini, pelantikan 

Gubernur dan Wakil Gubernur 
dilakukan langsung oleh 

Presiden, di ibu kota negara.
 

Dalam melaksanakan peraturan tersebut, 
Presiden Joko Widodo telah berinisiatif 
untuk mendorong dilakukannya tradisi 
baru pada upacara pelantikan. Tradisi baru 
tersebut ditujukan sebagai  bentuk 
penghormatan dan apresiasi yang tinggi 
dari Presiden kepada para Gubernur dan 
para Wakil Gubernur. Presiden Joko 
Widodo, yang kebetulan juga pernah 
mengemban amanah sebagai Gubernur, 

menilai bahwa jabatan Gubernur dan Wakil 
Gubernur bukan sebatas Kepala Daerah. 
Menurut Presiden, Gubernur berperan 
sebagai wakil Pemerintah Pusat di wilayah 
masing-masing. Gubernur, ibarat tangan 
kanan Presiden di daerah. Para Gubernur 
dan Wakil Gubernur bertanggung jawab 
langsung dalam menyukseskan program-
program Pemerintah Pusat di daerah; 
sekaligus sebagai simpul koordinasi dan 
sinergi utama antara pusat dan daerah.

Di kurun waktu beberapa minggu terakhir, 
in i s iat i f  Pres iden  te rsebut  segera 
ditindaklanjuti oleh Kepala Sekretariat 
Presiden dan Kepala Biro Protokol 
Sekretariat Presiden. Susunan acara dan 
tradisi baru pelantikan Gubernur dan Wakil 
Gubernur telah dirancang dengan tetap 
mengacu pada tata cara pelantikan 
sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 
16 Tahun 2016.

Adapun tradisi baru pelantikan Gubernur 
dan Wakil Gubernur tersebut adalah 
sebagai berikut:

Ÿ Jika sebelumnya tempat kegiatan 
pelantikan hanya di Istana Negara, 
maka sekarang tempat kegiatan 
dilaksanakan di Istana Merdeka dan 
Istana Negara. 

Ÿ   Para Calon Gubernur dan Wakil Gubernur 
yang akan dilantik disambut oleh Kepala 
Biro Protokol di halaman Istana Merdeka 
dan kemudian dipandu ke Ruang 
Credential untuk diperkenalkan kepada 
Presiden dan Wakil Presiden. Calon 
Gubernur dan Wakil Gubernur yang 
menghadap Presiden tersebut diurutkan 
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sesuai  urutan nomor Keputusan 
Presiden. Urutan nomor Keppres ini yang 
juga menjadi panduan urutan barisan 
ketika Kirab yaitu nomor terkecil berada 
paling depan; dan urutan posisi berdiri 
ketika dilantik di Istana Negara yaitu 
nomor urutan dimulai dari kanan ke kiri.
- Kepala Biro Protokol berkata: “Kami 

hadapkan kepada Presiden Republik 
Indonesia calon Gubernur dan calon 
wakil Gubernur (nama Provinsi) masa 
jabatan tahun (nama tahun) sampai 
tahun (nama tahun)”. 

- Posisi berdiri calon Gubernur adalah di 
sebelah kanan, dan calon wakil 
Gubernur di sebelah kiri, kemudian 
memberikan hormat kepada Presiden.

Ÿ Di ruangan Credential  ini Presiden 
menyerahkan Petikan Keputusan 
Presiden kepada masing-masing calon 
Gubernur dan Wakil Gubernur, sebagai 
simbol pemberian kepercayaan, amanat, 
dan tanggung jawab Presiden kepada 
para Gubernur dan Wakil Gubernur 
untuk memimpin penyelenggaraan 
pemer intahan  dae rah  sekal igus 
mengawasi jalannya pembangunan 
wilayahnya masing-masing. 

Ÿ Menteri Dalam Negeri menyampaikan 
Petikan Keputusan Presiden kepada 
Presiden RI untuk kemudian diserahkan 
kepada masing-masing calon Gubernur 
dan calon Wakil Gubernu

Ÿ Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur 
menerima Petikan Keputusan Presiden, 
dan digenggam di samping kiri tubuh, 
tangan kanan kemudian memberikan 
penghormatan kepada Presiden.

Ÿ Setelah Petikan Keputusan Presiden, 
Presiden bersama Wakil Presiden, 

Menteri  Dalam Negeri  dan calon 
Gubernur dan Wakil Gubernur berjalan 
beriringan menuju Ruang Pelantikan di 
I s tana  Negara  d ikawal  Pasukan 
Kehormatan Paspampres,  dengan 
komposisi sebagai berikut:
- Presiden dan Wakil Presiden berada di 

barisan paling depan, Presiden di sisi 
Kanan dan Wakil Presiden di sisi kiri. Di 
belakang Presiden dan Wapres, Menteri 
Dalam Negeri mengikuti dalam barisan.

- Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri 
Dalam Negeri diapit oleh barisan 
Gubernur di samping kanan Presiden 
dan barisan calon Gubernur di samping 
kiri Wakil Presiden. 

- Kemudian barisan Presiden, Wakil 
Presiden, calon Gubernur, dan calon 
Wakil Gubernur tersebut diapit dan 
diikuti oleh barisan Paspampres. Korps 
Musik Paspampres berada di barisan 
paling belakang, memainkan musik 
sepanjang kirab.

ŸDi Istana Negara dilangsungkan upacara  
pelantikan yang diawali dengan 
pembacaan Keppres oleh Deputi Bidang 
Administrasi Aparatur Kementerian 
Sekretariat Negara,  di lanjutkan 
pengambilan sumpah yang dipandu 
Presiden diikuti penandatanganan 
Berita Acara Pelantikan. Pengambilan 
sumpah oleh Presiden juga sekaligus 
sebagai simbol bahwa para Gubernur 
dan Wakil Gubernur berkomitmen 
untuk memimpin daerahnya dengan 
penuh tanggung jawab serta tidak 
m e l a k u k a n  p e n y a l a h g u n a a n 
wewenang.

Ÿ“Demi Allah saya bersumpah akan 
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memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai 
Gubernur, sebagai Wakil Gubernur dengan 
sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, 
memegang teguh Undang-Undang Dasar 
Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 
1945 dan menjalankan segala Undang-
Undang dan peraturannya dengan selurus-
lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, 
nusa, dan bangsa.”

Ÿ Setelah penandatanganan Berita Acara 
Pelantikan, Presiden menyampaikan 
amanat. Penyampaian amanat itu juga 
merupakan tradisi baru, yang jarang 
dilakukan sebelumnya. Amanat Presiden 
t e r d i r i  a t a s  u c ap a n  s e l a m at  da n 
menginstruksikan agar para Gubernur dan 
Wakil Gubernur dapat bekerja dengan 
kualitas terbaik dan integritas tertinggi 
bagi masyarakatnya. Secara khusus 
Presiden berpesan agar mewujudkan janji-
janji Gubernur dan Wakil Gubernur untuk 
mencapai kemajuan dan kesejahteraan 
rakyat di daerah yang dipimpin; agar 
masyarakat yang dipimpin cukup pangan, 
mendapatkan air bersih, memperoleh 
listrik, menikmati layanan transportasi 
umum yang terjangkau, serta bisa 
mengakses layanan pendidikan dan 
kesehatan dengan kualitas baik. Disamping 
itu juga agar mempersiapkan daerah untuk 
menghadapi  era  kompetis i  dengan 
semangat kerja keras, produktivitas, dan 
inovasi, sehingga Indonesia menjadi bangsa 
pemenang.

Diharapkan dengan tradisi baru pelantikan 
itu, para Gubernur dan Wakil Gubernur 
dap at  m a k i n  b e r s e m a n gat  da l a m 
mengemban amanah memimpin dan 

m e l a k s a n a k a n  p e m b a n g u n a n  d i 
provinsinya masing-masing. 

Jamuan Acara Pelantikan 

Lalu bagaimana dengan jamuan di acara 
pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur? 
MF. Darmastuti Nugroho, Kepala Biro 
Pengelolaan Istana menjelaskan bahwa 
jamuan di Istana dibedakan dalam dua 
kategori besar, yaitu jamuan untuk acara 
besar Presiden (seperti pelantikan, 
peresmian, dan audiensi) dan jamuan Tamu 
Negara. 

Untuk jamuan acara besar Presiden di 
Istana seperti acara pelantikan, jamuan 
yang disediakan adalah standar yaitu 
snack. Disediakan 6 macam snack dengan 
penyajian buffet, terdiri atas 3 snack manis 
dan 3 snack asin. Dalam rangka mendukung 
semboyan Istana sebagai the ultimate 
showcase of Indonesia, maka snack yang 
disajikan merupakan snack tradisional atau 
jajanan nusantara seperti lumpia, gethuk 
dan sebagainya, dengan ukuran lebih kecil 
sehingga mudah disantap. Berdampingan 
dengan snack, disediakan minuman hangat 
dan minuman dingin, antara lain aneka 
macam es tradisional seperti es doger, es 
puter, es teler, es cincau, atau jus kacang 
hijau untuk minuman dingin. Sedangkan 
untuk minuman hangat disediakan kopi, 
teh, capucino, dan coklat.

Akhir-akhir  ini  untuk acara-acara 
pelantikan mulai dibudayakan untuk 
menyajikan tumpeng, yaitu tumpeng 
Gethuk karena identik dengan ungkapan 
rasa syukur. Selain itu, agar tidak bosan 
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Prosesi kirab pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tanggal 16 Juni 2016 (Foto Biro Pers, Media, dan Informasi).

dengan menu snack standar juga disediakan 
aneka bubur Kampiun yang jenisnya macam-
macam.

Sebaga i  i n fo rmas i ,  ke t ika  P re s iden 
mengundang komunitas seperti tukang ojek, 
pelawak, stand up comedy dan sebagainya, 
maka selain snack juga disediakan makan 
siang, sambil mengobrol santai di meja oval. 
Untuk menu makan siang jika mengundang 
komunitas-komunitas tersebut, makanan 
yang dihidangkan adalah makanan istimewa 
yang dianggap Presiden sebagai makanan 
yang enak. Dengan demikian menu bisa 
berbeda-beda sesuai dengan permintaan 
Pres iden ,  sesuai  dengan tema,  atau 
disesuaikan dengan tamunya. 

Misalnya ket ika mengundang ulama 
dihidangkan menu Jawa Timuran dan Nasi 
Kebuli, ketika mengundang komunitas tukang 
ojek dan pengemudi taksi dihidangkan 
seafood, dan sebagainya. Diharapkan dengan 
memberikan hidangan terbaik, maka akan 
meninggalkan kesan yang baik dan akan 
dikenang selamanya.

Pelantikan Gubernur Bengkulu, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara,
Kepulauan Riau, Sumatra Barat, Sulawesi Utara dan Jambi, 12 Februari 2016
(Foto Biro Pers, Media, dan Informasi Setpres)
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a1

Menjaga Sejarah,

Mengapresiasi Budaya



enyelenggaraan Pameran Koleksi PSeni Rupa Istana Kepresidenan 
yang bertajuk “17/71: Goresan Juang 

Kemerdekaan” bukan hanya bentuk 
tanggung jawab Istana Kepresidenan dalam 
merawat koleksi-koleksi seni tetapi juga 
bentuk aktualisasi nyata konsep “Istana 
Untuk Rakyat“.

Perdana dalam sejarah Indonesia, Istana 
Kepresidenan menampilkan karya-karya 
seni terbaik dalam Pameran Koleksi Seni 
Rupa Istana Kepresidenan Republik 
Indonesia. Pameran yang sekaligus menjadi 
bagian dari perayaan HUT Kemerdekaan RI 
ke-71 ini merupakan kolaborasi antara 
Ke m e nt e r i a n  S e k r e t a r i a t  N e ga r a 
(Kemensetneg), Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan (Kemendikbud), Badan 
Ekonomi Kreatif (Bekraf), serta Mandiri 
Art. Mengusung tajuk “17/71: Goresan 
Juang Kemerdekaan” yang mengangkat 
kisah-kisah tentang narasi kemerdekaan, 
pameran ini diselenggarakan pada tanggal 
2 Agustus 2016 sampai dengan 30 Agustus 
2016 bertempat di  Galer i  Nasional 
Indonesia, Jakarta.

Sosialisasi koleksi seni rupa Istana 
Kepresidenan kepada publik merupakan 
gagasan yang diinisiasi langsung oleh 
Presiden Joko Widodo yang disampaikan 
kepada Menter i  Sekretar is  Negara 
(Mensesneg). Kemudian Mensesneg 
menugaskan Deputi Bidang Administrasi 
dan Pengelolaan Istana, Sekretariat 
P re s iden ,  Tauf ik  Sukasah ,  untuk 
mengimplementasikannya. Gagasan ini 
merupakan bentuk pertanggungjawaban 
Istana Kepresidenan dalam merawat 

koleks i -koleks i  te rba ik ,  sekal igus 
mendukung konsep “Istana Untuk Rakyat” 
dengan memberikan kesempatan bagi 
masyarakat untuk menikmati koleksi karya 
seni terbaik melalui pameran yang terbuka 
untuk umum. 

Tujuan lain dari 
terselenggaranya pameran ini 

adalah sebagai sarana pengingat 
sejarah dan edukasi bagi seluruh 
anak bangsa. Selain itu menjadi 

sarana apresiasi dalam ranah 
kebudayaan bagi para pecinta 
sejarah dan seni budaya, serta  
mengenalkan koleksi lukisan 

istana kepada publik 
internasional guna 

menumbuhkan citra positif 
terhadap hasil-hasil kebudayaan 

Indonesia.

Koleksi benda-benda seni yang saat ini 
berada di Istana Kepresidenan Republik 
Indonesia memang luar biasa karena 
banyak menyimpan karya legendaris yang 
menjadi bagian dari tonggak seni budaya 
dan sejarah Republik Indonesia. Tercatat 
lebih dari 15.000 item dan lebih dari 3.000 
lukisan yang telah melalui proses kuratorial 
dalam kurun waktu tahun 2009-2010. 
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Adapun pameran yang dikuratori oleh Mikke Susanto dan Rizki A. 
Zaelani ini menampilkan 28 lukisan terpilih hasil karya 21 pelukis, 
termasuk karya Presiden Sukarno. Lukisan yang ditampikan berasal 
dari Istana Negara dan Istana Merdeka (Jakarta), Istana Bogor, 
Istana Cipanas, Istana Tampaksiring (Bali), dan Istana Yogyakarta. 
Selain lukisan dipamerkan juga sebanyak 100 foto-foto kepresidenan 
dan 9 buku tentang koleksi lukisan Istana Kepresidenan. Daftar 
koleksi lukisan Istana Kepresidenan yang ditampilkan adalah 
sebagai berikut:

Selain lukisan, terdapat juga 9 (sembilan) buah buku yang 
dipamerkan, yaitu:
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1) Lukisan-Lukisan Koleksi Ir. Dr. Sukarno, 
Presiden Republik Indonesia, kompilasi 
Dullah, jilid I-IV, Peking: Pustaka Rakjat 
Peking, Tiongkok, 1956 & 1958.

2) Ukiran-Ukiran Rakjat Indonesia, Koleksi 
Presiden Sukarno, kompilasi Dullah, 
Peking:  Pustaka Rakjat  Peking, 
Tiongkok, 1961.

3) Lukisan-lukisan & Patung-patung 
Koleksi Presiden Sukarno dari Republik 
Indonesia, kompilasi Lee Man Fong, jilid 
I-V, Tokyo: PT. Topan, Jepang, 1964.

4) Lukisan-lukisan Koleksi Ir. DR. Sukarno, 
Presiden Republik Indonesia, jilid V, 
kompilasi Lee Man Fong, Peking: 
Pustaka Rakjat Peking, Tiongkok, 1965.

5) Puri Bhakti Renatama, Museum Istana 
Kepresidenan Indonesia, Jakarta: Istana 
Kepresidenan Jakarta, 1978

6) Istana Presiden Indonesia, Jakarta: 
Sekretariat Negara RI, 1979.

7) Rumah Bangsa: Istana-istana Presiden 
Republik Indonesia dan Koleksi Benda 
Seni, Jakarta: Kementerian Sekretariat 
Negera RI, 2004.

8) Istana Istana Kepresidenan di Indonesia: 
Peninggalan Sejarah & Budaya, penulis 
Asti Kleinsteuber, Jakarta: Genta Kreasi 
Nusantara, 2010.

9) Presiden Republik Indonesia 1945-2014, 
Jakarta: Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan RI, 2014.

Acara ini merupakan bagian dari rangkaian 
ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang 
ke-71 dan bentuk penghargaan kepada 
karya-karya bangsa serta akan menjadi 
acara rutin di tahun-tahun mendatang. 
Sebagaimana arahan Presiden Joko 
Widodo, kegiatan ini diharapkan sebagai 

bentuk nyata dari nilai-nilai yang ingin 
ditanamkan kepada masyarakat bahwa apa 
yang ada di dalam Istana ini adalah milik 
rakyat.

Selama satu bulan digelar dari 
tanggal 2 s.d. 30 Agustus 2016, 

lebih dari 35.000 pengunjung 
telah hadir untuk menyaksikan 
karya-karya maestro Indonesia 

dan diliput oleh lebih dari 100 
media massa. Angka ini 

membuktikan begitu besarnya 
animo dan penghargaan 

masyarakat atas koleksi seni 
bercita rasa tinggi. Ke depan 

kegiatan ini bukan hanya 
sekedar mengembangkan 

pameran ini menjadi lebih baik, 
tapi juga bagaimana menjadikan 

Istana sebagai The Ultimate 
Show Case of Indonesia.

Berhasilnya pelaksanaan Pameran Koleksi 
Seni Rupa Istana Kepresidenan merupakan 
prestasi tersendiri, dalam waktu sekitar 6 
b u l a n ,  da r i  p e r e n c a n a a n  s a mp a i 
pelaksanaan dapat berlangsung dengan 
sukses dan disiapkan secara matang. 

Setelah memperoleh arahan Presiden dan 
M e n s e s n e g ,  d i b e n t u k l a h  Pa n i t i a 
Pelaksanaan Pameran yang diketuai oleh 
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Kepala Sekretariat Presiden, Dharmansjah 
Djumala. Adapun Pengarah Kepanitiaan 
terdiri atas  lintas instansi, yaitu Menteri 
Sekretaris Negara, Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan (Mendikbud), Kepala Badan 
Ekonomi Kreatif, dan Direktur Utama Bank 
Mandiri .  Bank Mandiri  merupakan 
pemeranserta (sponsor) melalui divisi 
Mandiri Art.  

Mandiri Art memberikan dukungan dana 
terutama dalam bentuk art mover, yaitu 
jaminan keamanan, pemeliharaan lukisan 
selama digunakan, dan pemindahan 
lukisan-lukisan yang akan dipamerkan 
tersebut dari Istana-istana Kepresidenan di 
daerah ke Galeri Nasional dan dari Galeri 
Nasional kembali  ke Istana-istana 
Kepresidenan di daerah.

Klasifikasi Karya yang Dipamerkan 

Sebagaimana telah disebutkan di awal, 
proses pemilihan koleksi seni rupa Istana 
Kepres idenan ,  khususnya  luk isan 
dilakukan oleh Kurator Mikke Susanto dan 
Rizki A. Zaelani. Kedua Kurator tersebut 
yang selama ini telah memeriksa koleksi 
lukisan di Istana Kepresidenan, baik yang 
ada di Jakarta maupun Istana Kepresidenan 
di daerah. Dari sekitar 250 lukisan yang 
t e l a h  d ip e r i k s a  da n  l aya k  u nt u k  
dipamerkan, kemudian dipilih lagi hingga 
menjadi 28 lukisan terpilih, dengan 
mengusung tema yang secara umum 
merupakan gambaran kisah-kisah tentang 
narasi kemerdekaan. Pemilihan ke-28 
lukisan tersebut didasarkan pada 3 
klasifikasi karya, yaitu:

1. Koleksi yang dikerjakan oleh para 
maestro seni Indonesia yang terkait 
dalam konteks perjuangan bangsa. 
Karya yang ditampilkan adalah yang 
terkait dengan menentang penjajahan, 
sebagai isu nasionalisme di awal 
lahirnya Indonesia.  Karya-karya 
klasifikasi ini ditandai oleh lukisan 
karya Raden Saleh,  Affandi ,  S . 
Sudjojono, Hendra Gunawan, Basoeki 
Abdullah, Dullah, Trubus Sudarsono, 
Sudjono Abdullah, Harijadi S., Kartono 
Yudhokusumo, Henk Ngantung, dan 
Gambiranom. Karya-karya dalam 
klasifikasi pertama ini terbagi dalam 3 
sub tema yaitu potret tokoh-tokoh 
penting perjuangan kemerdekaan 
Indonesia; kondisi sosial masyarakat 
masa revolusi; dan jejak perjuangan dari 
masa penjajahan Belanda hingga 1950-
an.

2.  Reproduksi  lukisan karya Henk 
Ngantung berjudul Memanah. Lukisan 
asli karya Henk Ngantung yang dilukis 
dengan media triplek ini merupakan 
saksi bisu pelaksanaan Proklamasi 
Kemerdekaan Indonesia, karena setelah 
dibeli Bung Karno tahun 1943 lukisan 
ini dipajang di dinding teras rumah 
Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 
Jakarta. Mengingat sudah mulai rusak, 
maka lukisan tersebut kemudian 
direproduksi oleh Haris Purnomo.

3 . Vi s u a l i s a s i  t e nt a n g  h a s i l - h a s i l 
kemerdekaan, dengan mengemukakan 
pluralitas, pelestarian budaya dan alam, 
dan pelestarian kemerdekaan itu sendiri. 
Kemerdekaan di sini termanifestasi 
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dalam beberapa hal ,  antara lain 
k e m e r d e k a a n  b e r e k s p r e s i  d a n 
mengemukakan estetika, kemerdekaan 
mendapatkan karya-karya berkualitas, 
dan kemerdekaan beropini. Karya-karya 
dalam klasifikasi ini ditandai oleh 
lukisan Diego RIvera, Raden Saleh, 
Miguel Covarrubias, Walter Spies, Rudolf 
Bonnet, Lee Man Fong, Hendra Gunawan, 
Ida Bagus Made Nadera, Srihadi 
Soedarsono, dan Mahjuddin.

 

 

Penjelasan tentang lukisan Raden Saleh berjudul
Penangkapan Diponegoro  (Foto Biro Pers, Media,
dan Informasi, Setpres)

Presiden Joko Widodo dan Ibu Megawati Soekarnoputri
sedang mengamati salah satu buku yang dipamerkan
(Foto Biro Pers, Media, dan Informasi, Setpres)

Presiden Joko Widodo membuka acara Pameran
tanggal 2 Agustus 2016 (Foto Biro Pers, Media,
dan Informasi, Setpres)

Konferensi pers oleh Mensesneg Pratikno untuk menjelaskan
rencana Pameran 17/71 Goresan Juang Kemerdekaan
Koleksi Seni Rupa Istana Kepresidenan
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Rangkaian Kegiatan Pameran

Penyelenggaran pameran benda seni koleksi 
Istana Kepresidenan yang melibatkan 
beberapa pihak ini disusun dengan 
pembentukan kepanitiaan secara matang 
dengan Penanggung Jawab adalah Kepala 
Sekretariat Presiden, Darmansjah Djumala 
dan Ketua Panitia Penyelenggaranya adalah 
D e p ut i  B i da n g  A d m i n i s t r a s i  da n 
Pengelolaan Istana Sekretariat Presiden, 
Taufik Sukasah. Adapun rangkaian 
kegiatan sebagai berikut,

1. Perencanaan

Kegiatan perencanaan merupakan tahap 
awal  yang per lu d is iapkan secara 
komprehensif dan matang khususnya 
dalam hal promosi dan publikasi pre-event. 
Publikasi dilakukan melalui Konferensi 
Pers yang dilaksanakan pada hari Senin, 25 
Jul i  2016 di  Lobby Gedung Utama 
Kementerian Sekretariat Negara pada pukul 
11.00-12.00 WIB. Narasumber yang hadir 
adalah Mensesneg, Mendikbud, Kepala 
Bekraf, Wakil Direktur Utama Bank 
Mandiri, dan Kurator Seni Rupa. Konferensi 
pers dihadiri oleh sekitar 200 orang terdiri 
atas unsur panitia dan media pers. 

Dalam acara konferensi pers tersebut, 
Mensesneg menyampaikan bahwa koleksi 
Istana dipamerkan untuk dapat dinikmati 
masyarakat. Pameran yang baru pertama 
kali dilaksanakan tersebut dilakukan 
dengan membawa lukisan-lukisan koleksi 
Istana ke luar Istana untuk dipamerkan. 
Pameran  te r sebut  sebaga i  bentuk 
penghargaan kepada karya-karya besar kita 

untuk diketahui, ditelaah, dianalisis, 
dipelajari, dan menginspirasi bangsa secara 
k e s e l u r u h a n . M e n s e s n e g  j u g a 
menyampaikan bahwa penyelenggaran 
pameran lukisan ini adalah salah satu 
perwujudan ide Presiden Joko Widodo.

2. Pelaksanaan

Dalam Pelaksanaan, terdiri atas 3 kegiatan, 
sebagai berikut.

a. Pembukaan (opening ceremony)

Pembukaan Pameran Benda Seni Koleksi 
Istana Kepresidenan Tahun 2016 dengan 
tema “17/71: Goresan Juang Kemerdekaan” 
dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 1 
Agustus 2016, Pukul 17.00 WIB s.d. selesai. 
Pameran dibuka oleh Presiden Joko Widodo 
dengan ditandai secara resmi melalui 
goresan lukis pada sebuah kanvas dengan 
menggunakan cat Acrylic. Goresan lukis 
tersebut kemudian dilanjutkan oleh 
Maestro Pelukis Indonesia Prof. Srihadi 
Soedarsono. 

"Daripada ini semua hanya disimpan di 
gudang saja, lebih baik seperti ini 
dipamerkan agar masyarakat dapat merasa 
memiliki lukisan-lukisan ini. Inilah kenapa 
pada hari ini kita pamerkan. Padahal dari 
tema-tema lukisan tersebut, masyarakat 
bisa belajar banyak. Terutama generasi 
muda bisa belajar banyak, bisa memetik 
n i l a i -n i l a i  keutamaan ,  n i l a i -n i l a i 
kejuangan, nilai-nilai persatuan, dan juga 
m e r e k a  b i s a  m e m b a n g u n ,  b i s a 
membayangkan, membangun imajinasi 
yang indah tentang bangsa Indonesia, 
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tentang tumpah darah Indonesia, tentang 
sopan santun dan kehalusan budi 
masyarakat Indonesia, dan tentang 
peradaban kita, Indonesia,” ujar Presiden 
Joko Widodo pada saat sambutan peresmian 
Pameran Benda Seni Koleksi Istana 
Kepresidenan.

Jumlah undangan pada acara peresmian 
kurang lebih 300 undangan yang terdiri 
atas:

1.  Presiden RI   
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, 

Hukum, dan Keamanan
3.  Ketua DPD 
4.  Ibu Megawati 
5.  Menteri Sekretaris Negara
6.  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
7.  Menteri Pariwisata
8.  Kepala Badan Ekonomi Kreatif 
9.  Kepala Sekretariat Presiden
10. Staf Ahli Presiden 
11. Komisaris Utama Bank Mandiri 
12. Direktur Utama Bank Mandiri 
13. Duta Besar negara sahabat  
14.Keluarga pelukis yang karyanya 

dipamerkan termasuk Prof. Srihadi 
(pelukis berusia 83 tahun) dan Guruh 
Sukarno Putra

15.Akademisi/dosen seni, sejarah, dan 
Tokoh Seni Rupa (kritikus, pengamat, 
analis kebudayaan) 

16.Seniman praktisi (pelukis, pematung, 
fotografer, pekerja budaya) 

17.Museum-Museum di Jakarta 
18.Galeri seni terkemuka 
19.Kolektor karya seni 
20.Perwakilan mahasiswa/pelajar 
21. Pers

b.Kegiatan Utama

Kegiatan inti meliputi penyelenggaraan 
pameran di Galeri Nasional Indonesia 
selama 30 hari sejak tanggal 1 s.d. 30 
Agustus 2016, pada pukul 09.00 – 20.00 
WIB. Selama kunjungan, pengunjung akan 
didampingi oleh pemandu yang berseragam 
dan bertanda pengenal khusus untuk 
memberikan layanan tentang materi 
pameran. Pemandu juga memberikan 
penje lasan tentang larangan bagi 
pengunjung selama berkunjung di dalam 
pameran. Larangan yang dimaksud juga 
diinformasikan kepada pengunjung dalam 
bentuk  papan  pengumuman  yang 
diletakkan di area ruang registrasi.

1) Tour Gallery

Pameran Goresan Juang Kemerdekaan 
terbagi dalam tiga sub tema. Tema pertama 
adalah potret tokoh penting perjuangan 
kemerdekaan Indonesia yang akan didapati 
pengunjung saat pertama memasuki ruang 
pameran.

Di ruangan ini pengunjung dapat melihat 
lukisan potret "Pangeran Diponegoro 
Memimpin Perang"  karya  Basoeki 
Abdullah, “H.O.S Tjokroaminoto" karya 
Affandi, "Potret Jendral Sudirman" karya 
Gambiranon Suhardi, dan lukisan-lukisan 
lainnya.

Berjalan agak ke depan, pengunjung akan 
memasuki ruang dengan tema kondisi 
sosial masyarakat masa revolusi. Di 
r u a n g a n  i n i  p e n g u n j u n g  d a p a t 
menyaksikan lukisan yang sarat akan 
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kr i t ik  sos ial  dan  menggambarkan 
kepedihan masa revolusi Indonesia.

Beberapa lukisan antara lain "Awan 
Berarak Jalan Bersimpang" dan "Biografi II 
di Malioboro" karya Harijadi Sumadidjaja, 
"Di Depan Kelambu Terbuka" karya S. 
Sudjojono, juga lukisan berjudul "Rini" 
karya Soekarno.

Memasuki  ruangan pamer selanjutnya, 
pengunjung akan menemukan lukisan-
lukisan dengan tema Kenusantaraan. 
Lukisan-lukisan di sini melambangkan 
kekayaan sumber daya manusia dan alam 
Indonesia seperti lukisan "Margasatwa dan 
Puspita Nusantara" karya Lee Man Fong.

Usai tiga ruangan tersebut, pengunjung 
akan mendapati pameran foto 71 tahun 
kemerdekaan Indonesia yang tak memiliki 
penje lasan .  Pani t ia  membebaskan 
pengunjung untuk menafsirkan arti foto-
foto tersebut. Ruangan lainnya adalah 
ruang timeline sejarah tentang lukisan 
koleksi Istana Negara.

2) Manfaatkan Teknologi Augmented 
Reality

Pengunjung dapat melihat penjelasan 
mengenai sembilan lukisan dengan 
menggunakan teknologi Augmented Reality 
(AR), yaitu teknologi dengan pindai kamera 
handphone terhadap lingkungan langsung. 
Untuk dapat mengoperasikan teknologi ini, 
pengunjung perlu mengunduh terlebih 
dahulu aplikasi bernama "Goresan Juang 
Kemerdekaan" dari Google Play Store yang 
kemudian diregistrasi melalui alamat email.

Dari sana pengunjung dapat menggunakan 
teknologi AR dengan cara memindai poster 
lukisan di halaman kiri Galeri Nasional 
Indonesia dengan melalui scanning. 
Nantinya akan keluar penjelasan secara 
rinci mengenai poster lukisan yang telah 
dipindai.

c. Kegiatan Pendukung

Selain kegiatan utama dalam pelaksanaan 
pameran, panitia telah mempersiapkan 
kegiatan pendukung yang bertujuan 
menyemarakkan pelaksanaan pameran 
secara keseluruhan, sekaligus sebagai 
upaya mendorong partisipasi aktif dari para 
pengunjung. Kegiatan pendukung tersebut 
antara lain Temu Budayawan yang 
merupakan acara pertemuan Presiden Joko 
Widodo dengan 100 orang budayawan dari 
berbagai daerah; seminar sehari yang 
mengangkat tema “Karya Seni Rupa dan 
Sejarah Indonesia”; lomba melukis tingkat 
Sekolah Dasar dengan tema “Kemerdekaan 
Republik Indonesia” yang bertujuan untuk 
mengembangkan kreativitas seni lukis 
pada  s i swa  Seko lah  Dasa r ;  s e r t a 
melaksanakan pelatihan pemandu bagi 
masyarakat umum atau kalangan yang 
berminat untuk menjadi tour guide dengan 
menggunakan materi augmented reality 
yang cukup menarik.

3. Penutupan

Penutupan Pameran dilaksanakan pada 
hari Selasa, 30 Agustus 2016 pukul 19.30 s.d. 
21.30 WIB bertempat di Gedung A Galeri 
Nasional Indonesia. Acara penutupan 
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didahului dengan silaturahmi dan santap 
malam bersama, kemudian dilanjutkan 
penutupan pameran secara resmi oleh 
Mensesneg. Acara Penutupan pameran ini 
dihadiri undangan yang sifatnya terbatas, 
antara lain Menteri terkait, Wakil Ketua 
DPR, dan para Seniman, serta Budayawan 
sebanyak 100 orang, serta seluruh Panitia 
Penyelenggara Pameran Benda Seni Koleksi 
Istana Kepresidenan Tahun 2016

Semangat kemeriahan peringatan Hari 
Ulang Tahun Ke-71 Kemerdekaan RI juga 
dirasakan selama pelaksanaan pameran. 
Antusiasme, keceriaan, keinginan, dan 
harapan pengunjung untuk menambah dan 
meningkatkan pengetahuan tentang 
sejarah Indonesia tersirat dalam pesan dan 
kesan/testimoni yang disampaikan oleh 
pengunjung kepada petugas pameran. 
Harapan pengunjung ini membawa 
semangat Panitia Pelaksana untuk ke 
depannya kegiatan ini bukan hanya 
sekedar mengembangkan pameran ini 
menjadi lebih baik, tapi juga bagaimana 
menjadikan Istana sebagai The Ultimate 
Show Case of Indonesia, serta lebih berpikir 
kreatif dan inovatif untuk melaksanakan 
kegiatan serupa dan tugas-tugas lainnya 
dengan lebih baik lagi di masa mendatang. 

Pojok tempat foto bagi pengunjung
(Foto Asdep Humas Kemensetneg)

Seorang pengunjung warga negara asing sedang mengamati
lukisan (Foto Asdep Humas Kemensetneg)

Suasana Pameran koleksi seni rupa Istana Kepresidenan
di Galeri Nasional (Foto Asdep Humas Kemensetneg)

Presiden Joko Widodo menggoreskan lukisan di kain
kanvas kosong (Foto Biro Pers, Media, dan Informasi, Setpres)
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Nusantara Berdendang:

Di Mana Ada Perubahan,

Di Situ Ada Peranan

Anak Muda



Pertama:

Kami putra dan putri Indonesia, 
mengaku bertumpah darah yang satu, 

tanah Indonesia.

Kedua:

Kami putra dan putri Indonesia, 
mengaku berbangsa yang satu, bangsa 

Indonesia.

Ketiga:

Kami putra dan putri Indonesia 
menjunjung Bahasa persatuan, 

Bahasa Indonesia.

uara lantang dari Tontowi Ahmad Sdan Liliyana Natsir, peraih medali 
emas Olimpiade Rio de Jeneiro 2016, 

menggema di halaman Istana Merdeka. 
Mereka membacakan teks bersejarah, 
Sumpah Pemuda, yang menandai awal 
gerakan nasionalisme Indonesia. Jumat 
malam (28-10-2016), Istana Merdeka 
merayakan 88 tahun Sumpah Pemuda 
dengan khidmat sekaligus penuh warna.  
“Peringatan 88 tahun Hari Sumpah Pemuda 
kita rayakan malam ini dengan seni dan 
budaya. Ayo merapat ke Istana,” ajak 
Presiden Joko Widodo. Presiden secara 
langsung mengajak masyarakat untuk 
h a d i r  da l a m  p e r h e l a t a n  b e r t aj u k 
“Nusantara Berdendang” ini. 

Malam itu Presiden, Ibu Negara Iriana Joko 
Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ibu 
Mufidah Kalla, para menteri, dan tamu 
undangan berbaur bersama masyarakat 
yang telah hadir di halaman Istana. Mereka 
menyaksikan berbagai pertunjukan budaya 

Indonesia yang ditampilkan. Sebut saja Tari 
Saman dari Aceh, Tari Gandrung dari 
Banyuwangi, Tari Kecak dari Bali, dan Tari 
Bambu dari NTT. 

Acara berlangsung begitu meriah, dengan 
pertunjukan serba wah. Penampil silih 
berganti menampilkan pertunjukan 
terbaiknya. Di tengah pertunjukan, hadirin 
tiba-tiba heboh sejenak. Mereka melihat 
Presiden beranjak dari tempat duduknya 
menuju posisi yang lebih tinggi untuk 
melihat lebih jelas atraksi para penampil. 
Penonton bersorak untuk sang Presiden 
yang terlihat begitu antusias. Kemeriahan 
acara pun kian semarak. 
 

Mendendangkan Budaya Nusantara

Nusantara Berdendang sejak semula 
memang diniatkan sebagai acara yang 
muda, penuh warna, dan kental aroma 
kreativitas. Pasalnya, tujuan utama acara 
ini adalah untuk mengingatkan pemuda-
pemudi Indonesia akan Sumpah Pemuda. 
Hanya dengan semangat, kreativitas, dan 
keberanian dari para pemuda generasi 
itulah Sumpah Pemuda dapat terlaksana. 
Dua gelaran utama dalam acara ini, Napak 
Tilas Sumpah Pemuda dan pagelaran 
Kebudayaan, karena itu dikemas secara 
sekreatif dan seatraktif mungkin. 

Upacara Napak Tilas dimulai dengan 
Konser Indonesia Raya dilakukan oleh 88 
anggota orkestra dan paduan suara sebagai 
representasi 88 tahun lagu Indonesia Raya. 
Hal ini dilakukan karena tanggal 28 
Oktober 1928 adalah pertama kalinya lagu 
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kepada para pengunjung yang tertulis “Di 
mana Ada Perubahan, Di situ Ada Peranan 
Anak Muda”.

Di bagian tengah terdapat tiga panggung 
utama; Panggung Tanah Air, Panggung 
Bahasa, dan Panggung Kebangsaan. 
Ketiganya adalah bentuk penggambaran 
Sumpah Pemuda. Panggung Tanah Air 
sebagai panggung utama, menjadi tempat 
para penari  menampilkan aksinya. 
Panggung Bahasa merupakan tempat 
musik pengiring dilantunkan. Terakhir 

adalah Panggung Bangsa yang berada di 
beranda Istana Merdeka yang juga menjadi 
layar bagi video mapping. 
 
"Ketika memilih panggung di Istana 
Merdeka dengan venue yang begitu besar 
dibutuhkan sebuah konsep artistik yang 
tentu saja menguatkan. Pertunjukan ini 
memang tidak mudah, karena penyajiannya 
harus menjadi satu kesatuan yang artistik." 
ujar Heru Mataya selaku Art Director acara 
malam itu.  
 

Memang ketiga jenis kesenian tersebut 
merupakan perpaduan yang unik. Seni tari 
dan musiknya bisa dibilang sebagai jenis 
kesenian yang tradisional. Sementara Video 
Mapping termasuk ke dalam jenis seni 
kontemporer. Racikan unsur tradisional dan 
modern terlihat apik dalam perhelatan 
Nusantara Berdendang ini. "Kami ingin tari 
dan musik tradisi ini agar terasa lebih agung 
dan lebih kekinian sehingga bisa lebih 
diterima dengan masyarakat yang ada saat 
ini," tambah Heru.
 

Dadakan Namun Memuaskan

Kepala Biro Pengelolaan Istana, M.F. 
Darmastuti Nugroho, hanya diam dan sibuk 
berpikir saat permintaan untuk membuat 
sebuah pagelaran di hari Sumpah Pemuda 
28 Oktober tahun 2017 datang kepadanya. 
Bukan tanpa alasan, kalender saat itu 
m e n u nj u k k a n  b u l a n  S e p t e m b e r . 
“Bagaimana membuat sebuah kolaborasi 
seni dalam waktu kurang dari sebulan?” 
pikirnya. 
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bisa lebih dekat dengan Istana. Semua 
rangkaian acara memunculkan beragam 
tanggapan positif. Kesenian dan budaya 
Indonesia yang coba diangkat dalam 
peringatan ini mendapatkan apresiasi 
tersendiri dari masyarakat yang hadir. 

Video Mapping :  Inovasi Seni Pada 
Perhelatan Nusantara Berdendang

Seni video mapping mulai muncul sekitar 
tahun 2002 dan di Indonesia baru 
berkembang sekitar tahun 2007. Saat ini 
video mapping dimasukkan dalam jenis 
New Media Art. Video Mapping menjadi 
tayangan seni yang cukup menonjol pada 
Nusantara Berdendang. Dengan teknik ini, 
warna Istana Merdeka pada malam itu 
dipenuhi kreasi sorotan cahaya multi 
warna. Sorotan cahaya-cahaya keluar dari 
arah tribun, memaparkan kumpulan 
spektrum warna ke dalam sudut-sudut 
bangunan yang didirikan pada tahun 1873 
tersebut. Penonton dibuat terpukau dengan 
tampilan yang dirasa serasi dengan 
pertunjukkan tari  dan musik yang 
mengiringinya. 

“Video mapping sebagai sebuah 
seni visual media dengan 
mengaplikasikan teknik 

pencahayaan dan proyeksi 
sehingga dapat menciptakan 

ilusi optis pada objek. Di 
perhelatan Nusantara 

Berdendang, video mapping 
digunakan untuk 

memvisualisasikan rangkaian 
sejarah pergerakan pemuda 

Indonesia.”

Pada acara Nusantara Berdendang, video 
m a p p i n g  d i g u n a k a n  u n t u k 
memvisualisasikan rangkaian sejarah dari 
pergerakan pemuda dalam menggagas 
nafas kebangsaan. Mulai dari kiprah 
pemuda dalam merebut, mempertahankan 

kemerdekaan, hingga perannya dalam 
mengisi kemerdekaan dengan kegiatan 
pembangunan. Dari berdirinya Budi Utomo 
di tahun 1908, gelora semangat kebangsaan 
para pemuda yang menyatakan sumpahnya 
pada tahun 1928, hingga aksi heroik pemuda 
dalam merebut kemerdekaan Indonesia 
pada 17 Agustus 1945. 

Setelah tampilan itu, disajikan jajaran 
grafis yang melambangkan semangat 
pemuda mengisi kemerdekaan melalui 
simbol-simbol dari berbagai provinsi di 
Indonesia. Semuanya dihadirkan melalui 
tarian-tarian daerah yang disuguhkan 
dalam taburan kemilau cahaya yang serasi. 
Pilar-pilar Istana berubah menjadi corak 
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ini dibagi berdasarkan provinsi yang akan 
ditampilkan. Konsep semula, grafis yang 
dibuat akan disesuaikan dengan narasi 
yang akan dibawakan. Namun karena 
keterbatasan waktu, maka dibuat konsep 
ya n g  l e b i h  r i n g k a s  t e t ap i  t e t ap 
menghadirkan nuansa kedaerahan sesuai 
dengan tarian yang akan ditampilkan. 
Konsep dan pembuatan grafis ini kira-kira 
memakan waktu satu minggu. Usai 
perancangan, konsep grafis itu harus 
dikalibrasi. Akurasi pengukuran yang 
dilakukan di awal pembuatan akan diuji di 
sini. Apabila semua tepat, maka Istana 
Merdeka akan dibaluti dengan cahaya 
warna-warni yang sempurna. Apabila tidak, 
m a k a  p e r l u  d i l a k u k a n  b e b e r a p a 
penyesuaian.

Berbeda dengan penggunaan LED yang 
mahal, video mapping memiliki keunggulan 
ekonomis. Biayanya lebih murah karena 
kebutuhan besar lumens yang bisa 
disesuaikan dengan proyektor yang 
dipakai. Lumens merupakan sebuah satuan 
penghitungan kekuatan cahaya. Satu 
lumen sama dengan kekuatan cahaya yang 
dihasilkan dari sebuah lilin dan ditangkap 
pada jarak satu kaki. Namun, video 
mapping juga memiliki kekurangan, yaitu 
pelaksanaan pertunjukannya hanya bisa 
dilakukan di malam hari. Karena bila 
terkena cahaya matahari, maka warna 
proyeksi yang ditampilkan tidak akan 
terl ihat jelas.  Sehubungan dengan 
keterbatasan itu, tim hanya bisa melakukan 
kalibrasi dan uji coba grafis serta beragam 
persiapan lainnya, setelah matahari 
terbenam. Meski waktu terbatas, semua 
persiapan terlaksana dengan lancar.

Tanggal 28 Oktober 2016 malam, ketika 
acara  d imula i ,  alunan lagu mula i 
berkumandang. Dua proyektor yang telah 
dihidupkan diarahkan ke bagian depan 
Istana Merdeka. Seluruh Tim VJRI menarik 
nafas, menunggu hasil kerja mereka selama 
dua minggu terakhir. Semua bersyukur, 
acara terlaksana dengan lancar. 

Pelayanan Jamuan di Acara Nusantara 
Berdendang

Pergelaran Nusantara Berdendang memang 
menorehkan kesan tersendiri baik dari sisi 
partisipan maupun penyelenggaranya. Bagi 
penyelenggara, waktu persiapan yang 
terbatas terbukti tak menyurutkan 
semangat untuk tetap menyuguhkan yang 
terbaik, termasuk dalam hal jamuan.Bagian 
Jamuan Istana yang memiliki tugas pokok 
untuk menyediakan jamuan bagi Presiden 
beserta keluarga, undangan, serta petugas 
pendukung dalam acara tersebut memang 
turut bekerja keras dalam menyukseskan 
acara ini. Setidaknya ada tiga jenis jamuan 
yang disiapkan.

Untuk Presiden dan undangan VVIP, 
jamuan disiapkan di Istana Merdeka 
dengan 2 hidangan menu, yakni Tenderloin 
dan T-Bone Steak dihidangkan dengan 
Sayuran dan Kentang goreng serta Mie 
Goreng dan Mie Godog Jawa. Jamuan untuk 
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Virtual Gallery,
Inovasi Kehadiran Istana
di Ruang Publik
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   benda seni dan bersejarah tersebut secara 
seutuhnya.

Proses Pengembangan Virtual Gallery:

1. Penyusunan alur bisnis proses sistem;
2.Identifikasi data benda bersejarah yang 

sudah dicatat dalam aplikasi SIMAK 
BMN;

3. Mapping kode benda bersejarah ke dalam 
4 kategori yaitu benda seni, gedung dan 
bangunan, hiasan dan meubelair serta 
inventaris lainnya;

4. Inventarisasi fisik dengan menambahkan 
foto dan deskripsi atas benda bersejarah 
dengan basis data dari SIMAK BMN;

5. Pembuatan foto 360 derajat� untuk 
gedung dan bangunan;

6. Pembuatan modul form isian 
inventarisasi;

7. Penyusunan layout tampilan Virtual 
Gallery;

8. Pembuatan modul pengamanan benda 
bersejarah dengan menambahkan 
pengamanan berupa blur pada foto;

9.  Database dan aplikasi Virtual Gallery 
diletakkan di server Istana Kepresidenan 
Jakarta.

Proses Bisnis Virtual Gallery:

1.Seluruh Istana Kepresidenan melakukan 
Inventarisasi Benda Bersejarah dengan 
basis data Sistem Informasi Manajemen 
dan Akuntansi Barang Milik Negara 
(SIMAK BMN) kemudian melakukan 
input data ke formulir inventarisasi pada 
aplikasi Virtual Gallery secara online.

2. Data hasil inventarisasi secara otomatis 
 

 disortir berdasarkan kategori dan lokasi 
kemudian dilakukan pengamanan 
dengan menambahkan blur pada foto 
agar tidak bisa diduplikasi.

3.Aplikasi Virtual Gallery menampilkan 
koleksi benda bersejarah dalam bentuk 
foto dan uraian singkat.

4.Setiap data benda bersejarah yang 
ditampilkan di Virtual Gallery sudah 
tercatat di aplikasi SIMAK BMN 
Kementerian Keuangan sebagai bentuk 
pengadministrasian aset

Virtual Gallery (atau SIMBAH) saat ini 
sedang dalam tahap finalisasi untuk dapat 
dikunjungi publik. Ke depan nanti Virtual 
Ga l l e ry  (S IMBAH)  in i  akan  t e rus 
dikembangkan seiring dengan perluasan e-
government di Kementerian Sekretariat 
Negara serta disesuaikan pula dengan 
beragam kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi modern. 



a1

Dua langkah
Inovasi Istana Bogor
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kondisi lokasi penyimpanan merupakan 
beberapa faktor-faktor yang menjadi 
perhatian. Setelah faktor ini ditetapkan, 
konservator kemudian melakukan analisis 
dan  uj i  mate r ia l  d i  l aborato r ium. 
Sayangnya, karena faktor keamanan, 
lukisan milik Istana Kepresidenan tidak 
dapat dirawat di luar. Tantangan tersendiri 
bagi konservator di Istana Bogor adalah 
melakukan perawatan semaksimal 
mungkin dengan treatment yang terbatas. 

Salah satu langkah terobosan 
yang dilakukan pada tahun 2016 

ini adalah mendatangkan lebih 
banyak konservator yang ahli 

dan berpengalaman di 
bidangnya. Untuk patung yang 

memerlukan perbaikan 
dilakukan pergantian coating 

atau furnish yang lama secara 
sangat cermat dan berhati-hati. 

Pada 2016 pengelola 
menargetkan perbaikan kondisi 

untuk 54 patung. 

Perawatan Lukisan 

Saat ini Istana Kepresidenan sudah bekerja 
sama dengan beberapa konservator untuk 
merawat karya seni Istana Kepresidenan. 
Menurut Puji Yosep, seorang konservator 
lukisan yang pernah merestorasi lukisan 
aset Istana Kepresidenan Bogor, langkah-
langkah yang dilakukan untuk merawat 
lukisan di Istana Kepresidenan adalah 
sebagai berikut.

P e r t a m a - t a m a  k o n s e r va t o r  p e r l u 
mengidentifikasi penyebab kerusakan dan 
membuat rekomendasi perawatan. Mulai 
dari medium pembentuk objek tersebut dari 
jenis cat, substrat, dan teknik pembuatan. 
Jenis cat yang biasa dipakai antara lain 
adalah cat minyak, cat akrilik, cat air, tinta 
cina, pastel, dan lainnya. Sedangkan 
substrat adalah medium cat tersebut 
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menempel. Substrat umumnya berupa 
kanvas, kertas, kayu, kaca, dan lainnya. 
Selanjutnya, konservator mengidentifikasi 
d a n  m e n g k l a s i f i k a s i  k e r u s a k a n 
menggunakan lembar kondisi lukisan. 

Proses konservasi dapat dimulai 
ketika masalah-masalah yang 

terdapat dalam lukisan 
teridentifikasi dengan pasti. 
Umumnya kerusakan yang 

terjadi dalam sebuah lukisan 
adalah debu, kanvas yang 

kendor, varnish yang menguning 
atau yellowing cat rapuh. 

Kerusakan lainnya berupa kering 
retak, lukisan terkelupas, kanvas 

yang sobek, berjamur, maupun 
terkena noda. 

Setidaknya, ada tiga jenis kerusakan pada 
lukisan, yaitu kerusakan secara fisik, 
kimiawi, dan biotis. Kerusakan fisik 
diantaranya adalah lukisan yang menjadi 
rapuh, kotor, berlemak, terkelupas, 
tergores, retak, dan patah. Kerusakan 
secara kimiawi tanda-tandanya adalah 
lukisan yang melapuk, pudar, terkena 
koros i ,  oks idas i ,  bernoda maupun 
terbentuknya kristal garam. Sedangkan 
kerusakan secara biotis umumnya terdapat 
jamur, serangga, ganggang, lumut, dan 
kerak. 

Kerusakan pun dipengaruhi oleh kondisi 
lokasi penyimpanan lukisan tersebut. 
Konservator perlu mengetahui data 
klimatologi  menggunakan alat seperti lux 
meter dan thermohigrometer. Lux meter 
adalah alat untuk mengukur intensitas 
cahaya (lux).  Thermohygrometer yaitu alat 
untuk mengukur suhu dan kelembaban 
udara pada suatu ruangan. Data klimatologi 
lain yaitu radiasi sinar UV, suhu udara, 
suhu permukaan, kelembaban udara, 
kandungan air, derajat keasaman (pH), dan 

potensial redoks pun mesti dikumpulkan. 
Istana Kepresidenan Bogor sendiri rata-rata 
memiliki temperatur minimal 27�C sampai 
28,5�C. Suhu rata-rata tersebut cukup 
b e r e s i k o  u n t u k  l u k i s a n ,  d e n ga n 
kelembaban minimum yang termasuk ideal 
sebesar 60�.

Setelah melakukan observasi, konservator 
akan menentukan langkah-langkah yang 
diperlukan. Langkah pertama yang 
dilakukan adalah reframing. Reframing 
proses membongkar kanvas dari pigura dan 
spanram kemudian mengganti paku yang 
telah berkarat. Setelah itu, kanvas  ditaruh 
di atas panel kayu (tripleks) yang dilapisi 
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tergantung kebutuhan. Bahan kimia yang 
biasa digunakan adalah air, white spirit, 
turpentine, air sabun (ammonia) 2-ethoxy 
ethanol, toluene, acetone, 2 acetone alcohol, 
gabungan ethanol dan acetone,  acetone 
dengan toluene atau larutan alkohol dan 
aquadest dengan perbandingan 1:1.

Setelah pembersihan dan varnish lama 
telah terangkat, lukisan yang keadaannya 
cukup parah seperti retak (crack) atau 
bagian cat terkelupas maka perlu dilakukan 
penguatan (consolidation). Penguatan 
kanvas yang rapuh dapat dilakukan dengan 

pendobelan kanvas. Untuk penguatan 
sementara pada bagian depan lukisan yang 
catnya mudah terkelupas dilakukan dengan 
perekat thermosetting menggunakan  
kertas Washi. Kertas ini merupakan jenis 
kertas yang memiliki elastisitas tinggi 
walaupun dalam keadaan basah karena 
memiliki serat-serat yang panjang. Kertas 
ini  kemudian direkatkan dengan emulsi 
poliyvinyl acetate. Namun treatment ini 
haruslah reversible. Artinya sewaktu-
waktu bagian tambahan ini dapat dibuka 
kembali sesuai dengan prosedur konservasi, 
karena memang tidak bersifat permanen.

Selanjutnya, dilakukan beberapa treatment 
penyempurnaan seperti penyetaraan 
permukaan dan tekstur kanvas serta tusir 
warna atau inpainting untuk bagian-bagian 
cat yang hilang dan terkelupas. Bahan 
standar yang digunakan dalam proses ini 
adalah emulsi polivinil asetat (PVAc), 
kalsium sulfat, kalsium karbonat, dan 
campuran bahan micro-crystalline wax, 
resin, dan turpentine. Namun, karena 
material tersebut dapat mengubah suhu 
maka perlu dikontrol agar selalu di bawah 
70�C untuk menghindari kerusakan cat.

Treatment selanjutnya adalah stripping. 
Stripping adalah proses pengangkatan atau 
pelunturan cat yang biasanya ditujukan 
u n t u k  m e n g a n g k a t  c a t  p e l a p i s 
(overpainting) yang bukan aslinya. 
Umumnya, untuk cat yang warna maupun 
bentuknya dirasa kurang pas, sebelum 
melakukan treatment ini konservator 
melakukan kajian mendalam. Tujuannya 
untuk memutuskan apakah benar ada 
kesalahan pada restorasi sebelumnya atau 
tidak. Kegiatan ini dilanjutkan dengan 
repainting. Proses ini biasanya dilakukan 
menggunakan cat minyak Winsor and 
Newton. Repainting merupakan proses 
melukis ulang pada bagian cat yang hilang 
akibat cleaning, kesalahan pada saat 
inpainting, maupun yang diketahui pada 
saat proses stripping. Setelah itu, dilakukan 
proses retouching yaitu pembuatan efek 
khusus menggunakan cat dan varnish. 
Kegiatan ini dilakukan dengan cahaya 
matahari yang cukup sehingga tidak terjadi 
perbedaan warna dengan warna asli lukisan 
tersebut. 
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Apabila terdapat bagian kanvas yang sobek 
maka diperlukan mending yaitu proses 
menyambung kanvas yang sobek dengan 
perekat LocTite – Gel Control. Ukuran 
kanvas yang digunakan untuk menambal 
haruslah sekecil mungkin dan pas dengan 
yang dibutuhkan. Karena, apabila ukuran 
tambalan lebih besar maka dapat merusak 
bagian lain yang tidak sobek. Varnishing 
kemudian dilakukan agar permukaan 
lukisan terl indung dari  debu yang 
menempel. Pemilihan varnish bergantung 
dari hasil akhir yang diinginkan. Terakhir, 
konservator melakukan bio-control. Bio-
control merupakan upaya pengendalian 
kerusakan biotis termasuk fumigasi dengan 
thymol, mematikan penyebab kerusakan 
biotis dengan teknik lain seperti freezing 
maupun pengaturan Relative Humidity and 
Temperature (RH/T). Setelah semua proses 
konservasi ini dilakukan, konservator 
melakukan framing. Framing adalah 
langkah memasang kembali kanvas pada 
spanram dan pigura juga memastikan 
lukisan terpajang dengan baik. 

Perawatan Patung dan Kriya

Selain  lukisan, Istana Kepresidenan Bogor 
juga memiliki banyak karya seni berwujud 
tiga dimensi. Tak hanya patung, tetapi juga 
kriya yang terdiri atas beberapa campuran 
material yang tak kalah penting dengan 
lukisan. Meilyn Wulandari Lucyane, selaku 
kurator dan konservator yang pernah 
menangani perawatan karya seni di Istana 
Kepresidenan Bogor, menyampaikan 
langkah-langkah perawatan sebagai 
berikut.

Perawatan patung maupun objek tiga 
dimensi lainnya seringkali dilakukan 
bukan hanya untuk kerusakan yang 
diakibatkan cahaya, debu, atau perawatan 
yang pernah d ialami  sebelumnya. 
Perawatan juga dilakukan untuk patung 
atau objek tiga dimensi yang tidak 
mendapatkan perawatan sebagaimana 
mestinya dalam jangka waktu yang cukup 
panjang. Untuk itu konservator perlu 
melakukan beberapa tahap pra-konservasi, 
yaitu :

-  Melakukan identif ikasi  (untuk 
mengetahui faktor kerusakan)

-  M e l a k u k a n  d o k u m e nt a s i  p r a -
konservasi

-   Membuat usulan perawatan
- Melakukan dokumentasi pasca-

konservasi
- Membuat rekomendasi pemeliharaan 

berupa jangka waktu kapan harus 
dilakukan kembali konservasi.

Berikut langkah-langkah perawatan 
terhadap karya seni tiga dimensi (patung 
dan kriya) yang telah dikelompokkan 
berdasarkan material (medium).

a. Perawatan Patung dengan Medium 
Perunggu

Perawatan medium perunggu dilakukan 
dengan membersihkan sisa coating, debu, 
d a n  k a r a t . D e b u  y a n g  m e n e m p e l 
dibersihkan dengan menggunakan larutan 
citrun dan aquadest 10. Pembersihan 
dilakukan menggunakan sikat lembut 
berbahan nilon yang tidak meninggalkan 
goresan terhadap objek. Untuk bagian yang 
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sulit dijangkau, dapat digunakan sikat gigi 
kemudian setelah dibilas dengan air bersih. 
Selanjutnya konservator membuat pasta 
campuran antara soda kue dan aquadest. 
Pasta tersebut kemudian diaplikasikan 
terhadap objek menggunakan jeruk nipis 
yang telah dibagi dua. Pasta diratakan pada 
seluruh bagian objek, kemudian disikat 
kembali menggunakan sikat berbahan 
nilon.  

Setelah itu dilakukan pembilasan dengan 
air mengalir. Berikutnya, objek dibilas 
dengan aquades sampai objek benar-benar 
bersih dari soda kue dan jeruk nipis. Objek 
lalu dikeringkan dengan menggunakan lap 
berbahan kaos katun yang steril sampai 
mengering secara alami. Proses berikutnya 
adalah recoating yaitu melapis ulang objek. 
Recoating dilakukan dengan menggunakan 
coat yang sudah tersedia di pasaran dengan 
merk propan. Bahan coat ini perlu  
d i campur  dengan  th inne r  dengan 
perbandingan 4:6 apabila patung tersebut 
diletakkan di luar ruangan. Namun, untuk 
patung atau objek yang disimpan di dalam 
ruangan maka pelapis yang digunakan 
adalah paraloid 15� yang dilarutkan ke 
dalam toluene. 

b. Perawatan Patung dengan Media 
Tembaga

Untuk membersihkan patung maupun 
k a r y a  d e n ga n  m e d i u m  t e m b a ga , 
pembersihan dilakukan menggunakan 
cairan alkohol. Pembersihan dilakukan 
menggunakan sikat berbahan nilon hingga 
kotoran-kotoran yang menempel dapat 
terangkat. Proses ini sebaiknya dilakukan 

dengan cepat dan teliti. Kemudian, apabila 
dengan alkohol kotoran tidak dapat 
te rangkat  secara  maks imal ,  maka 
d i l a k u k a n  p e m b e r s i h a n  k e m b a l i 
menggunakan cairan citrun 5� yang 
digosokkan kepada objek menggunakan 
jeruk nipis yang telah dikupas kulit 
terluarnya. Objek kemudian dibilas air 
mengalir sampai tidak ada sisa jeruk yang 
menempel, lalu dibilas kembali dengan 
a qu a d e s .  P e n ge r i n ga n  d i l a k u k a n 
menggunakan lap kain berbahan kaos 
katun, lalu diangin-anginkan dalam 
ruangan. Terakhir, objek dilapisi dengan 
paraloid 15� yang dilarutkan ke dalam 
toluene. 

c. Perawatan Patung dengan Medium 
Semprotan Emas

Selain perunggu dan tembaga, beberapa 
objek seni disemprot emas meskipun 
dengan kadar yang sedikit. Umumnya objek 
ini merupakan hiasan adat. Perawatan 
objek ini dilakukan dengan cairan citrun 5 � 
yang digosokkan menggunakan jeruk nipis 
yang telah dikupas. Setelah seluruh 
permukaan digosok, permukaan disikat 
menggunakan sikat nilon secara perlahan 
agar lapisan emas tidak terangkat. 
Permukaan lalu dibilas dengan air mengalir 
sampai bersih dan dilakukan pembilasan 
ulang menggunakan aquades. Kemudian, 
objek dikeringkan menggunakan lap kain 
berbahan kaos katun. Terakhir, objek 
dilapisi dengan paraloid 5�.
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d. Perawatan Patung dengan Medium 
Campuran (Logam, Kerang, dan Tulang)

Beberapa objek tiga dimensi berupa hiasan 
seringkali menggabungkan beberapa 
material .  Objek seni  ini  umumnya 
merupakan suvenir. Pembersihan paling 
aman ialah menggunakan alkohol, karena 
cairan ini dipastikan aman untuk banyak 
jenis material. Cairan yang dipakai adalah 
alkohol 70 � untuk diaplikasikan terhadap 
bag ian  yang  t e rbuat  da r i  tu lang. 
Selanjutnya cairan citrun 5 � digunakan 
untuk pembersihan pada bagian objek yang 
terbuat dari logam dibantu dengan sikat 
nilon maupun jeruk nipis. Kemudian objek 
dibilas hati-hati dengan air mengalir sampai 
sisa-sisa jeruk hilang, lalu dibilas dengan 
aquades. Langkah terakhir, pelapisan 
dengan paraloid 15� yang dilarutkan dengan 
toluene.

e. Perawatan Patung dengan Medium 
Marmer

Pembersihan patung maupun objek 
berbahan dasar marmer dapat dilakukan 
menggunakan cairan sabun yaitu typol. 
Objek berbahan dasar marmer tersebut 
dapat direndam ke dalam larutan typol 
apabila ukurannya tidak terlalu besar. 
Langkah selanjutnya adalah menyikat 
bagian yang kotor menggunakan sikat 
nilon, lalu dibilas dengan air mengalir 
hingga sabun pada permukaan objek 
menghilang. Selanjutnya, objek dibilas 
kembali menggunakan aquades. Setelah 
itu, objek dilapisi dengan cairan paraloid 15� 
yang dilarutkan dengan toluene.

d. Perawatan Patung dengan Medium Batu

Patung dengan material batu umumnya 
rentan terkena lumut dan sarang bagi 
serangga, walaupun sudah dilapisi dengan 
coating. Perawatan terhadap patung 
dengan material seperti ini perlu dilakukan 
sesering mungkin. Pembersihan dilakukan 
menggunakan larutan typol 5� yang 
berfungsi untuk mematikan serangga yang 
mungkin bersarang pada objek dan disikat 
menggunakan sikat nilon. Lumut dan kerak 
yang menempel disikat terlebih dahulu, 
kemudian dibilas. Setelah dibilas, objek 
dibiarkan selama sehari dan dilakukan 
pembersihan kembali sampai lumut 
tersebut tidak tumbuh lagi. Setelah itu 
objek dibilas dengan air mengalir dan 
aquades. Coating dapat menggunakan 
propan stone care yaitu pelapis batu alami 
yang telah dilarutkan dengan thinner 40�.

Upaya terobosan lain yang dilakukan untuk 
mendukung pemeliharaan benda seni 
adalah perbaikan tata kelola. Saat ini 
pengelola Istana Bogor sedang menggagas 
metode baru dalam proses penyimpanan. 
Metode ini khususnya berkaitan dengan 
renovas i  ruang  peny impanan  dan 
modernisasi peralatan dehumidifier 
(pengatur stabi l i tas suhu ruangan 
penyimpanan). Di sisi lain, kegiatan 
pembinaan sumber daya manusia aparatur 
juga terus ditingkatkan. Pembinaan 
dilaksanakan melalui fasilitasi sejumlah 
pendid ikan  dan  pe lat ihan  dengan 
mengundang berbagai pihak yang ahli di 
bidang pemeliharaan dan perawatan benda 
seni. 
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Melalui berbagai upaya itu, 
diharapkan benda-benda seni 

koleksi Istana Bogor dapat 
terpelihara dalam kurun waktu 

yang cukup lama, sehingga bisa 
dinikmati masyarakat luas serta 

dapat dijadikan obyek studi, 
penelitian maupun kajian ilmiah 

bagi kalangan mahasiswa 
maupun peneliti, baik dari dalam 

maupun dari luar negeri. 



a1

Istana Tampaksiring:
Menjaga Alam, Merawat
Tradisi Bali
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Iring-iringan prosesi acara  yang melintas area Istana Kepresidenan Tampaksiring

menuju Pura Tirta Empul (Foto Dokumen Istana Tampaksiring)
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Pengunjung Istana untuk Rakyat (Istura) (Foto Dokumentasi Istana Tampaksiring)
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Pengunjung Istana untuk Rakyat (Istura) 

(Foto Dokumentasi Istana Tampaksiring)
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jam 8 pagi dan jam 4 sore. Menunya pun 
t i d a k  h a n y a  s a t u  m a c a m  t e t a p i 
dikombinasi. Makanannya bisa berupa 
rumput gajah, ubi jalar, labu siam, atau 
dedak. Apabila pagi diberi dedak, maka 
sorenya akan diberi labu siam. Satu rusa 
biasanya akan menghabiskan sekitar 3,75 
kg pakan per hari. Selain pakan wajib, Rusa 
Totol ini juga diberikan vitamin.

Yang jarang diketahui, masyarakat pun 
dimungkinkan untuk meminta Rusa Totol 
yang berasal dari Istana Tampaksiring.  
Masyarakat hanya perlu memenuhi syarat-
syarat yang telah ditetapkan dalam 
Prosedur Tetap Nomor 02/RTKI/12/2009 
tentang Permintaan Rusa Totol  di 
L i n g k u n g a n  I s t a n a  B o g o r  d a n 
Tampaksiring. Syarat-syarat yang diminta 
antara lain ketersediaan tempat yang layak. 
Satu ekor rusa paling tidak memerlukan 
lahan rumput kurang lebih 500 meter 
persegi dengan lokasi dekat dengan sumber 
air dan berhawa sejuk. Rusa Totol juga tidak 
boleh dicampur dengan binatang lain 
mengingat rusa ini merupakan jenis satwa 
eksotik. Selain itu, pemohon juga perlu 
memastikan tempat yang disediakan bagi 
rusa memiliki pagar dan tempat berteduh.

Setelah semua kelengkapan itu dipenuhi, 
pemohon bisa mengajukan permintaan 
Rusa  To to l  kepada  Kepala  I s tana 
Kepresidenan Tampaksiring. Permohonan 
disertai dengan tembusan kepada Menteri 
Sekretaris Negara, Kepala Sekretariat 
Presiden, Deputi Bidang Administrasi dan 
Pengelolaan Istana, serta Kepala Biro 
Pengelolaan Istana. Pemohon juga perlu 
melampirkan alasan atau tujuan dan 
jumlah rusa yang diminta;  pernyataan 

kesanggupan akan memelihara atau 
merawat dengan baik rusa yang sudah 
diminta; serta pernyataan tidak akan 
memperjualbelikan rusa-rusa tersebut. 
Selain itu, calon pemilik rusa juga 
diharuskan membuat pernyataan sanggup 
melengkapi persyaratan administratif dan 
perizinan yang dibutuhkan dari instansi 
terkait serta sanggup untuk menanggung 
biayanya. Yang penting untuk diperhatikan 
juga adalah keterangan mengenai lokasi 
pemeliharaan saat rusa sudah diambil.

Dokumen tersebut akan diteliti oleh Kepala 
Istana dan Menteri Sekretaris Negara. Jika 
permintaan disetujui, maka Kepala Istana 
Tampaksiring akan mengajukan penetapan 
s t a t u s  p e n g g u n a a n ,  h i b a h ,  d a n 
penghapusan Rusa Totol kepada Pengelola 
Barang Milik Negara setempat. Dari situ 
akan d i lakukan serah  te r ima dan 
diterbitkan surat izin pengeluaran atau 
surat jalan untuk Rusa Totol. Rusa Totol pun 
kemudian menjadi milik pemohon. Selain 
Rusa Totol juga terdapat rusa lokal 
(Timorenzis) sebanyak 15 ekor. Rusa ini 
dipelihara di kandang terpisah dan lebih 
kecil. Mereka dipisahkan untuk menjaga 
keaslian spesiesnya. 

Pengelolaan Air

Untuk menambah daerah resapan, 
pengelola Istana Tampaksiring juga 
membuat lubang-lubang biopori yang 
cukup banyak. Sampai saat ini telah dibuat 
1.200 lobang biopori di sekitar halaman 
Istana Kepresidenan Tampaksiring. Dengan 
adanya biopori, air tidak begitu saja 
mengalir terbuang tetapi terserap ke tanah 
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dan menjadi cadangan sumber air di masa 
depan. Pengelola juga melibatkan sekolah 
yang ada di sekitar Istana. Pada tanggal 14 
Juli  2016 lalu, siswa dari  SMAN 1 
Tampaksiring  dilibatkan dalam pembuatan 
biopori. 

Manajemen pengelolaan air  sudah 
diterapkan secara efisien di Istana 
Kepresidenan Tampaksiring. Air yang 
dipergunakan di Istana diambil langsung 
dari sumber mata air yang ada di Pura Tirta 
Empul. Untuk air minum, Istana sudah 
mampu menyuling airnya sendiri.  Air yang 
dari sumber mata air setelah disuling  
menjadi aman dan sehat untuk dikonsumsi. 
Penyiraman tanaman dan rumput pun 
h a n y a  d i l a k u k a n  s a a t  k e m a r a u 
berkepanjangan saja. Alasannya, kawasan 
Tampaksiring memiliki curah hujan yang 
cukup tinggi setiap tahunnya. 

Air Minum diambil dari sumber air di Pura Tirta Empul

Pembuatan lubang biopori dengan melibatkan siswa
sekolah (Foto dokumentasi Istana Tampaksiring)
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Museum Istana Kepresidenan
Yogyakarta : Koleksi Seni
dan Inovasinya
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Lukisan untuk Para Presiden Indonesia
satu koleksi utama museum ini adalah lukisan-lukisan yang menorehkan masa-masa 
kepemimpinan presiden-presiden Indonesia. Karya ini dibuat sebagai apresiasi terhadap 
dedikasi dan prestasi dari mereka yang pernah memimpin NKRI. Ada enam lukisan 
Presiden Indonesia yang dibuat dalam ukuran besar, mulai dari Presiden Soekarno sampai 
Susilo Bambang Yudhoyono. 

Lukisan Biografi Presiden Soekarno karya Dede Eri Supria (2014) (Foto Istana 
Kepresidenan Yogyakarta)

Lukisan Ir. Soekarno merupakan karya seorang pelukis realis kawakan di 
Indonesia, Dede Eri Supria. Dalam kanvas berukuran 150 x 300 cm, Dede 
menggambarkan Soekarno sebagai Bapak Bangsa yang berhasil membangkitkan 
semangat kebangsaan, kemerdekaan dan nasionalisme. Dia juga melukiskan figur 
Ir. Soekarno saat membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan di Jalan Pegangsaan 
Timur No.  56 Jakarta. Lukisan berbahan cat minyak ini juga melukiskan sang 
proklamator yang sukses menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika (KAA) di 
Bandung pada 1955 dan Games of the New Emerging Forces (GANEFO) pada 1963.
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Lukisan Biografi Presiden Soeharto karya Lim Hui Yung (2014) (Foto Istana Kepresidenan 
Yogyakarta)

Lukisan Soeharto merupakan karya Lim Hui Yung. Lukisan dalam kanvas 
berukuran 150 x 300 cm ini menggambarkan Soeharto sebagai Bapak Pembangunan. 
Selain itu, goresan cat minyak yang apik menggambarkan kesuksesan Soeharto 
membawa Indonesia menjadi negara swasembada beras, menjaga persatuan 
bangsa, dan mengupayakan perdamaian dengan negara-negara tetangga serta 
membuat Indonesia terbuka dengan dunia internasional. Pelukis yang kerap 
dipanggil Ayung ini juga menyisipkan gambaran Soeharto menyukseskan Program 
Keluarga Berencana (KB), peluncuran satelit pertama di Indonesia, dan 
memantapkan Pengamalan Pancasila dengan Program Penataran Pedoman 
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).
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Lukisan Biografi Presiden Habibie karya Ivan Hariyanto (2014) (Foto Istana Kepresidenan 
Yogyakarta)

Lukisan Prof. Dr. B.J. Habibie digarap oleh seniman realis, Ivan Hariyanto. Lukisan 
dalam kanvas berukuran 150 x 300 cm ini menggambarkan B.J. Habibie sebagai 
teknokrat dan Bapak Demokrasi Indonesia. Berbahan cat minyak, Ivan dengan apik 
menorehkan  gambaran B.J. Habibie berkomitmen kuat dalam pemberantasan 
korupsi dan upaya pemisahan Polri dari ABRI sehingga menjadi TNI dan Polri. 
Selain itu juga ditorehkan prestasi sang presiden ketiga Indonesia ini dalam 
membuka akses kebebasan berkumpul, berbicara, dan kebebasan pers dan media.
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Lukisan Biografi Presiden Abdurrahman Wahid karya Gunawan Hanjaya (2014) (Foto 
Istana Kepresidenan Yogyakarta)

Pelukis asal Solo, Gunawan Sanjaya, melukis Presiden keempat: Abdurrahman 
Wahid. Sang pelukis menggambarkan Gus Dur sebagai Bapak Pluralisme dalam 
sebuah kanvas berukuran 150 x 300 cm. Cat minyak ditorehkan secara apik dan 
penuh warna, menggambarkan kesuksesan Abdurrahman Wahid yang mendukung 
kebebasan individu. Selain itu, lukisan ini juga menggambarkan keberhasilan 
Presiden Keempat Indonesia ini dalam merangkul semua golongan dan menghapus 
diskriminasi serta mengembangkan kebebasan hidup beragama.
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Lukisan Biografi Presiden Megawati karya Robby L (2014) (Foto Istana Kepresidenan 
Yogyakarta)

Lukisan Presiden kelima, Megawati Soekarno Putri, dibuat oleh Robby Lulianto. 
Lukisan dalam kanvas berukuran 150 x 300 cm ini menggambarkan Presiden 
Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden perempuan pertama di Indonesia. 
Goresan cat minyak yang ditorehkan pelukis juga menggambarkan kesuksesan 
putri Ir. Soekarno ini dalam upaya mengajak Bangsa Indonesia supaya 
mengingatkan kembali akan Pancasila dan UUD 1945 serta melakukan 
nasionalisasi perusahaan asing di Indonesia. Lukisan ini juga menceritakan 
keberhasilan Megawati dalam melakukan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan 
Nepotisme (KKN) dengan membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
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Lukisan Biografi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karya Melodia (2014) (Foto Istana 
Kepresidenan Yogyakarta)

Lukisan Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono adalah karya Melodia Idris. Dalam 
kanvas berukuran 150 x 300 cm ini, pelukis menggambarkan Dr. H. Susilo Bambang 
Yudhoyono sebagai Bapak Demokrasi, Tokoh Reformasi, dan Sahabat Pers. Goresan 
cat minyak dengan apik menggambarkan kesuksesan Susilo Bambang Yudhoyono 
dalam melakukan rekonstruksi pasca bencana. Selain itu juga keberhasilan dalam 
melunasi hutang luar negeri kepada IMF dan membubarkan Consultative Group on 
Indonesia (CGI). Melodi juga menggambarkan kesuksesan Presiden keenam 
Indonesia mengakhiri embargo dunia barat terhadap alutsista TNI dan 
menyelesaikan konflik Aceh, Ambon, Poso, Timor Leste, dan Papua. 
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Lukisan Masterpiece karya Raden Saleh Syarif Bustaman
yang berjudul Berburu Banteng II

(Foto Istana Kepresidenan Yogyakarta)
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Di museum ini juga tersimpan berbagai 
cinderamata kepada para Presiden saat 
berkunjung ke negara lain. Koleksi 
cinderamata itu di antaranya adalah guci, 
nekara, keramik, kristal, kuningan, 
tembikar, dan patung kayu. Salah satu 
benda unik di museum kepresidenan ini 
adalah penyu berusia 200 tahun yang 
diawetkan, yang berasal dari Cilacap, Jawa 
Tengah.

Ko m i t m e n  M u s e u m  u n t u k  Te r u s 
Berinovasi

Seiring kemajuan zaman, Museum Istana 
Kepresidenan Yogyakarta pun enggan 
berdiam diri. Berbagai inovasi terus 
dilakukan demi menjaga eksistensi 
museum sekaligus memberikan pelayanan 
prima bagi setiap pengunjung.

Dari segi arsitektur, gedung museum telah 
direnovasi menjadi lebih modern, namun 



tetap artistik. Pun tidak meninggalkan 
standar keamanan ekstra bagi koleksi yang 
tersimpan di dalamnya. Tak hanya itu, 
akses Museum Istana Kepresidenan 
Yo g y a k a r t a  m a k i n  d i p e r m u d a h . 
Sebelumnya jika masyarakat ingin 
berkunjung ke museum ini, mereka harus 
mengajukan surat permohonan ijin 
kunjungan  kepada  Kepala  I s tana 
Kepresidenan Yogyakarta. Setelah itu, 
mereka pun harus menunggu surat balasan, 
baru bisa melakukan kunjungan. Namun, 
sekarang masyarakat umum bisa langsung 
berkunjung ke museum tanpa mengajukan 
surat  i j in  ter lebih dahulu.  Is tana 
Ke p r e s i d e n a n  Yo g y a k a r t a  t e l a h 
menyederhanakan birokrasi dan prosedur 
kunjungan. Museum Istana Kepresidenan 
Yogyakarta dibuka untuk masyarakat 
umum pada hari Senin s.d. Kamis, jam 
09.00 s.d. 14.00 WIB. Khusus hari Jumat 
adalah pelayanan khusus kunjungan 
organisasi yang menggunakan surat ijin.

Dari segi pengelolaan museum 
dan pemeliharaan benda-benda 
seni, pihak museum pun telah 
membuat standarnya sendiri. 
Pengelola museum membuat 
Standard Operating Procedure 
(SOP) yaitu SOP Nomor 17 
tahun 2013 tentang Pengelolaan 
Museum dan Pemeliharaan 
Benda-Benda Seni di Istana 
Kepresidenan Yogyakarta. SOP 
ini merupakan panduan detail 
bagi pengelola museum dan 
koleksi benda seni untuk 
melaksanakan tugasnya dengan 
maksimal. 

Selain itu, pemeliharaan museum dengan 
melibatkan pihak luar seperti tenaga ahli 
museum, kurator, konservator, dan 
penyedia barang/jasa. Pengelola museum 
secara rutin juga melakukan perawatan 
koleksi benda seni. Setiap 4 bulan sekali, 
dilakukan pembersihan debu terhadap 
semua lukisan dan benda seni lainnya, baik 
di museum maupun di Istana Kepresidenan.

Dari segi peningkatan sumber daya 
manusia, Istana Kepresidenan Yogyakarta 
terus melakukan inovasi-inovasi untuk 
meningkatkan kompetensi pegawai di 
Istana Kepresidenan Yogyakarta. Pengelola 
mengirimkan 3 pegawai Bidang Protokol, 
Museum, dan Perpustakaan untuk 
mengikuti Pelatihan Bahasa Inggris 
Program 1 Tahun di sebuah lembaga bahasa 
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swasta ternama di Yogyakarta dengan 
anggaran sendiri. Selain itu, beberapa 
pegawai dan petugas Satuan Pengamanan 
(Satpam) juga mengikuti Pelatihan Bahasa 
Inggris di lingkungan Kantor Istana selama 
2 bulan dengan mengundang pengajar dari 
Perguruan Tinggi Negeri ternama di 
Yogyakarta. Hal ini dilakukan supaya 
pegawai dan petugas Satpam dapat 
berkomunikasi secara lancar dengan 
wisatawan asing yang berkunjung ke 
Museum sehingga bisa memberikan 
informasi dengan lebih jelas dan detail.

Pengelola Museum Istana Kepresidenan 
Yogyakarta juga melakukan terobosan 
dengan memberikan informasi seputar 
museum secara online. Masyarakat bisa 
mengakses melalui informasi seputar 
m u s e u m  i n i  m e l a l u i  l a m a n 
www.setneg.go.id. Selain itu, saat ini 
pengelola Museum bekerjasama dengan 
Biro Informasi dan Teknologi sedang 
merancang pendaftaran kunjungan secara 
online untuk memudahkan masyarakat 
yang ingin mengunjungi museum.

Mari berkunjung ke Museum Istana 
Kepresidenan Yogyakarta dan menikmati 
koleksi benda seni,  keunikan, dan 
k e i n d a h a n  m u s e u m .  A n d a  a k a n 
menemukan berbagai karya seni yang akan 
menumbuhkan j iwa nas ional i sme, 
memperluas wawasan, dan pengetahuan 
sejarah sehingga Anda lebih mengenal dan 
mencintai Indonesia, tokoh-tokoh pejuang 
dan presiden-presidennya. 
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Gedung Agung: Surganya

Flora di Yogyakarta



ebelum bernama Gedung Agung, SIstana Kepresidenan Yogyakarta 
mulanya bernama Loji Kebon. Loji 

berarti rumah besar dan kebon berarti 
halaman yang luas. Saat ibukota Indonesia 
dipindah ke Yogyakarta pada 1946, Gedung 
Agung menjadi Istana Kepresidenan.

Istana Kepresidenan yang berlokasi di Jalan 
Jenderal Ahmad Yani No. 3 Yogyakarta ini 
memiliki luas 4,2 hektar. Gedung ini 
dibangun pada abad ke 18 atas prakarsa 
Residen Yogyakarta saat itu, Anthonie 
Hendriks Smissaert. Arsiteknya adalah 
seorang berkebangsaan Belgia, Auguste 
Payen. Gedung Agung mengadopsi gaya 
arsitektur Indische Empire Style. Sementara 
tata kebunnya mengadopsi arsitektur gaya 
Perancis abad ke-17 dan 18. Selain gaya 
arsitektur klasiknya yang memukau, Istana 
Kepresidenan ini juga merupakan istana 
bagi pelbagai macam flora. Ratusan pohon 
tumbuh dan terawat baik di tempat ini. 
Sampai Desember 2016, tercatat ada 46 
pohon perindang yang tumbuh di kawasan 
Gedung Agung. Enam belas jenis pohon itu 
adalah beringin, nyamplung, preh, ganatri, 
kemuning, keben, ketapang, tanjung, 
bungur, pule, tabepuya, trembesi, kantil, 
gayam, sakam, dan kalpataru. Lebih rinci 
lagi, pohon-pohon yang berusia di bawah 10 
tahun ada 31 pohon; 10-25 tahun ada 6 
pohon; dan di atas 25 tahun ada 9 pohon.

Ada pula 105 pohon buah yang terdiri atas 
24 jenis tanaman. Di antaranya adalah 
mangga, rambutan, leci, matoa, duku, 
kepel, kelengkeng, durian, nangka, 
manggis, alpukat, sawo, sirsak, srikaya, 
kedondong, jambu, kurma, belimbing, 

plum, jeruk, tin, anggur, mikreal, dan asem. 
Pohon yang berusia di bawah 10 tahun ada 
sebanyak 75 pohon; 10-25 tahun ada 
sebanyak 18 pohon; dan yang berusia di atas 
25 tahun ada 12 pohon.Beberapa flora unik 
pun tumbuh di kawasan Gedung Agung. 
Sebut saja bunga Rhododendron. Bunga 
berwarna putih setinggi hampir 8 meter ini  
tumbuh menempel pada sisi Gedung Utama 
Istana. Bunga ini memiliki sulur-sulur 
panjang dengan daun yang agak lebar, 
dipercantik dengan warna putih bersih yang 
bermekaran. Konon, bunga ini sudah 
tumbuh sejak zaman kolonial. 

Tak hanya itu, masih banyak 
lagi tanaman-tanaman langka 
lainnya di Istana yang berada 
tepat di pusat kota Yogyakarta 
ini. Kita, antara lain, dapat 
menyaksikan beberapa tanaman 
yang berusia sekitar 100 tahun 
seperti pohon beringin yang 
berukuran sangat besar dan 
berdiri kokoh di halaman depan 
Istana, pohon sawo beludru, 
pohon keben, pohon mangga 
nanas, pohon mangga sengir, 
dan sebagainya. Walaupun 
sudah berumur ratusan tahun 
pohon-pohon itu tetap tampak 
segar, bersih, dan terawat 
dengan baik. 
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