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LANGKAH STRATEGIS PENGHEMATAN ANGGARAN MASA PANDEMI

DJKN mengambil langkah-langkah penyesuaian belanja Kementerian/Lembaga pada tahun 

2020 pada anggaran yang bersumber dari Belanja Modal dan Belanja Barang
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Direktur Jenderal Kekayaan Negara Isa 
Rachmatarwata melantik Andre Permana 
sebagai anggota Direksi PT Penjaminan 
Infrastruktur Indonesia (PT PII) dan Sylvi Juniarty 
Gani sebagai anggota Direksi PT Sarana Multi 
Infrastruktur (PT SMI) pada Senin, (22/06) di Aula 

Kantor Pusat DJKN. 
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daftarisi
Pernyataan tegas Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada sidang kabinet paripurna di Istana Negara 
pada Kamis (18/6/2020) seolah pertanda bahwa ancaman perubahan kehidupan karena Pandemi ini 
terasa secara nyata di depan mata, khususnya dalam bidang ekonomi. Terbitnya keputusan Presiden 
Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 
2019 (Covid-19) pada tanggal 30 Maret 2020 ternyata belum cukup untuk menumbuhkan asa bahwa 
negara Indonesia tengah hadapkan pada suatu keadaan yang tidak bisa dikatakan “baik-baik saja”. 

Situasi ini berimbas pada berbagai level kebijakan sektoral, termasuk kebijakan mengenai keuangan 
negara Indonesia. Ditanda tanganinya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)  
Nomor 1 tahun 2020 oleh Presiden Joko Widodo, merupakan langkah antisipatif pemerintah dalam 
menanggulangi penyebaran COVID-19 di seluruh dunia yang tidak hanya menjadi krisis kesehatan 

dan krisis kemanusiaan, namun berpotensi besar menciptakan krisis ekonomi dan keuangan.

Tiga fokus utama Pemerintah yaitu Kesehatan masyarakat, jaring pengaman sosial, dan pemulihan 
ekonomi dengan pembiayaan paket stimulus pemerintah menjadi dasar berkontribusinya  Direktorat 
Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dalam upaya melakukan penghematan dalam mendukung 
anggaran terkait “pengendalian” Covid 19 ini. Realisasi Penghematan sejumlah Rp. 129.4 Milyar di 
DJKN berprinsip pada aksi dalam “Penanggulangan”, “Penanganan”, dan “Penyelesaian”   sesuai 

Perpu No.1 tahun 2020 dan Intruksi Presiden No.4 tahun 2020 agar terlaksana dengan baik. 

Unit kerja lingkup DJKN secara aktif telah melakukan revisi penyesuaian/penghematan berupa 
target output dan anggaran dengan jumlah penghematan anggaran per jenis belanja, termasuk 
pengenaannya pada akun-akun Belanja Barang Birokrasi, Belanja Barang Non Operasional, dan 
Belanja Modal. Lebih lanjut, DJKN secara bersamaan dan simultan melakukan proses monitoring 
dan evalusi secara bertanggung-jawab atas keselamatan pegawai dan unit kerja di daerah dalam 
cakupan Kantor Wilayah DJKN dan KPKNL. Upaya komunikasi intensif antar atasan-bawahan, 
antar pegawai Pusat dan Daerah dsb, merupakan langkah koordinasi yang terus dilakukan dengan 
tujuan tidak hanya mempertahankan ritme kerja, melainkan meningkatkan produktivitas karyawan 

DJKN dan KPKNL di intansinya masing-masing. 

Sementara itu, proses kerja dengan sistem Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO) 
menjadi cara DJKN lainnya dalam melindungi karyawan tanpa mengurangi kualitas dan kuantitas 
dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Dalam realisasinya, WFH dan 
WFO benar-benar dimanfaatkan dengan maksimal untuk melakukan kolaborasi, kerjasama, saling 
membantu dan menolong sehingga berbagai kebijakan unit pelaksana Pusat dan Daerah dapat 
dilaksanakan sesuai dengan arah, tujuan, tugas dan fungsi unit masing-masing di lingkungan DJKN. 
Senada dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani 
Indrawati bahwa sistem pekerjaan dengan memanfaatkan teknologi ini harus terus dikembangkan. 

Pada akhirnya, wabah ini banyak memberikan pelajaran yang berharga tidak hanya bagi manusia, 
tapi juga untuk sebuah sistem. Harapannya tentu saja, kita semua bersama-sama berupaya 
mampu melakukan penyempurnaan baik dari cara, proses, maupun target melalui perbaikan yang 
berkelanjutan. Kedepan, semoga dengan model semangat kerjasama dan kolaborasi ini, dimana 
terkait munculnya dukungan dari berbagai pihak akan terus berlanjut demi kesuksesan dan 

kejayaan DJKN dalam membantu pemerolehan penerimaan negara.

Tri Wahyuningsih Retno Mulyani
Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat DJKN
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Media Kekayaan Negara adalah 
Majalah resmi Direktorat Jenderal 
Kekayaan Negara Kementerian 
Keuangan yang diterbitkan oleh 
Direktorat Hukum dan Hubungan 
Masyarakat DJKN. Media KN dapat 
diunduh melalui tautan: 
bit.ly/mediakekayaannegara

Alamat Redaksi:
Subdirektorat Hubungan 
Masyarakat, Gedung Syafruddin 
Prawiranegara II Lantai 7 Utara, 
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 
Jakarta Pusat.

Visi dan Misi DJKN
VISI: 
Menjadi pengelola kekayaan 
negara yang profesional dan 
akuntabel untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat.

MISI: 

1. Mewujudkan optimalisasi 
penerimaan, efisiensi 
pengeluaran, dan efektivitas 
pengelolaan kekayaan negara. 

2. Mengamankan kekayaan negara 
secara fisik, administrasi, dan 
hukum. 

3. Meningkatkan tata kelola 
dan nilai  tambah pengelolaan 
investasi pemerintah. 

4. Mewujudkan nilai kekayaan 
negara yang wajar  dan dapat 
dijadikan acuan dalam berbagai 
keperluan. 

5. Melaksanakan pengurusan 
piutang negara yang efektif, 
efisien,  transparan, dan 
akuntabel. 

6. Mewujudkan lelang yang efisien, 
transparan, akuntabel, adil, dan 
kompetitif sebagai instrumen jual 
beli yang mampu mengakomodasi 
kepentingan masyarakat.
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TEKS DAN FOTO: EMANUEL MAHINJI

MENYAKSIKAN REPTIL PURBA
DI LABUAN BAJO

Resensi Wisata

.

Pulau Rinca

Pulau ini semakin populer setelah 
masuk ke dalam Situs Warisan Dunia 
UNESCO. Penulis berkunjung ke 
tempat penangkaran Komodo. Kadal 
raksasa ini hanya ada di Indonesia 
dan diperkirakan hidup di Bumi sejak 
4 juta tahun silam. Jumlah komodo 
disini juga lumayan banyak,  jadi 
harus berhati-hati. Wisatawan yang 
melakukan trekking akan didampingi 
oleh ranger. Pemandangan di Pulau 
Rinca seperti di gurun savana, 
walaupun tandus dan gersang tapi 
indah. 

Saat kami trekking melewati  gerbang 
“Selamat Datang”, hanya beberapa 
meter dari pintu masuk, para komodo 
sudah menyambut. Reptil purba 
ini memiliki penciuman sangat 
tajam yang mampu mencium bau 
hingga jarak 5 km. Meskipun sudah 
terhabituasi oleh adanya manusia, 
bukan berarti komodo disini tidak 
berbahaya. 

Pulau Manjarite

Dari kejauhan, kami melihat teduh 
dan hijaunya perbukitan dengan 
dermaga kayu yang menjadi ciri 
khas dari pulau tak berpenghuni 

ini. Banyak wisatawan yang tertarik 
datang ke sini demi mendapatkan foto 
instagramable di dermaga kayu. Selain 
itu kita bisa menghabiskan waktu 
dengan snorkeling. Lautan di sekitar 
Pulau Manjarite ini mempunyai 
warna yang indah, bergradasi dari 
tosca hingga ke biru. Rata-rata 
kedalaman pun hanya sekitar 5 meter 
saja, sehingga lautannya sangat aman 
untuk dijelajahi dengan snorkeling.

Jadi, setelah wabah Covid-19 usai, 
pastikan kalian booking tiket ke 
Labuan Bajo ya!

Berkunjung ke Labuan Bajo 
Flores, kita dapat menikmati 
paket komplit, mulai dari 

wisata bahari hingga trekking dan  
menikmati pemandangan dari atas 
bukit yang mengagumkan. Nama 
Labuan Bajo memiliki arti tempat 
berlabuh yang diambil dari kata 
Labuan dan Suku Bajo. Penulis 
berkesempatan mengunjungi 4 
destinasi wisata yaitu Pulau Padar, 
Pink Beach, Pulau Rinca dan Pulau 
Manjarite. 

Pulau Padar

Menggunakan kapal Open Deck 
perjalanan menuju Pulau Padar dari 
pelabuhan Labuan Bajo memakan 
waktu kurang lebih 3 jam. Pulau 
Padar adalah salah satu tujuan favorit 

para wisatawan karena keindahan 
pulau ini tak kalah cantik dan tak 
bisa dielakkan begitu saja. Kita 
dapat mendaki ke atas bukit untuk 
menikmati sunrise dan sunset. 
Meskipun cukup melelahkan, 
namun rasa lelah tersebut akan 
terbayar dengan suguhan keindahan 
pemandangan yang membuat betah 
berlama-lama menghabiskan waktu 
di sini.

Pink Beach

Sesuai dengan namanya, pantai 
ini memiliki pasir berwarna merah 
muda. Pink Beach atau yang juga di 
kenal dengan nama Pantai Merah 
ini merupakan salah satu dari tujuh 
pantai berpasir merah muda yang ada 
di dunia.

Warna pasir merah muda ini berasal 
dari pecahan kerang dan biota laut. 
Pink Beach bisa menjadi spot foto 
yang instagrammable.  Pengunjung 
bisa melakukan kegiatan seru seperti 
snorkeling atau diving. Aktivitas 
ini tentu saja sangat sayang untuk 
dilewatkan.

Berbeda dengan pantai pada 
umumnya, untuk sampai di lokasi 
wisatawan tidak melewati jalan di 
balik bukit atau melalui daratan, 
melainkan dari perairan. Selain 
berenang, wisatawan juga dapat naik 
perahu untuk mencapai ke tepian 
pantai. Di bibir pantai, wisatawan 
bisa berjalan-jalan sambil menikmati 
panorama yang indah.
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Kabar Daerah Kabar Daerah
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Kabar Daerah Kabar Daerah
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Artikel Utama

LANGKAH STRATEGIS 
PENGHEMATAN ANGGARAN 
DJKN PADA MASA PANDEMI

Penulis: Rusmawati Damarsari  - Sekretariat DJKN 

LANGKAH STRATEGIS 
PENGHEMATAN ANGGARAN 
DJKN PADA MASA PANDEMI

LANGKAH STRATEGIS 
PENGHEMATAN ANGGARAN 
DJKN PADA MASA PANDEMI

Corona Virus Desease 2019 
(Covid-19) adalah penyakit 
yang disebabkan oleh jenis 

corona virus baru yaitu Sars-CoV-2, 
yang dilaporkan pertama kali di 
Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 
Desember 2019 dan menewaskan 
lebih dari ribuan orang. Berdasarkan 
data Komisi Kesehatan Nasional 
China (NHC), dalam waktu kurun 
31 Desember 2019 hingga Januari 
2020 sudah mencapai 4.682 kasus 
dan korban meninggal 106 orang. 
Data terakhir yang dirilis oleh situs 
resmi www.covid19.go.id pada 
tanggal 17 Juli 2020 menyatakan 
bawah sebaran virus sudah mencapai 
216 negara dan pasien yang 
terkonfirmasi positif Covid-19 
sejumlah 13.378.853 sedangkan 
pasien meninggal sejumlah 
580.045 orang. Di Indonesia, kasus 
yang terkonfirmasi positif Covid-19 
berjumlah 81.668 orang, kasus yang 
sembuh berjumlah 40.345 orang, 
dan yang meninggal 3.873 orang. 

Berdasarkan informasi media, 
hampir semua negara yang terkena 
pandemi ini menerapkan sistem 
Lockdown, yaitu mengunci semua 
aktivitas sosial ekonomi dalam 
rangka melawan dan memerangi 
sebaran Covid-19. Di Indonesia, 
pemerintah menerapkan praktek 
penanganan Covid-19 bukan 
dalam artian melawan, memerangi, 
atau menolak Covid-19, tetapi 
lebih mengedepankan proses 
penanggulangan, penanganan, dan 
penyelesaian Covid-19. 

“Penanggulangan”, “penanganan”, 
dan “penyelesaian” Covid-19 ini 

dapat dikatakan sebagai bentuk 
“pengendalian” dimana proses 
jaminan Pemerintah terhadap 
kebebasan beribadah (freedom of 
worship), ketersediaan material 
kesejahteraan (prosperity right), dan 
keterbebasan rakyat dari rasa takut 
dan cemas (security right) dapat 
dikendalikan dan dikontrol secara 
matang dan akurat agar kondisi 
sosial, ekonomi, dan bisnis pasca 
Covid-19 terjadi carry over atau 
berlanjut dengan baik.

Proses penanggulangan yang 
dimaksud mencakup unsur edukasi 
dalam menyadarkan masyarakat 
akan pentingnya kesehatan diri, 
keluarga, lingkungan, dan sosial. 
Penanggulangan dalam bentuk 
kebijakan juga ditetapkan oleh 
Pemerintah, seperti kebijakan 
meliburkan perkantoran pemerintah 
yang diikuti oleh sektor swasta 
dan sekolah, kebijakan Work From 
Home (WFH) dan stay at home, 
pengendalian social distancing, 
hingga penerapan Pengendalian 
Sosial Berskala Besar (PSBB). 
Pemerintah pun tidak menerapkan 
PSBB secara serempak, tetapi 
bertahap mulai dari PSBB tingkat 
kota, kabupaten, maupun provinsi 
dengan mempertimbangkan 
kedaruratan daerah. Penanganan 
Covid-19 meniscayakan kesigapan 
tenaga medis meliputi dokter, tenaga 
kesehatan, rumah sakit, relawan, 
dan ketersediaan obat-obatan secara 
cukup.

Adapun proses penyelesaian 
bermakna bahwa semua 
pihak berupaya bekerja sama 

secara optimal, maksimal, dan 
komprehensif agar proses dari 
keadaan Covid-19 ini dapat terlewati 
dengan aman dan tenteram. 
Penyelesaian ini bukan hanya 
dalam bentuk intervensi negara dan 
disiplin warga, tetapi juga model 
antisipasi multikonsekuensi dari 
beberapa kebijakan penanggulangan 
seperti tahap-tahap WFH, stay at 
home, social distancing, pembatasan 
perhubungan, PSBB, hingga 
karantina wilayah. Kebijakan-
kebijakan tersebut perlu dipersiapkan 
secara akurat mulai dari persoalan 
hulu (kebijakan landasan konstitusi) 
hingga persoalan hilir (berupa 
konsekuensi pengadaan sandang dan 
pangan).

Lebih lanjut, Covid-19 juga berimbas 
pada level kebijakan sektoral, 
termasuk kebijakan keuangan 
negara yang menjadi jantung 
mekanisme roda perekonomian 
negara Indonesia. Presiden Joko 
Widodo telah menandatangani 
Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang (Perppu) Nomor 
1 tahun 2020 tentang Kebijakan 
Keuangan Negara dan Stabilitas 
Sistem Keuangan untuk Penanganan 
Pandemi Corona Virus Disease 
2019 (Covid-19) dan/atau dalam 
Rangka Menghadapi Ancaman yang 
Membahayakan Perekonomian 
Nasional dan/atau Stabilitas 
Sistem Keuangan, dalam rangka 
merespon kondisi penyebaran 
Covid-19 di seluruh dunia yang 
telah menjadi krisis kesehatan dan 
krisis kemanusiaan, serta berpotensi 
menciptakan krisis ekonomi maupun 
krisis keuangan. 
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Daerah dan rencana operasional percepatan penanganan 
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan 
oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus 
Disease 2019 (Covid-19);

2. Mempercepat refocusing kegiatan dan realokasi 
anggaran melalui mekanisme revisi 
anggaran dan segera mengajukan 
usulan revisi anggaran kepada 
Menteri Keuangan sesuai dengan 
kewenangannya;

3. Mempercepat pelaksanaan 
pengadaan barang dan Jasa untuk 
mendukung percepatan penanganan 
Corona Virus Disease 2019 
(Covid-19) dengan mempermudah 
dan memperluas akses sesuai dengan 
Peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku;

4. Melakukan pengadaan barang 
dan jasa dalam rangka percepatan 
penanganan Corona Virus Disease 
2019 (Covid-19) dengan melibatkan 
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

5. Melakukan pengadaan barang dan jasa alat kesehatan 
dan alat kedokteran untuk penanganan Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19) dengan memperhatikan 
barang dan jasa sesuai dengan standar yang ditetapkan 
oleh Kementerian Kesehatan.

Secara spesifik dalam Surat Edaran No. SE-6/ MK 1/ 
2020 yang diteruskan dengan Nota Dinas Sekretaris 
Jenderal Kementerian Keuangan nomor: ND-507/
SJ/2020, dinyatakan bahwa Kementerian Keuangan 
telah dapat melakukan penghematan sebesar Rp4,6 
triliun dari jumlah APBN-P yang sudah disepakati oleh 
DPR RI sebelumnya pada bulan Desember 2019. 
Penghematan tersebut berasal dari berbagai direktorat 
dan lembaga di bawah Kementerian Keuangan RI, tidak 
terkecuali Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). 
DJKN melalui nota dinas Direktur Jenderal (Dirjen) 
Nomor: ND-1175/KN/2020 ikut melakukan kontribusi 

penghematan hingga sejumlah Rp129,4 miliar. Angka 
tersebut didapat dengan melakukan penghematan dan/
atau pemotongan anggaran pada pos-pos tertentu sesuai 
instruksi presiden dan PMK yaitu diambil dari belanja 
barang, belanja pegawai, dan belanja modal. 

Konsiderasi dan Landasan Hukum Penghematan 
DJKN

Arahan terkait langkah-langkah Penyesuaian Belanja 
Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2020 
menitikberatkan pada penyesuaian anggaran yang 
bersumber dari:

a. Belanja Modal (rupiah murni) untuk proyek-proyek/
kegiatan yang tidak prioritas, yang terhambat akibat 
terjadinya pandemi COVID-19, yang dapat ditunda ke 
tahun berikutnya, dan yang dapat diperpanjang waktu 
penyelesaiannya menjadi multi years;

b. Belanja Barang Birokrasi (rupiah murni) yang terdiri 
dari perjalanan dinas (sesuai tusi, mutasi, diklat, luar 
negeri), biaya rapat (dalam kantor, konsinyering/paket 
meeting dalam dan luar kota), honorarium jasa profesi, 
dan belanja barang non operasional lainnya yang akan 
terkendala dalam penyerapan akibat adanya pandemi 
Covid-19 atau dapat ditunda ke tahun berikutnya.

Menteri Keuangan Republik 
Indonesia Sri Mulyani Indrawati 
menyampaikan bahwa Perppu 
tersebut dijadikan sebagai landasan 
hukum dalam rangka melaksanakan 
langkah-langkah penyelamatan 
kesehatan dan keselamatan 
masyarakat, membantu masyarakat 
yang terdampak, dan membantu 
dunia usaha serta sektor ekonomi, 
serta diharapkan mampu menjaga 
stabilitas sektor keuangan.

Tiga fokus utama Pemerintah 
dalam menangani COVID-19 
adalah kesehatan masyarakat, jaring 
pengaman sosial, dan pemulihan 
ekonomi, dengan pembiayaan 
paket stimulus pemerintah 
sebesar 695,2 triliun rupiah 
yang digunakan antara lain untuk 
peningkatan anggaran di bidang 
kesehatan sebesar  Rp87,55 triliun, 
anggaran perlindungan sosial 
sebesar  Rp203,9 triliun, insentif 
usaha sebesar Rp120,61 triliun, 
sektor UMKM sebesar Rp123,46 
triliun, pembiayaan korporasi 
sebesar Rp53,57 triliun dan untuk 
dukungan sektoral Kementerian/
Lembaga dan Pemerintah Daerah 
sebesar Rp106,11 triliun.

Kebijakan Keuangan Negara dalam 
Penganggaran dan Pembiayaan 
sebagaimana pasal 2 ayat (1) Perppu 
Nomor 1 tahun 2020 dinyatakan 
bahwa dalam rangka pelaksanaan 
kebijakan keuangan negara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
1 ayat (4), Pemerintah berwenang 
untuk:

a. Menetapkan batasan defisit 
anggaran;

b. Melakukan penyesuaian besaran 
belanja wajib (mandatory spending) 
sebagaimana diatur dalam ketentuan 
peraturan perundang-undangan 
terkait;

c. Melakukan pergeseran anggaran 
antar unit organisasi, antar fungsi, 
dan/atau antar program;

d. Melakukan tindakan yang 
berakibat pengeluaran atas beban 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN), yang anggaran 
untuk membiayai pengeluaran 
tersebut belum tersedia atau tidak 
cukup tersedia, serta menentukan 
proses dan metode pengadaan 
barang/ jasa;

e. Menggunakan anggaran yang 
bersumber dari: Sisa Anggaran Lebih 
(SAL), dana abadi dan akumulasi 
dana abadi Pendidikan, dana yang 
dikuasai negara dengan kriteria 
tertentu, dana yang dikelola oleh 
Badan Layanan Umum; dan/atau, 
dana yang berasal dari pengurangan 
Penyertaan Modal Negara pada 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN);

f. Menerbitkan Surat Utang Negara 
dan/atau Surat Berharga Syariah 
Negara dengan tujuan tertentu 
khususnya dalam rangka pandemi 
Corona Virus Disease 2019 
(Covid-19) untuk dapat dibeli oleh 
Bank Indonesia, BUMN, investor 
korporasi, dan/atau investor ritel;

g. Menetapkan sumber-sumber 
pembiayaan Anggaran yang berasal 
dari dalam dan/atau luar negeri;

h. Memberikan pinjaman kepada 
Lembaga Penjamin Simpanan;

i. Melakukan pengutamaan 

penggunaan alokasi anggaran 
untuk kegiatan tertentu (refocusing), 
penyesuaian alokasi, dan/atau 
pemotongan/penundaan penyaluran 
anggaran transfer ke daerah dan dana 
desa, dengan kriteria tertentu;

j. Memberikan hibah kepada 
pemerintah daerah; dan/atau

k. Melakukan penyederhanaan 
mekanisme dan simplifikasi 
dokumen di bidang keuangan 
negara.

Selanjutnya, Presiden Republik 
Indonesia menetapkan Instruksi 
Presiden Nomor 4 Tahun 2020 
tentang Refocusing Kegiatan, 
Realokasi Anggaran, serta Pengadaan 
Barang dan Jasa dalam Rangka 
Percepatan Penanganan Corona 
Virus Disease 2019 (Covid-19). 
Presiden menginstruksikan para 
Menteri Kabinet Indonesia Maju, 
Sekretaris Kabinet, Kepala Staf 
Kepresidenan, Panglima Tentara 
Nasional Indonesia, Kepala 
Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa 
Agung, Kepala Lembaga Pemerintah 
Non Kementerian, Pimpinan 
Kesekretariatan Lembaga Negara, 
para Gubernur seluruh Indonesia, 
dan para Bupati/Walikota seluruh 
Indonesia untuk:

1. Mengutamakan penggunaan 
alokasi anggaran yang telah ada 
untuk kegiatan-kegiatan yang 
mempercepat penanganan Corona 
Virus Disease 2019 (Covid-19) 
(Refocusing kegiatan, dan realokasi 
anggaran) dengan mengacu kepada 
protokol penanganan Corona 
Virus Disease 2019 (Covid-19) di 
Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah 
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Sesuai arahan tersebut, Sekretariat 
Jenderal Kementerian Keuangan  
menetapkan penyesuaian/
penghematan DJKN Tahun Anggaran 
2020 adalah sebesar Rp129,41 
miliar yang akan disesuaikan melalui 
revisi kewenangan Direktorat 
Jenderal Anggaran (DJA). Dari total 
pagu rupiah murni DJKN sebesar 
Rp717,28 miliar, penyesuaian/
penghematan yang ditetapkan adalah 
18%. Jika dibandingkan dengan 
saldo anggaran per tanggal 17 April 
2020 yang sebesar Rp550,62 
miliar, maka angka tersebut adalah 
23,50% dari sisa anggaran.

Pada saat pengalokasian anggaran 
Tahun Anggaran 2020, penyesuaian 
dalam proses penghematan tersebut 
telah mempertimbangkan beberapa 
parameter seperti Analisa Beban 
Kerja, Standar Biaya Masukan, 
Rencana Strategis, Inisiatif Strategis, 
Bezetting Pegawai, Rencana 
Kebutuhan Barang Milik Negara 
(RKBMN), Project Selection untuk 
Belanja Modal, dan Zonasi Kantor 
(sesuai Perdirjen 04/KN/2014). 
Oleh karena itu, proses perhitungan 
penyesuaian dan pengenaan 
dilakukan secara proporsional 
(sebagaimana yang dilakukan Setjen 
Kementerian Keuangan) terhadap 
sisa anggaran belanja barang dan 
belanja modal pada masing-masing 
unit dan satuan kerja DJKN, serta 
memperhatikan proyeksi waktu 
berakhirnya pembatasan kegiatan 
akibat pandemik Covid-19 (sesuai 
arahan presiden, kegiatan secara 
normal diperkirakan dapat terlaksana 
kembali pada Triwulan IV tahun 
2020).

Sesuai arahan penyesuaian belanja, 
unit kerja DJKN secara aktif 
melakukan revisi penyesuaian/
penghematan berupa target output 
dan anggaran dengan jumlah 
penghematan anggaran per jenis 
belanja, termasuk pengenaannya 
pada akun-akun Belanja Barang 
Birokrasi, Belanja Barang Non 
Operasional, dan Belanja Modal. 

Usulan revisi penyesuaian/
penghematan telah disampaikan 
kepada Sekretaris Ditjen Kekayaan 
Negara, dengan dilampiri 
kelengkapan dokumen revisi 
dan berpedoman pada petunjuk 
pelaksanaan revisi efisiensi yaitu 
PMK Nomor 39/PMK.02/2020 
tentang Tata Cara Revisi Anggaran 
Tahun Anggaran 2020, dan 
Peraturan Dirjen Anggaran 
Nomor PER-3/AG/2020 tentang 
Petunjuk Teknis Tata Cara  Revisi 
Anggaran Tahun Anggaran 2020 
yang menjadi kewenangan DJA, 
Pembantu Pengguna Anggaran, 
dan Kuasa Pengguna Anggaran, 
serta menggunakan Aplikasi SAKTI 
Modul Penganggaran dengan 
memperhatikan realisasi anggaran 
dan outstanding kontrak T.A. 2020 
sampai dengan periode terakhir agar 
tidak terjadi pagu minus.

Tindak Lanjut Realisasi 
Penghematan Anggaran DJKN

Realisasi penghematan yang 
dilakukan DJKN sejumlah 
Rp129.4 miliar berprinsip pada 
aksi penanggulangan, penanganan, 
dan penyelesaian COVID-19 agar 
cakupan pengendalian COVID-19 

ini terlaksana dengan baik sesuai 
Perppu No. 1 Tahun 2020 dan 
Instruksi Presiden No. 4 Tahun 
2020. 

Hal lain yang menjadi perhatian 
DJKN selain melakukan 
penghematan tersebut adalah secara 
bersamaan dan simultan pihak 
Sekretariat DJKN juga melakukan 
monitoring dan evalusi secara 
bertanggung-jawab atas keselamatan 
seluruh pegawai Kantor Pusat 
maupun unit kerja vertikal Kantor 
Wilayah DJKN dan KPKNL terkait 
dengan penyebaran Covid-19. 

Selain melakukan komunikasi 
intensif antar atasan-bawahan dan 
antar pegawai Kantor Pusat dan 
kantor vertikal, proses kerja Work 
From Home (WFH) benar-benar 
dimanfaatkan dengan maksimal 
untuk melakukan kolaborasi, 
kerjasama, dan saling membantu 
sehingga berbagai kebijakan DJKN 
dapat dilaksanakan sesuai dengan 
arah, tujuan, tugas dan fungsi unit 
masing-masing. 

Dengan model kerja sama/kolaborasi 
ini, dukungan dan support dari 
berbagai pihak akan terus berlanjut 
ke depan demi kesuksesan dan 
kejayaan DJKN dalam membantu 
perolehan penerimaan negara.   

Wawancara Utama

Sekretaris Ditjen Kekayaan Negara

Dedi Syarif Usman
.

JELI DALAM 
IDENTIFIKASI 
BAGIAN 
ANGGARAN

JELI DALAM 
IDENTIFIKASI 
BAGIAN 
ANGGARAN

Dalam suasana Covid-19, Tim Media KN  mewawancarai Sekretaris 
Ditjen Kekayaan Negara Dedi Syarif Usman untuk berbagi pandangannya 
mengenai penghematan anggaran yang dilakukan di DJKN dalam 
menyongsong new normal. Berikut petikan wawancaranya.
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Q&A
Q: Pada masa pandemi Covid-19, 

apa langkah strategis yang dibuat 

untuk penghematan anggaran 

DJKN? 

Jadi melalui Nota Dinas Sekretaris 

DJKN Nomor ND-1175/

KN.1/2020 tanggal 31 Maret 

2020 telah diberikan arahan 

kepada seluruh unit kerja di lingkup 

DJKN untuk melakukan identifikasi 

kegiatan yang perlu dilakukan 

penyesuaian rencana kerja akibat 

penyebaran COVID-19, melakukan 

realokasi anggaran dalam rangka 

mendukung pencegahan dan 

perlindungan bagi pegawai 

Direktorat Jenderal Kekayaan 

Negara dari resiko penularan 

COVID-19 dengan mengedepankan 

prinsip value for money, ekonomis, 

efektif dan efisien, serta melakukan 

identifikasi kegiatan-kegiatan 

yang tidak dapat diselesaikan/

dilaksanakan akibat penyebaran 

COVID-19 dan potensi anggaran 

yang tidak terserap.

Sebagai langkah selanjutnya, 

DJKN melaksanakan kebijakan 

penyesuaian belanja dengan nilai 

sebesar Rp129,41 Miliar. Kebijakan 

revisi penyesuaian/penghematan 

belanja yang dilaksanakan DJKN 

menitikberatkan pada arahan 

penyesuaian belanja Kementerian/

Lembaga Tahun 2020 pada 

anggaran yang bersumber dari 

Belanja Modal (red: Rupiah 

Murni) untuk proyek-proyek/

kegiatan yang tidak prioritas, 

yang terhambat akibat terjadinya 

Pandemik Covid 19, yang dapat 

ditunda ke tahun berikutnya, dan 

yang dapat diperpanjang waktu 

penyelesaiannya menjadi multi 

years dan Belanja barang Birokrasi 

(red: Rupiah Murni) yang terdiri 

dari perjalanan dinas (sesuai tusi, 

mutasi, diklat, luar negeri), biaya 

rapat (dalam kantor, konsinyering/

paket meeting dalam dan luar 

kota), honorarium jasa profesi, dan 

belanja barang non operasional 

lainnya yang akan terkendala dalam 

penyerapan akibat adanya pandemi 

Covid-19 atau dapat ditunda ke 

tahun berikutnya. Berdasarkan 

arahan tersebut, unit kerja lingkup 

DJKN secara aktif telah melakukan 

revisi penyesuaian/penghematan 

berupa target output dan anggaran 

dengan jumlah penghematan 

anggaran per jenis belanja, termasuk 

pengenaannya pada akun-akun 

Belanja Barang Birokrasi, Belanja 

Barang Non Operasional, dan 

Belanja Modal. 

Q: Tujuan dari Penghematan 

anggaran DJKN? 

A: Pandemi Covid-19 berdampak 

pada bidang ekonomi dengan 

melambatnya pertumbuhan 

perekonomian di Indonesia. 

Pemerintah menyediakan dana 

penanggulangan pandemi Covid-19 

melalui Anggaran Pendapatan 

Belanja Negara 2020 sebesar Rp 

695,2 triliun, salah satu langkah 

pemerintah untuk menyediakan 

dana dalam menanggulangi 

pandemi ini adalah dengan 

melakukan refocusing anggaran 

seluruh K/L yang berdampak pada 

penghematan anggaran sesuai 

arahan Menteri Keuangan. DJKN 

menjalankan arahan Menteri 

keuangan mengenai kebijakan 

penghematan anggaran agar dapat 

dialihkan dan diprioritaskan untuk 

berbagai hal misalnya menjamin 

kesehatan dan keselamatan 

masyarakat, termasuk tenaga medis, 

memastikan perlindungan dan 

Jaring Pengaman Sosial untuk 

masyarakat rentan. Selain itu juga 

untuk perlindungan terhadap dunia 

usaha dan pembiayaan Program 

Pemulihan Ekonomi Nasional

Q: Kriteria penghematan 

anggaran DJKN? 

A: DJKN melalui Nota dinas 

Dirjen ND-1175/KN/2020 turut 

berkontribusi melalui penghematan 

dalam pengendalian Covid-19 ini. 

Penghematan atau pemotongan 

anggaran ditetapkan sesuai 

Intruksi presiden dan Peraturan 

Menteri Keuangan dengan jumlah 

Penghematan sebesar Rp. 129.4 M.

Q: Apa saja pertimbangan yang 

dilakukan sekretariat DJKN 

untuk melakukan penyesuaian 

dalam proses penghematan pada 

saat pengalokasian anggaran TA 

2020?

A: Kebijakan penghematan 

anggaran tahun 2020 ini telah 

mempertimbangkan beberapa 

parameter seperti; Analisa Beban 

Kerja, Standar Biaya Masukan, 

Rencana Strategis, Inisiatif 

Strategis, Bezetting Pegawai, 

Rencana Kebutuhan BMN, Project 

Selection untuk Belanja Modal, 

dan Zonasi Kantor sesuai Perdirjen 

04/KN/2014. Oleh karena itu, 

proses perhitungan penyesuaian 

dan pengenaan dilakukan secara 

proporsional sebagaimana yang 

dilakukan Setjen Kementerian 

Keuangan terhadap sisa anggaran 

belanja barang dan belanja 

modal pada masing-masing 

unit dan satuan kerja lingkup 

Ditjen Kekayaan Negara serta 

memperhatikan proyeksi waktu 

berakhirnya pembatasan kegiatan 

akibat Pandemi Global Covid-19.

Q: Tantangan dibalik 

penghematan anggaran ini? 

A: Dalam penerapan kebijakan 

penghematan anggaran ini, tentunya 

ada beberapa tantangan yang 

dihadapi, diantaranya yang pertama 

tantangan dalam 

menentukan tingkatan 

prioritas. Perlu kejelian 

dalam mengidentifikasi 

bagian anggaran mana 

dari program-program/kegiatan-

kegiatan (RKAKL) unit kerja yang 

menjadi prioritas utama, agar tidak 

menganggu atau berpengaruh 

banyak terhadap layanan 

DJKN.  Hal ini juga dilakukan 

dengan mensinkronkan kegiatan 

penghematan dengan Indikator 

Kinerja serta Inisiatif Strategis pada 

unit kerja DJKN. Kedua, tantangan 

dalam menentukan strategi baru 

yang diperlukan unit kerja untuk 

mengantisipasi anggaran yang 

dihemat agar tujuan tetap tercapai.

Dengan adanya analisis terkait 

kebutuhan anggaran berdasarkan 

skala prioritas, mengelimininasi 

kegiatan yang bisa digantikan 

dengan kegiatan yang lebih efektif 

dan efisien, diharapkan kebijakan 

penghematan anggaran ini tidak 

menghambat tugas, fungsi serta 

layanan DJKN, serta tetap dapat 

tercapainya IKU DJKN. 

Q: Potensi yang akan tercipta dari 

penghematan anggaran ini? 

A: Dengan kebijakan penghematan 

anggaran ini, diharapkan 

seluruh unit serta pegawai 

DJKN dapat menyesuaikan diri 

dengan melakukan inovasi serta 

memaksimalkan layanan digital. 

Hal ini sejalan dengan moto DJKN 

yang DINAMIS, yang terwujud 

pada budaya kerja baru DJKN 

yakni transformasi cara bekerja dan 

berinteraksi sehingga kualitas hasil 

kerja menjadi lebih baik dengan 

menerapkan teknologi informasi 

(red: digitalisasi) agar proses 

bisnis dapat dilaksanakan dengan 

lebih cepat, baik, transparan dan 

akuntabel.

Salah satu terobosan yang penting 

bagi organisasi Kemenkeu yaitu 

dengan ditetapkannya Flexible 

Working Space (FWS) sebagai New 

Normal di Kementerian Keuangan,  

dengan diterbitkan Keputusan 

Menteri Keuangan Nomor 

223/KMK.01/2020 tentang 

Implementasi Fleksibilitas Tempat 

Bekerja (FWS) di lingkungan 

Kementerian Keuangan. Adanya 

KMK ini segera ditindaklanjuti 

dengan pemetaan pekerjaan dan 

jabatan di lingkungan DJKN untuk 

“Penyesuaian anggaran 
ini merupakan salah satu 

tantangan dan bentuk 
pengaplikasian dari moto 
DJKN Dinamis yang kita 

gaungkan sejak pelaksanaan 
Rakernas 2019 lalu.

“
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Q&A
mendukung kebijakan teknis 

mengenai pola penerapan FWS ini 

ke depannya. Jadi, pola bekerja dari 

rumah maupun bekerja dari lokasi 

manapun, akan menjadi pola kerja 

normal yang akan diterapkan di 

lingkungan DJKN dan Kementerian 

Keuangan umumnya. 

Q: Selain penghematan anggaran 

DJKN, adakah bentuk dukungan 

lain dari Sekretariat DJKN 

untuk mendukung penanganan 

penyelesaian kasus Covid-19? 

A: Selain kebijakan mendukung 

refocusing anggaran, Sekretariat 

DJKN juga melakukan  beberapa 

hal yakni yang petama monitoring 

Kesehatan dan keselamatan seluruh 

pegawai baik di pusat maupun 

unit vertikal secara berkala. 

Kedua, penyesuaian prosedur 

kesehatan di tempat bekerja 

dan penyesuaian tempat kerja 

sesuai protokol kesehatan yang 

dianjurkan serta monitoring dan 

supervisi pelaksanaan penyesuaian 

prosedur kesehatan tersebut. 

Ketiga, pengadaan sarana prasarana 

penunjang penanganan dan 

pencegahan covid-19 di lingkungan 

kantor pusat DJKN serta monitoring 

kesiapan dan ketersediaan sarana 

prasarana penunjang pelaksanaan 

prosedur kesehatan terkait 

penanganan  covid-19 di unit 

vertikal DJKN. Keempat, penyediaan 

sarana transportasi kendaraan dinas 

melalui Akses KN untuk tranportasi 

perjalanan dinas dan dapat 

digunakan untuk antar jemput 

pegawai secara berkelompok. 

Kelima, mendukung percepatan 

penerapan aplikasi Nadine untuk 

korespodensi serta fitur My task 

untuk monitoring pekerjaan 

pegawai selama WFH. Berasarkan 

data dari PUSINTEK, penerapan 

dan penggunaan Nadine serta fitur 

my task di DJKN sudah mencapai 

95,4%. Keenam, mendukung 

pelaksanaan Virtual Visit Direktur 

Jenderal dengan unit vertikal DJKN 

yang dilakukan guna memberi 

semangat peningkatan produktivitas 

kinerja DJKN selama masa 

pandemi meskipun tidak dapat 

secara langsung bertatap muka. 

Ketujuh, pelaksanaan pelantikan 

pejabat dengan sistem baru yaitu 

diadakan secara fisik (dengan 

prosedur kesehatan yang ketat) serta 

secara online apabila secara jarak 

dan kondisi lebih memungkinkan.

Terakhir, mendukung pelaksanaan 

pelatihan jarak jauh maupun 

e-learning di masa pandemi untuk 

meningkatkan kualitas Sumber 

Daya Manusia dilingkup DJKN, 

cara ini lebih efisien karena cakupan 

peserta pelatihan yang menjadi 

semakin luas dan terdapat beberapa 

pelatihan yang telah dikonversi 

dari pelatihan tatap muka menjadi 

pelatihan yang mengoptimalkan 

penggunaan teknologi digital.

Q: Setelah adanya langkah 

strategis penghematan anggaran, 

bagaimana tindak lanjut realisasi 

penghematan anggaran DJKN?

A: Berdasarkan kebijakan-kebijakan 

tersebut diatas untuk pagu 

keseluruhan DJKN mengalami 

penghematan dimana pagu semula 

sebesar 717,28 Miliar rupiah 

menjadi 587,87 Miliar rupiah. 

Nilai penghematan ini merupakan 

salah satu wujud kontribusi DJKN 

dalam mendukung langkah 

pemerintah untuk menangani 

Covid-19 dan mencegah krisis 

ekonomi melalui stimulus fiskal 

sebesar 695,2 triliun rupiah. 

Adapun nilai total kontribusi 

penghematan APBN Kementerian 

Keuangan sebesar 4,6 Triliun 

rupiah. Kebijakan ini sejalan 

dengani Perpu No.1 tahun 2020 

yang kemudian ditetapkan menjadi 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2020 dan Intruksi Presiden No.4 

tahun 2020. 

Q: Adakah hal lain yang menjadi 

perhatian Sekretariat DJKN, 

selain melakukan penghematan 

anggaran pada masa pandemi 

Covid-19? 

A: Selain melakukan penghematan, 

hal lain yang menjadi perhatian 

DJKN adalah pihak Sekretariat 

DJKN juga melakukan monitoring 

dan evalusi atas keselamatan 

pegawai baik di pusat maupun 

unit kerja di daerah dalam cakupan 

Kantor Wilayah DJKN dan KPKNL 

terkait penyebaran Covid 19 ini. 

Selain melakukan komunikasi 

intensif antar atasan-bawahan, 

antar pegawai Pusat dan Daerah 

dsb, proses kerja Work From Home 

benar-benar dimanfaatkan dengan 

maksimal untuk melakukan 

kolaborasi, kerjasama, saling 

membantu dan menolong 

sehingga berbagai kebijakan unit 

pelaksana Pusat dan Daerah dapat 

dilaksanakan sesuai dengan arah, 

tujuan, tugas dan fungsi unit 

masing-masing di lingkungan 

DJKN. 

Q: Penyesuaian/penghematan 

anggaran ini apakah sejalan 

dengan  pengaplikasian slogan 

DJKN (red: DJKN Dinamis)?   

A: Ya, penyesuaian anggaran ini 

merupakan salah satu tantangan dan 

bentuk pengaplikasian dari moto 

DJKN Dinamis yang kita gaungkan 

sejak pelaksanaan Rakernas 2019 

lalu. Yang harus dingat adalah tekad 

DJKN untuk selalu “dinamis”, 

tentunya bukan hanya dalam 

artian khusus sebagaimana motto 

DJKN yaitu “Digital dalam proses, 

inovatif dalam berfikir, militan 

dalam implementasi”, namun juga 

dalam artian umum, yaitu merujuk 

pada segala sesuatu atau kondisi 

yang terus menerus berubah, 

bergerak secara aktif dan mengalami 

perkembangan yang berarti.

Menghadapi ”tugas baru” ini, kita 

harus memiliki mindset yang sama, 

memitigasi risiko, membangun 

team work, memperbaiki kebijakan, 

monitoring yang ketat atas setiap 

pelaksanaan tugas, menumbuhkan 

sikap optimis, kolaborasi, 

koordinasi, sinergi, dll. Agar dalam 

masa pandemi ini kita tetap bisa 

mencapai target organisasi, tetap 

memberikan pelayanan terbaik bagi 

stakeholders serta yang utama, turut 

berperan dalam penanggulagan 

pandemi serta pemulihan ekonomi 

ini baik secara langsung maupun 

tidak langsung.

Q: Ada hal-hal lain yang ingin 

disampaikan Pak?

A: Pandemi COVID-19 

mengharuskan Jajaran DJKN untuk 

segera mampu beradaptasi dengan 

cara-cara baru dalam bekerja. 

Sebagaimana kita ketahui Bersama, 

Work From Home merubah 

kebiasaan lama dan menggantinya 

dengan budaya dan cara kerja 

yang baru. Transformasi budaya 

bekerja dengan memaksimalkan 

teknologi digital dan tren perubahan 

mekanisme kerja tak terhindarkan, 

hal ini juga berdampak pada 

cara-cara baru dalam pengambilan 

keputusan melalui rapat virtual 

dengan tetap menjaga governance, 

diklat dalam rangka peningkatan 

SDM melaui e-learning, dan seminar 

secara virtual bersama stakeholder. 

Dalam kondisi saat ini , birokrasi  

harus tetap berjalan dengan optimal 

dan tidak terkesan lamban, sehingga 

diperlukan SDM  yang dapat bekerja 

lebih produktif dan inovatif dengan 

memaksimalkan fungsi teknologi 

yang ada.

Harapan saya, seluruh pegawai tetap 

berkinerja tinggi dan dapat menjaga 

kualitas pekerjaan, mengikuti 

protokol kesehatan, dan memiliki 

sikap agile dan adaptif di tengah 

perkembangan kondisi saat ini. 

Selain itu, tentunya tetap menjaga 

integritas dan profesional dalam 

memberikan pelayanan kepada 

seluruh stakeholders serta terus 

mengembangkan potensi diri untuk 

menuju kesempurnaan.
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BELEID 
KEBERLANGSUNGAN 

LELANG 
SAAT KEADAAN 

DARURAT COVID-19
Penulis: Mohamad Akyas & Fuad Ma’arif - Direktorat Lelang

Kolom Lelang

Pandemi penyakit yang 
diakibatkan oleh virus 
SARS-CoV-2 atau yang 

lebih dikenal dengan Corona Virus 
Disease 2019 (Covid-19) telah 
memberikan dampak yang sangat 
besar bagi seluruh Negara di dunia. 
Berdasarkan data yang terdapat pada 
laman website covid19.who.int, 
penyakit ini telah menjangkiti lebih 
dari 9 juta orang dengan tingkat 
kematian  hingga 5%. 

Banyak sektor ikut terdampak 
dengan adanya bencana nonalam 
ini, mulai dari sektor pariwisata, 
ekonomi, olahraga sampai dengan 
pemerintahan. Pemerintah telah 
menetapkan banyak kebijakan 
dalam pencegahan penyebaran 
Covid-19. Salah satunya adalah 
himbauan untuk menjaga jarak 
dan melarang untuk berkumpul 
dalam jumlah besar serta bekerja 
dari rumah bagi para Aparatur Sipil 
Negara. Kebijakan ini tentunya 
sedikit banyak berpengaruh terhadap 
penyelenggaraan pelayanan publik 
yang dilakukan oleh instansi 
pemerintah. 

Indonesia menjadi salah satu Negara 
di dunia yang terkena dampak dari 
pandemi covid-19. Sejak kasus 
pertama diumumkan pada tanggal 
2 Maret 2020, jumlah kasus corona 
virus di Indonesia telah mencapai 
lebih dari 50.000 kasus per tangal 
25 Juni 2020. Sedemikian cepatnya 
penyebaran covid-19 sehingga BNPB 
dengan Keputusan Nomor 9.A Tahun 
2020  tanggal 28 Januari 2020 
menetapkan keadaan darurat tertentu 
darurat bencana wabah penyakit 
akibat virus corona di Indonesia 
yang selanjutnya dengan Keputusan 

Nomor 13 A Tahun 2020 keadaan 
darurat tersebut diperpanjang sampai 
dengan tanggal 29 Mei 2020. 
Sehubungan dengan keadaan darurat 
tersebut, Pemerintah Indonesia telah 
mengeluarkan berbagai kebijakan 
untuk pencegahan penyebaran 
penyakit ini, seperti pembatasan 
hubungan sosial atau himbaun 
untuk menjaga jarak (social/physical 
distancing), larangan berpergian 
keluar kota/pergi mudik, sampai 
dengan Pembatasan Sosial Berskala 
Besar (PSBB). 

Kebijakan pembatasan jarak yang 
dikeluarkan Pemerintah kemudian 
ditindaklanjuti dengan himbauan 
untuk bekerja dari rumah (Work 
From Home – WFH) bagi sebagian 
besar pegawai, baik swasta maupun 
juga Aparatur Sipil Negara (ASN). 
Kebijakan ini mulai diberlakukan 
pada pertengahan bulan Maret. 
Dengan berlakunya sistem WFH 
bagi para ASN, pemberian layanan 
publik menjadi terhambat karena 
pada akhirnya beberapa layanan 
yang secara langsung berhadapan 
dengan masyarakat tidak dapat 
dilakukan karena adanya pembatasan 
kerumunan orang dalam jumlah yang 
besar (lebih dari lima orang).  Salah 
satu layanan publik yang mengalami 
hambatan akibat penyebaran 
Covid-19 adalah layanan lelang di 
DJKN.

Walaupun terjadi pembatasan 
hubungan sosial dalam pemberian 
pelayanan publik karena keadaan 
darurat penyebaran Covid-19, 
pada dasarnya layanan publik 
tidak diliburkan. Dalam kaitan 
ini, penyelenggara layanan publik 
dituntut untuk tetap memberikan 

layanan yang efektif dan prima 
dengan tetap memperhatikan 
standar pelayanan minimal yang 
telah ditentukan. Dalam rangka 
menjaga keberlangsungan layanan, 
Kementerian Keuangan telah 
menerbitkan pedoman Bussiness 
Continuation Plan (BCP), yaitu 
pedoman kerja dan jam kerja 
termasuk bekerja dari rumah 
bagi jajaran Kemenkeu dalam 
menghadapi situasi merebaknya 
virus. Pedoman tersebut terdapat 
dalam Keputusan Menteri Keuangan 
Nomor 119/KMK.01/2020 
tentang Pedoman Pelaksanaan 
Rencana Keberlangsungan Layanan 
(Business Continuity Plan) terkait 
Dampak Corona Virus Disease 
2019 (COVID-19) di Lingkungan 
Kementerian Keuangan.

Sejalan dengan BCP yang telah 
ditetapan tersebut, layanan lelang 
pada unit vertikal DJKN di daerah 
(baca : KPKNL) juga tetap berjalan 
dan tidak diliburkan. Namun 
demikian karena adanya pembatasan 
sosial maka Area Pelayanan 
Terpadu (APT) sebagai tempat 
pemberian layanan langsung kepada 
pengguna jasa ditutup. Untuk itu 
proses layanan lelang diarahkan 
menggunakan sarana online yang 
telah tersedia atau menggunakan pos 
tercatat, dan komunikasi dilakukan 
dengan menggunakan sarana 
telekomunikasi dan meminimalkan 
kontak langsung.

Terkait layanan lelang pada KPKNL, 
untuk penerimaan dan penyampaian 
dokumen layanan lelang tanpa 
kontak langsung akan mudah 
diterapkan. Apalagi untuk beberapa 
jenis layanan lelang telah dapat 
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dilakukan permohonan secara online 
melalui portal lelang www.lelang.
go.id. Kalaupun permohonan lelang 
tidak diajukan secara online, masih 
dapat dilakukan pengirimannya 
melalui pos tercatat. Namun 
bagaimana dengan pelaksanaan 
lelangnya yang secara regulasi masih 
mengharuskan adanya pertemuan, 
setidak-tidaknya antara Pejabat 
Lelang dengan Pejabat Penjual 
dalam pelaksanaan lelang tanpa 
kehadiran peserta melalui internet? 
Belum lagi untuk pelaksanaan 
lelang dengan kehadiran peserta 
yaitu dalam lelang konvensional 
dan lelang e-konvensional yang 
mempertemukan Pejabat Lelang, 
pejabat Penjual, dan para peserta 
lelang. Tentu saja kondisi ini 
tidak sejalan dengan kebijakan 
pembatasan sosial yang digariskan 
Pemerintah. Oleh karena itu, 
diperlukan penyesuaian kebijakan 
dalam pemberian layanan lelang 
pada KPKNL untuk memastikan 
penyelenggaraan layanan tetap dapat 
dilakukan. 

Mempertimbangkan segala 
kondisi yang ada dan sumber 
daya yang dimiliki saat ini serta 
dengan memperhatikan protokol 
keselamatan dalam masa darurat 
kesehatan yang ditetapkan oleh 
Pemerintah, Direktorat Lelang 
menginisiasi penerbitan Peraturan 
Direktur Jenderal Kekayaan Negara 
Nomor 3/KN/2020 tentang 
Panduan Pemberian Layanan 
Lelang Pada KPKNL Saat Keadaan 
Darurat Bencana Wabah Penyakit 
Akibat Corona Virus Disease 2019 
(Covid-19). Penerbitan Perdirjen 
ini merupakan suatu diskresi/

kebijakan yang diambil dalam rangka 
melancarkan penyelenggaraan dan 
mengatasi stagnasi pemerintahan 
dalam keadaan tertentu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 22 Undang-
Undang Nomor 30/2014 tetang 
Administrasi Pemerintahan.

Penyesuaian kebijakan yang diatur 
dalam Perdirjen dimaksud, antara 
lain:

Pertama, terkait pemrosesan 
permohonan lelang. Permohonan 
lelang dilakukan secara online 
melalui Portal Lelang Indonesia 
pada www.lelang.go.id atau dengan 
pengiriman melalui pos tercatat. 
Koordinasi antara Pemohon Lelang 
dan Pegawai KPKNL dilakukan 
melalui media sosial atau alat 
komunikasi lainnya sehingga 
kegiatan yang mengharuskan untuk 
bertatap muka dapat dihindarkan. 
Sementara untuk pemrosesan berkas 
permohonan lelang dilakukan oleh 
petugas pada KPKNL dengan WFH.

Kedua, terkait pelaksanaan lelang 
saat keadaan darurat Covid-19. 
Seluruh pelaksanaan lelang dalam 
keadaan darurat pandemi Covid-19 
diarahkan untuk diselenggarakan 
tanpa kehadiran peserta melalui 
internet (e-auction). Sejalan dengan 
kebijakan ini, dalam hal kondisi 
daerah tempat kedudukan KPKNL 
masih memungkinkan Pejabat 
Fungsional Pelelang/Pejabat 
Lelang dan/atau saksi dari KPKNL 
hadir di tempat pelaksanaan 
lelang, lelang melalui internet 
dilaksanakan sesuai dengan tanggal 
yang telah ditetapkan. Tempat 
pelaksanaan lelang ini bisa kantor 
KPKNL ataupun kantor Penjual 

sebegaimana yang ditetapkan dalam 
surat penetapan jadwal lelangnya. 
Sebaliknya, apabila kondisi daerah 
tempat kedudukan KPKNL tidak 
memungkinkan Pejabat Fungsional 
Pelelang/Pejabat Lelang dan/
atau saksi dari KPKNL hadir di 
tempat pelaksanaan lelang, maka 
lelang ditunda dan ditetapkan 
tanggal lelang yang baru. Kondisi 
yang tidak memungkinkan untuk 
hadir di tempat pelaksanaan lelang 
ini misalnya Pemda setempat 
menerbitkan kebijakan larangan/
pembatasan perjalanan yang 
menyebabkan akses transportasi 
menjadi tertutup sama sekali.

Ketiga, terkait kehadiran Penjual di 
tempat lelang. Dalam kaitan dengan 
pelaksanaan lelang melalui internet, 
kehadiran Penjual dan/atau saksi 
dari Penjual dilakukan melalui media 
telekonferensi, video konferensi, atau 
sarana media elektronik lainnya yang 
memungkinkan mereka dan pihak 
dari KPKNL dapat saling melihat 
dan mendengar secara langsung 
selama pelaksanaan lelang. Untuk 
dokumentasi pelaksanaan lelang, 
pelaksanaan lelang melalui internet 
dalam masa pandemi dengan 
kehadiran Penjual dan/atau saksi 
dari Penjual menggunakan media 
telekonferensi, video konferensi, 
atau sarana media elektronik 
lainnya dilakukan perekaman 
dan penyimpanan file back up 
rekamannya. Cetakan atas cuplikan 
layar yang menampilkan Pejabat 
Fungsional Pelelang/Pejabat Lelang, 
Pejabat Penjual, dan saksi-saksi dapat 
digunakan sebagai bukti kehadiran 
dalam pelaksanaan lelang.

Keempat, terkait pelaksanaan 
lelang konvensional dan lelang 
e-konvensional. Sejalan dengan garis 
kebijakan pelaksanaan lelang melalui 
internet untuk meminimalkan 
kontak langsung, lelang konvensional 
dan lelang e-konvensional yang 
sudah terjadwal akan ditunda dan 
ditetapkan jadwal baru dan diubah 
metode pelaksanaannya menjadi 
lelang melalui internet. 

Kelima, terkait penyetoran dan 
pembayaran uang hasil lelang. 
Ketentuan ini menyangkut 
pembayaran pelunasan oleh 
Pembeli dan penyetoran oleh 
Bendahara Penerima KPKNL jika 
terjadi kesulitan transaksi karena 
adanya penutupan sementara 
layanan perbankan, maka diberikan 
dispensasi dengan dasar adanya 
surat keterangan dari pimpinan 
cabang bank tempat rekening. Dalam 
kondisi tersebut, pembeli lelang 
dapat mengajukan permohonan 
dispensasi pelunasan sampai 
kembali aktifnya layanan perbankan 
untuk jangka waktu 2 (dua) hari 
setelahnya. Adapun bagi Bendahara 
Penerima dapat melakukan transaksi 
penyetoran pada hari pertama setelah 
berakhirnya penutupan sementara.

Terakhir, terkait penyerahan 
dokumen lelang bagi Pembeli. 
Penyerahan Kutipan Risalah Lelang 
dan kuitansi pelunasan kepada 
Pembeli dilakukan dengan cara 
mengirimkan scan dokumen melalui 
email dan fisik dokumen dikirimkan 
melalui pos tercatat oleh Subbagian 
Umum KPKNL.

Kebijakan penyesuaian layanan 
lelang di tengah pandemi Covid-19 

ini telah melingkupi seluruh tahapan 
proses bisnis lelang. Setiap tahapan 
proses bisnis lelang sedapat mungkin 
dilakukan dengan menggunakan 
teknologi. Harapannya, beleid ini 
dapat memastikan penyelenggaraan 
layanan publik tetap dapat dilakukan 
di tengah masa keadaan darurat 
penyebaran virus covid-19.

Tantangan bagi Portal Lelang 
Indonesia

Kebijakan penyesuaian layanan 
lelang yang terdapat pada Perdirjen 
Kekayaan Negara Nomor 3/
KN/2020 dapat dikatakan menjadi 
tantangan bagi Portal Lelang 
Indonesia dalam pemberian layanan 
kepada masyarakat. Berdasarkan 
peraturan tersebut, pelaksanaan 
lelang selama keadaan darurat 
bencana penyakit Covid-19 
sepenuhnya diselenggarakan 
secara online atau melalui internet. 
Dengan begitu, saat ini Portal 
Lelang Indonesia melayani seluruh 
pelaksanaan lelang dari beragam 
jenis lelang yang dilakukan oleh 
KPKNL di Indonesia.

Seperti yang telah diketahui, DJKN 
telah memiliki layanan lelang 
berbasis teknologi informasi secara 
online melalui layanan e-auction yang 
mulai digunakan sejak tahun 2014. 
Layanan ini berkembang menjadi 
Lelang melalui internet dengan 
menggunakan aplikasi gawai android 
dan melalui laman web lelang.go.id. 
Lelang melalui internet juga telah 
mengalami perkembangan yang 
signifikan hingga saat ini.

Terlebih, Direktorat Lelang telah 
mengeluarkan beberapa fitur terbaru 
yang dapat membuat layanan lelang 

menjadi semakin mudah dan aman. 
Fitur permohonan lelang online 
saat ini telah aktif sehingga dapat 
memudahkan pemohon lelang untuk 
mengajukan permohonan lelang 
secara daring. Jenis lelang yang telah 
diakomodasi dalam fitur ini adalah 
Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, 
Lelang Noneksekusi Wajib, dan 
Lelang Noneksekusi Sukarela yang 
notabene merupakan jenis lelang 
yang mendominasi pelaksanaan 
lelang di KPKNL. 

Pada tahun lalu DJKN juga telah 
melakukan perjanjian kerjasama 
dengan Ditjen Dukcapil Kementerian 
Dalam Negeri dalam pertukaran 
data kependudukan. Fitur ini 
terdapat pada menu pendaftaran 
akun pengguna Portal Lelang 
Indonesia, baik sebagai Pemohon 
Lelang maupun sebagai Peserta 
Lelang. Fitur ini dapat meningkatkan 
keamanan dalam proses bisnis lelang 
karena pengguna lelang tidak dapat 
menggunakan data kependudukan 
palsu untuk melakukan tindak 
kejahatan terkait lelang.

Keadaan darurat pandemi penyakit 
Covid-19 ini menjadi waktu yang 
tepat untuk mengukur kehandalan 
Portal Lelang Indonesia. Apakah 
Portal Lelang dapat memenuhi 
semua kebutuhan layanan lelang 
para penggunanya. Apakah Portal 
Lelang Indonesia dapat memberikan 
respon yang cepat dalam hal terjadi 
troubleshooting. Pelaksanaan Lelang 
yang berfokus pada Portal Lelang 
Indonesia saat ini dapat menjadi 
hal yang menguntungkan. Apabila 
berhasil, hal ini dapat menjadi sarana 
pemasaran yang baik bagi Portal 
Lelang Indonesia.
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Di samping itu, keadaan darurat ini 
dapat menjadi waktu yang tepat guna 
melakukan evaluasi dalam rangka 
perbaikan yang berkelanjutan. 
Sebagai contoh, dalam Perdirjen 
Nomor 3/KN/2020 dinyatakan 
bahwa kehadiran Penjual dan/
atau saksi dari pihak Penjual dapat 
dilakukan dengan menggunakan 
media telekonferensi melalui 
aplikasi-aplikasi terpisah dari Portal 
Lelang Indonesia seperti zoom, 
google meet, skype, dan lainnya. Hal 
ini dapat menjadi bahan evaluasi 
dalam pembuatan kebijakan terkait 
lelang. Konsep kehadiran Penjual 
dan pihak-pihak lain secara online 
ini tentunya dapat dipertimbangkan 
untuk tetap dipertahankan setelah 
masa pandemi berakhir.  

Berbagai metode yang belum 
terpikirkan juga dapat muncul 
guna pengembangan Portal Lelang 
Indonesia yang semakin baik. 
Misalnya, penggunaan media 
telekonferensi yang terintegrasi pada 
Portal Lelang Indonesia dengan 
model plug-in. Selain itu, perluasan 
layanan permohonan lelang secara 
online serta penggunaan teknologi 
perbankan dalam penatausahaan 
uang jaminan penawaran lelang. 
Tujuannya adalah untuk melakukan 
digitalisasi dalam setiap lini proses 
bisnis lelang. Pengembangan ini 
menjadi penting karena transaksi 
lelang digital akan menjadi 
episentrum dalam model transaksi 
jual beli secara lelang di masa depan.

Semangat yang melampaui 
Keterbatasan Akibat Pandemi 

Kebijakan yang tertuang dalam 
Perdirjen Nomor 3/KN/2020 

diharapkan menjadi panduan 
bagi kantor operasional dalam 
menjalankan tugas dan fungsi 
lelang di tengah pandemi Covid-19. 
Dengan begitu, para Insan Lelang 
yang ada pada KPKNL dapat tetap 
bekerja dan termotivasi untuk tetap 
memberikan layanan lelang yang 
terbaik kepada masyarakat karena 
layanan publik yang berkualitas 
menjadi hal yang tidak dapat 
dihindarkan.

Walaupun berada di tengah 
penyebaran wabah penyakit, 
semangat untuk tetap berkinerja 
dapat terlihat dari para pegawai 
DJKN di seluruh Indonesia. Hal 
ini terlihat antara lain dalam acara 
sosialisasi Perdirjen 3/KN/2020 
yang dilakukan dengan media 
telekonferensi yang diadakan oleh 
Direktorat Lelang. Kegiatan tersebut 
diikuti oleh lebih dari 200 partisipan 
dari berbagai level pimpinan di 
DJKN yang terdiri dari pejabat/
pegawai pada Direktorat Lelang, 10 
Kepala Kanwil DJKN, 21 Kepala 
KPKNL, 10 Kepala Bidang Lelang 
Kanwil DJKN, 17 Kepala Seksi 
pada Kanwil DJKN, 71 Kepala Seksi 
Pelayanan Lelang KPKNL, dan 112 
Pejabat Fungsional Pelelang/Pejabat 
Lelang.

Pasca diberlakukannya Perdirjen 3/
KN/2020, pelaksanaan lelang tetap 
dapat segera dilakukan oleh KPKNL. 
Meskipun memiliki suasana yang 
berbeda dengan pelaksanaan lelang 
seperti biasanya, namun hal tersebut 
tidak menurunkan semangat para 
pegawai KPKNL dalam memberikan 
layanan lelang. Sebagai contoh 
adalah KPKNL Pontianak yang 
melaksanakan lelang barang tegahan 

Bea dan Cukai meskipun para pihak 
yang terlibat tidak hadir secara fisik. 
Pelaksanaan lelang yang dipantau 
langsung oleh Direktur Jenderal 
Kekayaan Negara, Direktur Lelang, 
Direktur Hukum dan Humas, Kepala 
Kanwil DJKN Kalimantan Barat, 
dan Kepala KPKNL Pontianak, 
serta Kepala KPPBC Pontianak 
tersebut berjalan sukses. Demikian 
juga KPKNL Palembang atau 
KPKNL Padangsidimpuan yang 
melaksanakan lelang eksekusi 
kepailitan dengan kehadiran kurator 
melalui media video konferensi, 
lelang dapat dilaksanakan dengan 
mengacu pada beleid Perdirjen 3/
KN/2020. 

Pelaksanaan lelang yang tetap 
dilakukan oleh KPKNL di seluruh 
Indonesia ini menjadi penting 
bagi DJKN. Pelaksanaan lelang 
ini menjadi wujud nyata bahwa 
pelayanan publik kepada para 
stakeholder tetap dapat dilakukan 
dalam keadaan darurat sekalipun. 
Selain itu, hal ini juga menunjukkan 
bahwa model transaksi jual beli 
secara lelang dapat beradaptasi 
dalam keadaan apapun. 

Tantangan untuk tetap memberikan 
layanan yang terbaik di tengah 
kondisi darurat ini dapat dilalui 
dengan semangat yang kuat dan 
kerja sama yang baik dari seluruh 
pihak. Pada akhirnya, setelah semua 
musibah ini berakhir, upaya untuk 
penyempurnaan layanan melalui 
perbaikan yang berkelanjutan akan 
terus senantiasa dilakukan guna 
mengantar lelang menuju arah yang 
lebih baik.
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INDEKS BUMN SEBAGAI 
CERMINAN KINERJA 
BUMN DAN AFILIASINYA 
DI PASAR MODAL

INDEKS BUMN SEBAGAI 
CERMINAN KINERJA 
BUMN DAN AFILIASINYA 
DI PASAR MODAL

Kondisi indeks global dan 
Indonesia pada kwartal I 
tahun 2020 mengalami 

tekanan yang cukup serius akibat 
COVID-19. S&P500 di NYSE 
sempat turun mencapai 35% 
dibandingkan titik tertingginya 
pada Februari 2020 yaitu $3,393 
turun ke level $2,191 pada Maret 
2020. Tak lain juga kondisi IHSG 
yang anjlok 38% dibandingkan 
titik tertingginya pada Januari 
yaitu Rp6.300 hingga ke level 
Rp3.900an pada Maret 2020. 
Indeks saham pada suatu bursa 
cukup penting dalam menunjukkan 
kinerja konstituen suatu bursa 
tertentu sehingga bisa menjadi 
acuan secara umum kinerja 
keseluruhan saham di suatu negara 
atau suatu sektor tertentu. Indeks 
juga dapat mencerminkan juga 
kondisi perekenomian suatu negara 
karena salah satu pelaku ekonomi 
adalah perusahaan yang diantaranya 
adalah BUMN dan afiliasinya yang 
turut menopang pertumbuhan 
perekonomian dimana pertumbuhan 
ekonomi Indonesia juga melambat 
pada kwartal I 2020 menjadi sebesar 
3% (yoy). Selain mencerminkan 
perekonomian suatu negara, 
dibentuknya indeks mempunyai 
beberapa manfaat spesifik. Indeks 
dapat digunakan sebagai alat untuk 
mengukur sentimen pasar atau 
kepercayaan investor, pergerakan 
harga naik atau turun merupakan 
cerminan opini kolektif para pelaku 
pasar. Indeks dapat digunakan 
sebagai acuan/basis produk investasi 
misalkan sebagai Underlying 
Exchange Taded Fund. Indeks dapat 

juga digunakan sebagai benchmark 
portfolio aktif dan pasif. Terakhir 
bahwa indeks dapat digunakan untuk 
dijadikan proksi pada alokasi aset 
karena indeks saham berisi profil risk 
and return dari sekelompok saham.

Terdapat 34 indeks dalam BEI 
dengan berbagai karateristik 
dan tujuannya. Dari 34 indeks 
tersebut dapat dikelompokkan 
menjadi 4 bagian besar yaitu indeks 
headline, sector, thematic, dan 
factor. Indeks headline merupakan 
indeks yang menjadi acuan utama 
untuk menggambarkan kinerja 
pasar modal, contohnya adalah 
indeks composite (IDX:IHSG). 
Indeks sector menunjukkan kinerja 
pergerakan saham- saham di suatu 
kelompok industri, misalkan indeks 
sektor pertanian (IDX:AGRI) dan 
SMinfra18 (IDX:SMINFRA18). 
Indeks tematik menggambarkan 
kinerja saham-saham dengan tema 
tertentu misalkan klasifikasi ESG 
(Environment, Social, Governance) 
yaitu Indeks SRI-KEHATI 
(IDX:SRI-KEHATI), klasifikasi 
sharia yaitu Jakarta Islamic Index 
70 (IDX:JII70), serta kriteria 
lainnya misalkan IDX BUMN20 
(IDX:IDXBUMN20). Indeks 
factor menggambarkan kinerja 
pergerakan saham-saham dengan 
mempertimbangkan faktor-faktor 
yang mendukung keputusan investasi 
yaitu ukuran, valuasi momentum, 
volatilitas, fundamental, dan dividen. 
Contoh untuk index factor adalah 
IDX Growth30 (IDX:IDXG30) dan 
IDX Value30 (IDX:IDXV30).

BUMN dan afiliasinya sebagai salah 

satu dari pendorong ekonomi yang 
juga cerminan investasi pemerintah, 
dalam hal ini adalah yang berstatus 
Tbk, belum tercermin sepenuhnya 
dalam indeks saham yang ada saat 
ini di BEI. Saat ini terdapat indeks 
IDXBUMN20 yang mencerminkan 
kinerja 20 saham BUMN, BUMD, 
dan afiliasinya. IDXBUMN20 
diluncurkan pada 17 Mei 2018 
dengan hari dasar 30 Januari 2009.

Pemilihan konstituen dalam indeks 
tersebut didasarkan pada nilai dan 
frekuensi perdagangan pada pasar 
regular pada 3 bulan, 6 bulan, dan 
12 bulan serta kapitalisasi pasar. 
Berdasarkan release BEI terkini, 
untuk periode Mei-Juli 2020, 
konstituen IDXBUMN20 terdiri 
dari 19 BUMN dan afiliasinya 
dan 1 BUMD. Indeks ini memang 
ditujukan untuk memperlihatkan 
20 BUMN atau BUMD yang 
mempunyai performa yang cukup 
baik dibandingkan dalam universe-
nya. Sehingga untuk memperlihatkan 
kinerja saham seluruh BUMN dan 
afiliasinya memang belum dapat 
digambarkan secara utuh dalam 
indeks ini.

Untuk menunjukkan keseluruhan 
kinerja BUMN dan afiliasinya 
yang juga merupakan cerminan 
investasi pemerintah pada 
perusahaan terbuka, indeks harus 
mencakup populasi BUMN dan 
afiliasinya secara keseluruhan. 
Berdasarkan data per 20 Mei 
2020, terdapat 16 BUMN dan 12 
anak usaha BUMN yang tercatat di 
BEI. Indeks yang menggunakan 
universe konstituen tanpa kriteria 
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pemilihan diantaranya adalah 
IHSG dan Indeks sektoral. Untuk 
memudahkan penyebutan, penulis 
akan menamakan indeks ini BUMN-
IND. Untuk mengembangkan indeks 
BUMN-IND dan sebagaimana 
pembentukan indeks lainnya 
hal-hal yang perlu ditentukan 
adalah tanggal peluncuran, hari 
dasar, dan yang paling penting 
adalah metode penghitungannya. 
Tanggal peluncuran adalah tanggal 
dimana indeks dicatatkan di bursa, 
sedangkan Hari dasar adalah 
hari yang dijadikan basis dasar 
penghitungan nilai dasar. Tanggal 
peluncuran dan hari dasar tidak 
harus sama dan dalam praktek dan 
konsepnya memang tidak sama, hari 
dasar lebih lampau daripada tanggal 
peluncuran. Sebagai contoh contoh 
IHSG diluncurkan pada 4 April 
1983 dengan hari dasar 1 April 
1983, Indeks LQ45 diluncurkan 
pada 1 Februari 1997 dengan hari 
dasar 13 Juli 1994, serta SMinfra18 
diluncurkan pada 31 Januari 2013 
dengan hari dasar 30 Desember 
2004. Secara konseptual semakin 
lampau hari dasar dibandingkan 
tanggal peluncuran, maka akan 
memberikan gambaran yang lebih 
komprehensif terkait dengan kinerja 
saham dalam indeks tersebut terkait 
dengan risk dan return-nya.

Metode perhitungan indeks 
berbeda-beda tergantung dengan 
tujuan dibentuknya indeks dan 
apa yang direpresentasikannya. 
Pada dasarnya komponen utama 
dalam penghitungan indeks adalah 
kapitalisasi market pada tanggal 
perdagangan tertentu, kapitalisasi 

market pada hari dasar, serta 
nilai dasar. Setidaknya ada 4 jenis 
metode penghitungan indeks 
yang diterapkan di BEI yaitu 
Market Capitalization Weighted 
Average (MWA), Capped Market 
Capitalization Weighted Average 
(CMWA), Capped Free Float 
Adjusted Market Capitalization 
Weighted Average (FMWA), dan 
Capped Dividend Yield Adjusted 
Free-Float Market Capitalization 
Weighted (DMWA). MWA 
merupakan jenis penghitungan 
indeks yang paling sering digunakan 
di BEI. Penghitungan indeks 
BUMN-IND menggunakan MWA 
sebagaimana yang paling umum 
digunakan dan perhitungannya 
lebih sederhana. Dalam perhitungan 
kapitalisasi pasar, jumlah saham 
yang digunakan adalah total 
outstanding saham bukan hanya 
terbatas pada saham free-float untuk 
menggambarkan bahwa setiap 
saham yang tercatat dalam BUMN-
IND mencerminkan magnitudenya 
sebesar kapitalisasi pasar yang 
dimiliki. Free-float merupakan 
jumlah saham yang beredar dan 
diperdagangkan di bursa yang 
tidak termasuk saham yang dimiliki 
manajemen, pegawai, pemerintah, 
dan investor institusional. Metode 
free-float dianggap sebagai cara 
yang lebih baik untuk menghitung 
kapitalisasi pasar, karena metode 
ini memberikan refleksi yang 
lebih akurat dari pergerakan pasar 
yang tersedia secara aktif untuk 
diperdagangkan di pasar. Namun 
demikian, ketika menggunakan 
metodologi free-float, kapitalisasi 

pasar yang dihasilkan lebih kecil dari 
apa yang akan dihasilkan dari metode 
kapitalisasi pasar penuh.

Selanjutnya untuk penghitungan 
indeks, penentuan hari dasar 
merupakan hal lainnya yang 
penting untuk ditetapkan sesuai 
dengan tujuan pembuatan suatu 
Indeks. Semakin lampau hari dasar 
maka sample data akan semakin 
banyak dan memungkinkan untuk 
membentuk indeks yang lebih dapat 
menggambarkan kinerja saham 
konstituen didalamnya dengan lebih 
komprehensif. Namun demikian 
keterlampauan hari dasar juga perlu 
mempertimbangkan ketersediaan 
data historis saham konstituen 
dan kompleksitas perhitungan 
indeks. Namun, semakin lama 
keterlampauan tidak selalu berarti 
perhitungan indeks menjadi 
terlampau rumit. Perhitungan 
akan menjadi kompleks ketika 
banyak konstituen yang melakukan 
aksi korporasi seperti IPO, right 
issue, pembagian bonus saham, 
MESOP, ESOP, delisted, stock split, 
serta aksi korporasi lainnya yang 
mempengaruhi jumlah saham yang 
beredar. Dalam tulisan ini, hari dasar 
yang digunakan adalah 2 Januari 
2019 dengan pertimbangan adalah 
menyederhanakan perthitungan 
indeks BUMN-IND karena antara 
Januari 2019 sampai dengan Mei 
2020 tidak ada aksi korporasi yang 
dilakukan oleh saham konstituen 
BUMN-IND yang menyebabkan 
perubahan saham yang beredar. 
Namun sangat tidak menutup 
kemungkinan untuk memundurkan 
hari dasar sesuai kebutuhan 

untuk memberikan gambaaran BUMN-IND yang 
lebih memadai namun dengan konsekuensi bahwa 
perhitungan Indeks akan menjadi lebih rumit. Nilai 
dasar yang digunakan pada hari dasar adalah 100 
sebagaimana umumnya digunakan dalam perhitungan 
indeks.

Sebelum melakukan perhitungan indeks, hal yang perlu 
dicermati adalah bagaimana komposisi kapitalisasi 
pasar dari konstituen yang tergabung dalam indeks 
BUMN-IND. Per tanggal 20 Mei 2020 kapitalisasi pasar 
konsituten BUMN-IND sebagaimana terlihat pada tabel 
berikut ini:

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kapitalisasi 
pasar BMRI, BBRI, dan TLKM mendominasi indeks 
BUMN-IND. Dominasi ini dapat menjadi caveat 
dalam mempertimbangkan komposisi indeks ini yang 
mengindikasikan bahwa perubahan pada tiga saham 
tersebut yang akan berpengaruh besar pada pergerakan 
indeks BUMN-IND. Selain itu afiliasi BUMN juga 
hanya memliki porsi kapitalisasi pasar yang sangat kecil 
dibandingkan dengan BUMN. Sehingga perubahan 
saham-saham lainnya yang relatif kecil kapitalisasi 
pasarnya tidak akan berpengaruh besar terhadap 
pergerakan indeks BUMN-IND.

Formula MWA yang diterapkan dalam penghitungan 
Indeks BUMN-IND adalah:

Dengan menggunakan metode MWA dengan nilai dasar 
100, hari dasar 2 Januari 2019, serta harga saham yang 
digunakan adalah monthly adj. closing price dari Januari 
2019 hingga Mei 2020, maka berdasarkan hasil 
perhitungan, nilai dan pergerakan indeks BUMN-IND 
adalah sebagai berikut:

Jika dilihat secara tahunan pada tahun 2019, indeks 
BUMN-IND stagnan dari level 106 pada Januari 2019 
menjadi 106 juga di Desember 2019. Namun dapat 
terlihat bahwa pada saat pandemic indeks BUMN-
IND terjungkal 37% pada 20 mei 2020 di level 66 
dibandingkan sejak awal 2019 di level 106 yang 
menunjukkan secara umum saham-saham BUMN dan 
afiliasinya juga terimbas dampak COVID-19.
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Untuk melihat lebih jelas bagaimana kinerja indeks 
BUMN-IND, tepat jika disandingkan kinerja BUMN-
IND dengan kinerja IHSG dan LQ45 sebagai berikut:

Beta (β) BUMN-IND dalam rentang waktu 2019 s/d 
20 Mei 2020 adalah sebesar 1,38. β merupakan 
ukuran dari volatility atau systematic risk suatu instrument 
atau portfolio terhadap market secara keseluruhan 
yang dalam hal ini adalah IHSG. β sebesar 1,38 
menunjukkan bahwa volatility indeks BUMN-ID lebih 
besar dari IHSG, dimana β market (IHSG) adalah 1. 
β ini sangat berhubungan erat dengan risk dan return 
sebuah instrumen atau portfolio. Pada diagram di 
atas terlihat bahwa pergerakan indeks BUMN secara 
umum mengikuti pergerakan Indeks IHSG dan LQ45. 
Mencermati pergerakan tersebut disinilah letak arti β 
indeks BUMN-IND 1,38 yang menunjukkan bagaimana 
risk dan return indeks ini dibandingkan dengan IHSG. 
Dapat dilihat jika market sedang bullish (isitilah untuk 
market yang sedang mengalami kenaikan harga) maka 
indeks BUMN-IND meningkat lebih tinggi daripada 
IHSG, yang artinya return dari indsks BUMN-IND lebih 
besar dari return IHSG. Sebagai contoh adalah pada 
Maret 2019 ketika IHSG bertumbuh 0,39% sedangkan 
indeks BUMN-IND bertumbuh sebesar 4,63%. Namun 
demikian dapat terlihat bahwa ketika market sedang 
bearish (istilah untuk market yang sedang mengalami 
penurunan harga) maka indeks BUMN-IND turun lebih 
besar dari IHSG terlebih saat kondisi pandemi seperti 
saat ini. Sebagai contoh adalah saat IHSG turun 16,76% 
pada Maret 2020, sedangkan indeks BUMN-IND turun 
sebesar 25,71%.

Indeks BUMN-IND yang disampaikan disini memang 
terbatas pada data historis mulai Januari 2019 guna 
memudahkan perhitungan, namun sangat terbuka opsi 
untuk membuat data historis yang lebih lama sehingga 
mendapatkan gambaran yang lebih jelas terkait dengan 
kinerja BUMN dan afiliasinya. Tentunya dengan 
lebih banyak data historis akan memerlukan usaha 
lebih besar karena terdapat banyak aksi korporasi oleh 
BUMN dan afiliasinya sebelum tahun 2019. Selain 
itu tidak menutup kemungkinkan untuk menyusun 
indeks dengan metode perhitungan lainnya misalkan 
dengan metode free-float atau weighted-cap. Dari sisi 
regulasi juga perlu pembahasan misalkan regulasi pasar 
modal untuk melihat apakah batasan-batasan dalam 
penyusunan dan peluncuran indeks BUMN-IND ini.

Namun demikian diluar potensi penyusunan indeks 
BUMN-IND yang lebih robust, memang sebuah 
kebutuhan bagi Pemerintah untuk memiliki sebuah 
benchmark kinerja BUMN dan afiliasinya secara 
keseluruhan. Sehingga pemerintah mendapatkan 
gambaran komprehensif dan real time terkait kinerja 
investasi pemerintah dalam kondisi normal maupun 
saat ekonomi mengalami kontraksi. Indeks BUMN-IND 
dapat menunjukkan kinerja BUMN secara umum di 
pasar modal yang merupakan cerminan appetite dari 
investor baik retail maupun institusi terhadap segala 
macam aksi korporasi maupun intervensi Pemerintah 
pada BUMN dan afiliasnya, terlebih disaat pandemik 
seperti ini dimana BUMN sangat memerlukan dukungan 
dari pemerintah.

Referensi:
1. Buku Panduan Indeks Harga Saham Bursa Efek Indoneisa, 
BEI 2010.
2. IDX Fact Book 2019, BEI 2019.
3. IDX Stock Index Handbook v1.0, BEI 2019.

Kolom PNKNL

PIUTANG NEGARA 
DI MASA PAGEBLUG 
CORONA
(SEBUAH TINJAUAN HUKUM)
Penulis: Margono Dwi Susilo - Direktorat PNKNL
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Piutang Negara yang 
merupakan hak Pemerintah 
Pusat/Daerah perlu dikelola 

secara optimal dan komprehensif 
dengan mengembangkan sistem 
pengelolaan yang efektif, efisien, 
transparan, dan akuntabel untuk 
meningkatkan kemakmuran rakyat.  
Pengelolaan Piutang Negara adalah 
pemanfaatan sumber daya dalam 
rangka tata kelola Piutang Negara 
yang paling sedikit  meliputi 
kegiatan penatausahaan, penagihan, 
pengawasan dan pengendalian, 
pengurusan, penyelesaian, pelaporan 
dan pertanggungjawaban.

Pengaturan pengelolaan piutang 
Negara bertujuan untuk: pertama, 
memperbaiki tata kelola Piutang 
Negara secara komprehensif untuk 
memperkecil penyisihan piutang 
di Laporan Keuangan Pemerintah 
Pusat (LKPP), kedua mengurangi 
Piutang Negara/Daerah macet, ketiga 
menumbuhkan sikap tanggung 
jawab dari Kementerian/Lembaga 
dan Pemerintah Daerah dalam 
mengelola Piutang Negara/Daerah, 
keempat sebagai pedoman dalam 
mengelola piutang negara secara 
efektif, efisien, transparan, dan 
akuntabel, serta terintegrasi dalam 
sistem keuangan Negara, serta kelima 
memperbesar tingkat penyelesaian 
piutang sebagai salah satu sumber 
pendapatan Negara/Daerah.

Salah satu bagian penting, kalau 
tidak bisa disebut terpenting, dari 
pengelolaan piutang Negara adalah 
“pengurusan” yang dilaksanakan 
oleh PUPN karena didalamnya 
mengandung tindakan hukum yang 
bersifat eksekusi, seperti surat paksa, 

penyitaan, lelang dan penyanderaan, 
walaupun dalam pengurusan piutang 
oleh PUPN juga dikenal tindakan 
noneksekusi seperti pencairan barang 
jaminan, penebusan, keringanan 
hutang, pemeriksaan dan sebagainya.

Pelbagai tindakan tersebut – baik 
yang eksekusi maupun noneksekusi – 
memerlukan interaksi fisik langsung 
dengan para stakeholder, seperti 
penanggung hutang, penjamin 
hutang, penyerah piutang dan 
instansi terkait lainnya. Di era 
normal, interaksi fisik tersebut 
merupakan kelaziman, tetapi di masa 
pageblug  interaksi menimbulkan 
masalah serius. Tulisan ini secara 
singkat akan mengeloborasi tindakan 
khusus pengurusan piutang Negara 
di era pageblug corona.

Landasan Teori

Berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana, yang 
dimaksud dengan bencana adalah 
“peristiwa atau rangkaian peristiwa 
yang mengancam dan mengganggu 
kehidupan dan penghidupan 
masyarakat yang disebabkan, baik 
oleh faktor alam dan/atau faktor 
nonalam maupun faktor manusia 
sehingga mengakibatkan timbulnya 
korban jiwa manusia, kerusakan 
lingkungan, kerugian harta benda, 
dan dampak psikologis.” Sedangkan 
wabah virus corona termasuk kategori 
bencana nonalam, sebagaimana 
tertuang dalam Pasal 1 angka 3 
undang-undang yang sama, sebagai 
berikut: “bencana nonalam adalah 
bencana yang diakibatkan oleh 
peristiwa atau rangkaian peristiwa 
nonalam yang antara lain berupa 

gagal teknologi, gagal modernisasi, 
epidemi, dan wabah penyakit.

Hal yang penting dalam kondisi 
bencana adalah adanya produk 
hukum penetapan status keadaan 
darurat, karena sejak itulah berlaku 
langkah-langkah khusus untuk 
menanggulangi keadaan darurat 
tersebut. Status keadaan darurat 
bencana adalah suatu keadaan 
yang ditetapkan oleh Pemerintah 
untuk jangka waktu tertentu atas 
dasar rekomendasi Badan (baca: 
Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana/BNPB) yang diberi tugas 
untuk menanggulangi bencana. 
Tentu mudah dipahami manakala 
langkah-langkah khusus tersebut 
akan berdampak besar bagi aktivitas 
serta pemenuhan hak dan kewajiban 
masyarakat.

Pasal 51 UU 24 Tahun 2007 
menerangkan bahwa penentuan 
status keadaan darurat bencana 
dilaksanakan oleh Pemerintah 
atau Pemerintah Daerah sesuai 
tingkat bencana. Untuk tingkat 
nasional ditetapkan oleh Presiden, 
untuk tingkat daerah provinsi oleh 
gubernur, dan tingkat daerah/
kota oleh bupati/wali kota. Terkait 
penentuan status keadaan darurat 
bencana, kita tentu bertanya apakah 
dalam kasus virus corona ini sudah 
ada penetapan status keadaan darurat 
bencana dari Presiden? Kalau belum 
ada, lantas apa dasar hukumnya 
kita membuat peraturan yang 
“menyimpangi” aturan normal?

Kita perhatikan terlebih dahulu  
ketentuan pasal 3 Peraturan Presiden 
Nomor 17 Tahun 2018 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan 

Bencana Dalam Keadaan Tertentu, 
disebutkan dalam “keadaan tertentu” 
Kepala BNPB dapat melaksanakan 
penyelenggaraan penanggulangan 
bencana termasuk kemudahan akses 
dalam penanganan darurat bencana 
sampai batas waktu tertentu, setelah 
mendapatkan keputusan dalam 
rapat koordinasi antar kementerian/
lembaga yang dikoordinasikan 
oleh Menteri Koordinator 
yang membidangi koordinasi 
penyelenggaraan penanggulangan 
bencana.

Keadaan Tertentu berdasarkan 
Peraturan Presiden Nomor 17 
Tahun 2018 adalah suatu keadaan 
dimana status Keadaan Darurat 
Bencana belum ditetapkan atau 
status Keadaan Darurat Bencana 
telah berakhir dan/atau tidak 
diperpanjang, namun diperlukan 
atau masih diperlukan tindakan 
guna mengurangi risiko bencana dan 
dampak yang lebih luas.

Pembahasan

Terkait pandemi corona, Kepala 
BNPB telah mengeluarkan 
Keputusan Kepala BNPB Nomor 
9.A/2020 tentang Penetapan Status 
Keadaan Tertentu Darurat Bencana 
Wabah Penyakit Akibat Virus 
Corona di Indonesia terhitung sejak 
28 Januari 2020 sampai dengan 
28 Februari 2020. Keputusan 
tersebut diperpanjang dengan 
Keputusan Kepala Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana (BNPB) 
Nomor 13.A Tahun 2020 tentang 
Perpanjangan Status Keadaan 
Tertentu Darurat Bencana Wabah 
Penyakit Akibat Virus Corona 
di Indonesia, yang pada intinya 

menetapkan perpanjangan Status 
Keadaan Tertentu Darurat Bencana 
Wabah Penyakit Akibat Virus Corona 
di Indonesia yang berlaku selama 
91 (sembilan puluh satu) hari sejak 
tanggal 29 Februari 2020 sampai 
dengan 29 Mei 2020. Yang tentunya 
dimungkinan untuk diperpanjang 
kembali.

Kita tidak perlu berpolemik tentang 
ada atau tidaknya Keputusan 
Presiden (atau Kepala Daerah) 
tentang Penetapan Status Keadaan 
Darurat Bencana, kita cukuplah 
berpegang pada Keputusan 
BNPB terkait “keadaan tertentu” 
walau kita sadar bahwa implikasi 
hukumnya bisa sangat berbeda. 
Misalnya Qurrrata Ayuni dari Pusat 
Studi Hukum Tata Negara FHUI 
berbendapat “seharusnya surat 
keputusan yang dibuat oleh Kepala 
BNPB hanya bernilai di pernyataan 
internal BNPB, terutama terkait 
penggunaan dana siap pakai di 
BNPB. Namun melihat isi judul dan 
isi keputusan perpanjangan, tampak 
bahwa Kepala BNPB bertindak 
melakukan penetapan status keadaan 
bencana” (https://m.hukumonline.
com, akses 05 Mei 2020). Lebih 
lanjut Ayu juga menyoroti rujukan 
pertimbangan konstitusional yang 
digunakan Presiden dalam keputusan 
presiden terkait pembentukan Satgas 
Penanggulangan Bencana itu. “Pasal 
UUD 1945 yang dirujuk di bagian 
pertimbangan adalah Pasal 4 ayat 
(1) tentang kewenangan kekuasaan 
pemerintah, bukan Pasal 12 tentang 
menyatakan keadaan bahaya.”

Lalu apa masalahnya jika tidak ada 
pernyataan keadaan bahaya dan/atau 
Penetapan Status Keadaan Darurat 

Bencana dari Presiden? Jelas bahwa 
sebenarnya kita tidak boleh membuat  
aturan hukum yang baru. 

Faktanya banyak sekali instansi 
pemerintah yang beramai-ramai 
membuat aturan baru untuk 
merespon kondisi wabah corona ini. 
Tetapi, sekali lagi, tulisan ini tidak 
akan terjebak pada polemik. Kita 
harus percaya bahwa segala aturan 
baru yang dibuat oleh beberapa 
instansi mempunyai tujuan yang baik 
dan sebagai ikhtiar manusia untuk 
selamat dari wabah corona, seperti 
ketentuan tentang WFH (work from 
home).

Tetapi memang ada hal-hal tertentu 
yang harus dimitigasi saat kita 
akan membuat aturan “baru” yang 
menyangkut hak dan kewajiban 
hukum pihak ketiga, terutama 
debitur piutang negara. Kita harus 
sadar, bahwa memang tidak ada 
penetapan status bencana dari 
pemerintah, oleh karena itu sebisa 
mungkin pengaturan di bidang 
piutang negara yang diproduksi 
untuk merespon perkembangan virus 
corona tidak menciptakan norma 
baru.

Berdasarkan kondisi yang dipaparkan 
diatas, maka Direktur PNKNL 
telah mengeluarkan naskah dinas 
nomor 396/KN.4/2020 tanggal 09 
April 2020 yang ditujukan kepada 
seluruh Kepala KPKNL dan Kantor 
Wilayah. Isi naskah dinas tersebut 
menurut hemat penulis telah sesuai 
kebutuhan di lapangan, dan tetap 
memperhatikan pembahasan teoritis 
diatas. Salah satu hal yang menonjol 
adalah adanya instruksi kepada 
KPKNL untuk memprioritaskan 
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kegiatan administrasi yang bersifat 
internal seperti update data 
focusPN, melakukan penataan serta 
stockopname BKPN, melakukan 
mapping dan analisis BKPN dan 
sebagainya. Sedangkan tindakan 
hukum yang terkait langsung dengan 
debitur, misalnya pembuatan 
Pernyataan Bersama tetap harus 
dilakukan secara kehadiran 
bahkan disertai dengan penegasan 
“disertai materai” sesuai peraturan 
perundang-undangan.

Beberapa pengaturan penting dalam 
naskah dinas tersebut antara lain:

a. Selama berlangsungnya keadaan 
darurat bencana wabah penyakit 
akibat Covid-19, pemberian 
pelayanan pengurusan Piutang 
Negara oleh KPKNL tetap 
dilaksanakan dengan kewajiban 
menjalankan protokol keamanan/
kesehatan yang telah ditetapkan oleh 
instansi yang berwenang. 

b. KPKNL agar memprioritaskan 
pelaksanaan kegiatan pengurusan 
Piutang Negara yang bersifat 
administratif seperti: 

1. Melakukan update dan 
peningkatan akurasi data FocusPN;

2. Melakukan penataan, perawatan 
dan stockopname BKPN dengan 
melibatkan seksi Hukum dan 
Informasi;

3. Melakukan himbauan secara 
tertulis, melalui telepon atau 
sarana komunikasi lainnya kepada 
Penanggung Hutang/Penjamin 
Hutang (PH/PJH) untuk tetap 
melakukan pembayaran angsuran 
sesuai ketentuan, dan sebagainya;

4. Melakukan mapping dan analis 
BKPN untuk segera dilakukan proses 
pengurusan piutang negara setelah 
kondisi normal.

5. Dalam hal harus melakukan 
panggilan atau panggian terakhir 
sesuai SOP, diperkenankan untuk 
menetapkan tanggal menghadap PH/
PJH setelah tanggal 29 Mei 2020 
atau sesuai waktu yang ditentukan 
BNPB. 

c. Kegiatan pengurusan piutang 
negara yang bersifat on the spot 
seperti pemeriksaan, penelitian 
lapangan, penyampaian Surat paksa 
atau penyitaan agar dihentikan 
sementara sampai situasi normal, 
kecuali terdapat urgensi yang sangat 
tinggi berdasarkan pertimbangan 
detail dari KPKNL dengan tetap 
memperhatikan protokol keamanan/
kesehatan bagi semua pihak yang 
melaksanakan tugas.  

d. Dalam hal terdapat PH/PJH atau 
kuasanya menghadap ke KPKNL, 
agar dilayani oleh petugas/petugas 
piket dengan tetap menjalankan 
protokol kesehatan diantaranya 
menjaga jarak (physical distancing), 
menggunakan masker, hand sanitizer 
dan sebagainya.

e. Dalam hal dilakukan komunikasi 
dengan PH/PJH yang mempunyai 
akibat hukum, seperti janji untuk 
membayar, kesanggupan untuk 
menyerahkan harta kekayaan lain 
atau janji bersedia menjual sendiri 
barang jaminan dan sebagainya 
agar direkam dan ditranskrip 
untuk memenuhi aspek hukum. 
Perekaman dan pentranskripan agar 
dikomunikasikan dengan PH/PJH 

untuk menghindari penyangkalan di 
kemudian hari.

f. Penandatangan produk hukum 
Pernyataan Bersama oleh PH/PJH 
atau kuasanya tetap harus dilakukan 
secara kehadiran diatas materai 
sesuai ketentuan yang berlaku.

g. Kepada Kantor Wilayah agar 
melakukan pengawasan dan 
pembinaan sebagaimana mestinya.

h. Pengaturan dalam Nota Dinas 
ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 
dan berakhir saat keadaan darurat 
bencana wabah penyakit akibat 
Covid-19 dicabut oleh BNPB.

Kesimpulan

a. Sejauh tulisan ini dibuat, 
belum ada SK Penetapan Status 
Keadaan Darurat dari Presiden, 
yang ada adalah SK dari Kepala 
BNPB mengenai Status Keadaan 
Tertentu, yang tentunya mempunyai 
bobot hukum dan respon hukum 
yang berbeda. Namun demikian 
tidak perlu kita terlibat polemik 
berkelanjutan, yang diperlukan 
adalah respon cepat, taktis dan akurat 
untuk menjaga keberlangsungan 
tugas dan fungsi selaku ASN di 
tengah pageblug corona;

b. Untuk tugas dan fungsi 
pengurusan piutang Negara telah 
dilakukan respon yang memadai, 
dengan fokus pada kegiatan 
adminstrasi internal di KPKNL, 
sedangkan kegiatan yang melibatkan 
pihak ketiga, terutama debitur, tidak 
dibuatkan norma baru dan tetap 
mengacu pada hukum dalam situasi 
normal.

Penulis: Arief Nugroho - Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat

Kolom Hukum dan Hubungan Masyarakat

PENANGANAN PERKARA 
DJKN PADA MASA 

PANDEMI COVID-19

PENANGANAN PERKARA 
DJKN PADA MASA 

PANDEMI COVID-19
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Awal tahun 2020 ini, dunia 
sedang mengalami masa sulit. 
World Health Organization 

(WHO) telah menyatakan Corona 
Virus Disease 2019 (COVID-19) 
atau sering disebut Virus Korona 
sebagai pandemi global karena virus 
ini terus menyebar cepat hingga 
ke wilayah yang sangat jauh dari 
pusat wabah. Di Indonesia, virus 
ini pertama kali ditemukan pada 
2 Maret 2020 silam dan hingga 
kini sudah lebih dari 50 ribu kasus, 
tercatat diantaranya lebih dari 
2600 orang yang meninggal akibat 
penularan dari Virus Korona. Hampir 
seluruh negara mengambil kebijakan 
untuk menutup akses negaranya 
demi mencegah penularan wabah ini 
termasuk Indonesia.

Pada tanggal 30 Maret 2020 
Presiden mengeluarkan Keputusan 
Presiden Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Penetapan Kedaruratan 
Kesehatan Masyarakat Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19) dan 
diikuti dengan keluarnya Peraturan 
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 
tentang Pembatasan Sosial Berskala 
Besar Dalam Rangka Percepatan 
Penanganan Corona Virus Disease 
2019 (COVID-19), Peraturan 
Menteri Kesehatan Republik 
Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 
tentang Pedoman Pembatasan 
Sosial Berskala Besar Dalam Rangka 
Percepatan Penanganan Corona 
Virus Disease 2019 (COVID-19). 
Khusus di Jakarta, Gubernur Provinsi 
DKI Jakarta telah menetapkan 
Pergub Nomor 33 Tahun 2020 
tentang Pelaksanaan Pembatasan 
Sosial Berskala Besar Dalam Rangka 
Penanganan Corona Virus Disease 
(COVID-19) di Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta. Pemprov 
DKI Jakarta memberlakukan 
pembatasan berupa penghentian 
sementara aktivitas di tempat kerja/

kantor dengan pengecualian bagi 
pelaku usaha yang bergerak pada 
sektor kesehatan, bahan pangan, 
energi, komunikasi dan teknologi 
informasi, keuangan, logistik, 
perhotelan, konstruksi, industri 
strategis, pelayanan dasar, utilitas 
publik dan industri yang ditetapkan 
sebagai objek vital nasional dan objek 
tertentu, dan/atau kebutuhan sehari-
hari.

Sebagai tindak lanjut dari 
Keputusan Presiden tersebut di atas, 
Kementerian Keuangan menerapkan 
Work from Home (WFH) yaitu 
bekerja dari rumah untuk pertama 
kalinya dan mengimbau seluruh 
pegawai untuk melakukan physical 
distancing pada tanggal 16 Maret 
2020 melalui Surat Edaran 
Menteri Keuangan Nomor SE-5/
MK.1/2020 tentang Panduan 
Tindak Lanjut Terkait Pencegahan 
Penyebaran Corona Virus Disease 
2019 (COVID-19) di Lingkungan 
Kementerian Keuangan. Kebijakan 
yang bertujuan memutus rantai 
penularan virus korona tersebut 
ini tentu memiliki kelebihan dan 
kekurangan, sesuai dengan ragam 
pekerjaan sesuai tugas dan fungsi 
unit masing-masing, temasuk 
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 
(DJKN) yang memiliki kantor vertikal 
di daerah.

DJKN yang mempunyai tugas 
merumuskan serta melaksanakan 
kebijakan dan standardisasi teknis 
di bidang kekayaan negara, piutang 
negara, dan lelang sesuai dengan 
kebijakan yang ditetapkan oleh 
Menteri Keuangan, dan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, menyikapi hal tersebut 
dengan cepat. Tugas yang diemban 
DJKN tegolong majemuk, sehingga 
masing masing bidang harus 
menyesuaikan dengan regulasi yang 

ada. Selain itu, banyak tugas yang 
bersinggungan dengan stakeholder 
dan menyangkut pelayanan publik 
serta tugas yang tekait dengan 
perlindungan aset negara, Salah satu 
bidang tugas yang harus melakukan 
penyesuaian adalah penanganan 
perkara di pengadilan. Penanganan 
perkara menjadi hal penting untuk 
diperhatikan mengingat perkara-
perkara yang ada berkaitan dengan 
pelaksanaan tugas dan fungsi DJKN, 
dan tidak sedikit merupakan upaya 
strategis dalam mempertahankan 
aset negara. 

Sebaran Penanganan Perkara DJKN

Perkara yang ditangani oleh DJKN 
sampai dengan triwulan pertama 
tahun 2020, mencapai 3205 
perkara baik pada tingkat Pusat, 
Kantor Wilayah maupun Kantor 
Pelayanan. Perkara tersebut terbagi 
atas 1.616 perkara yang masih 
ditangani pada tingkat pertama baik 
di Pengadilan Negeri, Pengadilan 
Agama, Niaga maupun sengketa 
informasi di Komisi Informasi. 
Selain itu, tercatat 1592 perkara 
baru dimana DJKN turut sebagai 
pihak sepanjang tahun 2019 dan 
sebanyak 1.309 perkara yang 
masih aktif sampai saat ini. Perkara 
mengenai Lelang adalah perkara 
yang mendominasi atas keseluruhan 
perkara yang sedang ditangani yaitu 
93,7% dari total perkara dengan 
jumlah total 3000 perkara, diikuti 
dengan perkara mengenai Piutang 
Negara dengan 4.7% yakni 149 
pekara, dan perkara mengenai BMN 
serta KNL yang sama-sama berada 
pada 0,8% dari total keseluruhan 
yakni sebanyak 28 perkara.

Melihat data pada Aplikasi Sibankum 
(aplikasi pemantauan perkara yang 
dimiliki oleh DJKN), persebaran 
penanganan perkara berdasarkan 
jumlah perkara yang ditangani 

tercatat terdapat 5 besar peringkat 
Kanwil yang menangani perkara 
paling banyak, pertama Kanwil DJKN 
Jateng dan DIY berada di peringkat 
teratas dengan 750 perkara, kedua 
diduduki Kanwil DJKN DKI Jakarta 
578 perkara, ketiga Kanwil DJKN 
Jawa Timur 505 perkara, keempat 
Kanwil Jawa Barat 416 perkara, dan 
kelima Kanwil DJKN Sumatera Utara 
dengan 260 perkara. Sedangkan 
pada level kantor pelayanan, KPKNL 
Semarang menjadi yang tertinggi 
dengan jumlah 481 perkara, diikuti 
KPKNL Bandung 215 perkara, 
KPKNL Surabaya 206 perkara, 
KPKNL Jakarta I 205 perkara, dan 
terakhir KPKNL Medan 201 perkara. 

Aturan Penanganan Perkara Pada 
Saat Pandemi

Situasi pada saat pandemi sekarang 
ini menyebabkan kekhawatiran 
siapapun untuk beraktivitas. 
Penerapan WFH dan pembatasan 
kegiatan-kegaitan lainnya membuat 
aktivitas penanganan perkara 
yang membutuhkan persidangan 
di pengadilan menyulitkan para 
pihak berperkara untuk hadir di 
pengadilan. Pun jadwal sidang 
di Pengadilan juga tidak jarang 
tetap mengharuskan para pihak 
yang berperkara untuk hadir di 
persidangan. Hal tersebut tak 
pelak menjadi dilema bagi para 
pihak yang berperkara, apakah 
tetap hadir di persidangan atau 
tidak hadir dengan konsekuensi 
tertentu. Ketentuan dalam Hukum 
Acara Perdata mengatur mengenai 
kehadiran persidangan dalam 
Pasal 125 HIR menyatakan “Jika 
tergugat tidak datang pada hari 
perkara itu akan diperiksa, atau 
tidak pula menyuruh orang lain 
menghadap mewakilinya, meskipun 
ia dipanggil dengan patut, maka 
gugatan itu diterima dengan tak 

hadir (verstek). Kecuali kalau nyata 
kepada pengadilan negeri, bahwa 
pendakwaan itu melawan hak atau 
tidak beralasan.” Dalam penjelasan 
Pasal ini menjelaskan bahwa apabila 
terhadap seorang tergugat telah 
dilakukan pemanggilan secara 
patut namun panggilan pengadilan 
tidak dipenuhi, maka perkara dapat 
diputus tanpa kehadiran tergugat.

Mahkamah Agung sendiri 
telah mengeluarkan kebijakan 
penyesuaian tehadap kehadiran 
dalam penanganan perkara dalam 
masa darurat ini melalui Surat 
Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 
Nomor 1 Tahun 2020 tentang 
Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan 
Aparatur Pengadilan Dalam Upaya 
Pencegahan Penyebaran COVID-19 
di Lingkungan Mahkamah Agung RI 
dan Badan Peradilan di Bawahnya. 
Dalam ketentuan pada SEMA 
tersebut pada Nomor 2 Huruf c 
menyatakan bahwa:

“terhadap perkara-perkara yang 
dibatasi jangka waktu pemeriksaanya 
oleh ketentuan perundang-
undangan, Hakim dapat menunda 
pemeriksaannya walaupun melampaui 
tenggang waktu pemeriksaan yang 
dibatasi oleh ketentuan perundang-
undangan dengan perintah kepada 
Panitera Pengganti agar mencatat 
dalam Berita Acara Sidang adanya 
keadaan luar biasa berdasarkan surat 
edaran ini”

Sedangkan Nomor 2 Huruf d Angka 
1 menyebutkan bahwa:

“penundaan persidangan dan 
pembatasan pengunjung merupakan 
kewenangan majelis hakim untuk 
menentukan”

Serta Nomor 2 Huruf e memberikan 
penekanan sebagai berikut:

“pencari keadilan dianjurkan untuk 
memanfaatkan aplikasi e-litigation 
untuk persidangan perkara perdata, 
perdata agama, dan tata usaha 
negara”

Pada intinya terkait dengan 
persidangan pengadilan, SEMA 
ini menjelaskan bahwa Majelis 
Hakim dapat melakukan penundaan 
sidang meskipun melampaui waktu 
pemeriksaan dengan catatan karena 
adanya keadaan luar biasa dan 
menganjurkan untuk melakukan 
pemanfaatan aplikasi e-litigation, 
yang secara resmi telah dikeluarkan 
oleh Mahkamah Agung pada 19 
Agustus 2019 silam dalam hal 
penanganan perkara.

Keadaan dan Kebijakan 
Penanganan Perkara di DJKN

Kondisi yang dihadapi pada saat 
ini, terdapat 38 kantor vertikal di 
DJKN yang masih harus menghadiri 
sidang dan 11 diantaranya telah 
berkoordinasi dengan Panitera 
atau pihak lain untuk dilakukan 
penundaan. Seperti KPKNL Malang 
terdapat 14 perkara yang wajib 
dihadiri di persidangan namun 
KPKNL Malang menyampaikan 
telah mengajukan penundaan 
sidang sehingga tidak menghadiri 
persidangan. Sementara itu, di 
sisi lain beberapa KPKNL harus 
berjuang sampai menyeberangi 
pulau menggunakan kapal untuk 
menghadiri sidang di Pengadilan 
Negeri. Seperti Penangan Perkara 
KPKNL Padang Sidempuan 
menuju Gunung Sitoli, dan hal 
yang sama juga terjadi di KPKNL 
Dumai, KPKNL Batam, serta 
KPKNL Manado. Perjuangan ini 
menunjukkan, kehadiran pihak 
sangat krusial dalam persidangan 
dan dapat berdampak pada putusan 
akhir Majelis Hakim.
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Melihat urgensi kehadiran para pihak tersebut, 
Direktorat Hukum dan Humas menyusun Panduan 
Kehadiran Sidang Penanganan Pekara Pada Kondisi 
Darurat. Kehadiran pada sidang tetaplah penting 
tetapi tetap mengacu pada urgensi dari tahapan sidang 
tersebut. Ketika agenda sidang pemeriksaan para pihak 
adalah panggilan terakhir maka penangan perkara 
wajib hadir. Hal itu untuk menghindari terjadinya 
putusan verstek. Begitu juga penangan perkara juga 
patut mengusahakan hadir dalam persidangan ketika 
agenda sidang menuntut DJKN untuk menyampaikan 
kepentingannya. Lebih lanjut, sebagai pihak yang 
termasuk dalam perkara, penangan perkara DJKN 
hendaklah tetap aktif dalam setiap perkembangan 
perkara melalui koordinasi dengan Panitera ataupun 
pihak lainnya terkait perkara yang sedang ditangani.

Panduan kehadiran sidang Penangan Perkara DJKN 
adalah sebagai  berikut:

Lebih lanjut Direktorat Hukum dan Humas memberikan 
panduan dalam Penanganan Perkara pada Kondisi 
Darurat ini dengan pembuatan SOP Penaganan Perkara 
selama Pandemi Covid-19 yang dapat diuraikan sebagai 
berikut:

1. Penangan perkara agar terus berkoodinasi dengan 
Para Pihak dan Panitera Pengganti untuk penundaan 
sidang;

2. Satuan kerja/ kantor menyampaikan surat 
permohonan penundaan pelaksanaan sidang. 

Permohonan surat dapat mengacu pada SEMA dan SE 
Menkeu;

3. Dalam hal sidang harus dihadiri maka penangan 
perkara wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. Mengutamakan protokol keamaan kesehatan dengan 
penggunaan masker atau pelindung diri secukupnya dan 
physical distancing dengan menghindari kerumunan

b. Diwajibkan menggunakan kendaraan dinas atau 
pribadi. Diupayakan kendaraan dinas roda 4.

Dalam hal pengoptimalisasian penanganan perkara 
selama WFH, Direktorat Hukum dan Humas juga 
melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan aplikasi WhatsApp Group 
Penanganan Perkara;

2. Membuka konsultasi layanan dan quick response 
kepada para penangan perkara;

3. Memberikan arahan dan petunjuk terkait penanganan 
perkara;

4. Pembuatan Jawaban, Duplik, Kesimpulan dilakukan 
melalui e-mail/ WhatsApp.

Kesimpulan

Penanganan perkara merupakan hal yang 
krusial dan sangat penting, terutama 
kehadiran pada saat dipanggil secara patut 
oleh pengadilan. Ketidakhadiran bisa 
menyebabkan pengadilan menjatuhkan 
putusan tanpa kehadiran para pihak 
yang telah dipanggil secara patut. 
Penanganan perkara juga merupakan 
aktivitas yang sangat penting dalam 
usaha mempertahankan aset, selain 
menunjukkan bahwa apa yang dilakukan 
oleh DJKN telah sesuai dengan peraturan 
yang berlaku. Perjuangan penanganan 
perkara DJKN pada masa pandemi 
ini telah menyadarkan kita betapa 

pengorbanan dari para penangan perkara patut dihargai, 
dan memberikan motivasi banyak pihak untuk dapat 
terus menjaga aset-aset negara.

MEKANISME 
PEMBAYARAN 

LAHAN PROYEK 
STRATEGIS 

NASIONAL DI MASA  
PANDEMI COVID-19

Penulis: Rini Rismayanti - Lembaga Manajemen Aset Negara

Kolom  LMAN

Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) membawa perubahan signifikan di beberapa aspek kehidupan 
seperti sosial, ekonomi serta life style  hingga working style di beberapa Instansi. Produktivitas pegawai menjadi 
tantangan tersendiri bagi setiap instansi yang menerapkan Work From Home  (WFH) untuk tetap memacu roda kinerja 
dengan kecepatan kerja minimal sama dengan kecepatan kerja pada saat kondisi normal sebelum wabah melanda. 



50 Media KN edisi Nomor 35     | 51|       Media KN edisi Nomor 35

Pendanaan Lahan Proyek 
Strategis Nasional (PSN) 
menjadi salah satu yang 

mendapat tuntutan untuk tetap 
stabil di masa-masa pandemi ini. 
Mengingat Proyek infrastruktur 
Pemerintah terus dibutuhkan untuk 
tetap berjalan sesuai dengan target 
yang telah ditetapkan pemerintah, 
belum lagi berbagai efek sosiologis 
dan ekonomis  yang timbul sebagai 
dampak lahan masyarakat terkena 
imbas pembangunan proyek yang 
menyebabkan kehilangan tempat 
tinggal, atau desakan ekonomi untuk 
memenuhi kebutuhan kesehatan atau 
dampak hilangnya mata pencaharian. 
Dampak cost of fund  yang harus 
dibayarkan Pemerintah pun 
menjadi hal yang dipertimbangkan  
akan meningkat apabila terjadi 
kelambatan.

Lembaga Manajemen Aset Negara 
(LMAN), merupakan Badan Layanan 
Umum Pemerintah  di bawah 
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara,  
Kementerian Keuangan, yang diberi 
mandat melaksanakan pendanaan 
lahan PSN. Dalam 3 (tiga) tahun 
terakhir, LMAN telah melaksanakan 
pendanaan pembebasan lahan 
dalam rangka pembangunan 
Proyek Strategis Nasional  untuk  

74 (tujuh puluh empat) Proyek 
Strategis Nasional senilai Rp50,555 
triliun untuk pengadaan 77.626 
bidang tanah seluas 115.466.661 
m2 dengan menggunakan dana 
APBN. Proyek-proyek yang telah 
didanai LMAN tersebut berupa 
39 (tiga puluh sembilan) Proyek 
Jalan Tol, 24 (dua puluh empat) 
Proyek Bendungan, 7 (tujuh) Proyek 
Jalur Kereta Api, 1 (satu) Proyek 
Pelabuhan dan 3 (tiga) Proyek 
Irigasi yang tersebar di seluruh 
wilayah Indonesia. Pendanaan 
Lahan PSN oleh LMAN tersebut 
tentu saja merupakan bentuk 
dukungan bagi pembangunan proyek 
infrastruktur yang menjadi prioritas 
bagi pemerintah yang dituntut 
percepatan dalam penyelesaiannya 
sehingga proyeknya dimasukkan 
sebagai list Proyek Strategis 
Nasional sebagaimana dicanangkan 
dalam Peraturan Presiden 
Nomor 3 Tahun 2016 tentang  
Percepatan Pelaksanaan  Proyek 
Strategis Nasional dan peraturan 
perubahannya. 

Dengan menerapkan kebijakan 
Work From Home untuk semua 
pegawainya, LMAN mengutamakan 
keselamatan pegawai untuk 
mencegah penyebaran virus, 

namun LMAN terus berupaya 
untuk tetap melayani di tengah 
masa pandemi COVID-19. 
Berbagai kebijakan dibuat agar 
tetap menjaga produktivitas dan 
akselerasi dalam memberikan 
pelayanan. Layanan pendanaan 
lahan oleh  LMAN menggunakan 
2 (dua) mekanisme pembayaran 
sebagaimana diamanatkan dalam 
Pasal 3 Peraturan Presiden 
No 102 Tahun 2016 tentang 
Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi 
Pembangunan Untuk Kepentingan 
Umum Dalam Rangka Pelaksanaan 
Proyek Strategis Nasional, yaitu 
melalui mekanisme Pembayaran 
Langsung kepada pihak yang berhak 
dan mekanisme penggantian dana  
Badan Usaha terlebih dahulu yang 
digunakan untuk pengadaan tanah 
PSN. Kedua mekanisme yang 
digunakan tersebut dilakukan sesuai 
dengan ketentuan yang diatur dalam 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
21/PMK.06/2017 tentang Tata 
Cara Pendanaan Pengadaan Tanah 
Bagi Proyek  Strategis Nasional dan 
Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan 
Tanah Oleh Lembaga Manajemen 
Aset Negara dan peraturan 
perubahannya.

Gambar.1 Skema Pendanaan Lahan PSN Oleh LMAN

Sepanjang masa work from 
home yang diberlakukan  dari 
tanggal 17 Maret s.d 13 Mei 
2020 Layanan Pendanaan 
Lahan LMAN tetap berlangsung. 
Pelaksanaan Pembayaran Uang 
Ganti Kerugian atas pembebasan 
lahan Proyek Strategis Nasional  
oleh LMAN  dilaksanakan dengan 
mengedepankan prinsip-prinsip 
Governance, Sinergi dan Kolaborasi 
dengan tetap memperhatikan upaya-
upaya dalam pencegahan penyebaran 
virus COVID-19. 

Selama 17 Maret 2020 s.d 28 
April 2020, melalui Work From 
Home,  LMAN telah melaksanakan 
pembayaran langsung sebanyak 
12 (dua belas)  kali pembayaran 
langsung kepada 438 pemilik objek 
pengadaan tanah pada 9 (sembilan) 
PSN dengan nilai total  Rp 205,677 
Miliar, yaitu di Proyek Bendungan 
Meninting Prov.NTB, Bendungan 
Karian Prov.Banten, Bendungan 
Sidan Prov.Bali, Bendungan Ciawi 
dan Bendungan Sukamahi Prov.
Jawa Barat, Bendungan Keureuto 
Prov.Aceh, Bendungan Kuningan 
Provinsi Jawa Barat, Jalur Kereta Api 
Makassar-ParePare Prov. Sulawesi 
Selatan dan Jalur LRT JABODEBEK, 
keseluruhan kegiatan dilaksanakan 
sesuai dengan tahapan pelaksanaan 
pengadaan tanah yang diatur 
oleh Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2012  tentang Pengadaan 
Tanah Bagi Pembangunan Untuk 
Kepentingan Umum dan Peraturan 
Presiden Nomor 71 Tahun 2012 
tentang Penyelenggaran Pengadaan 
Tanah Bagi Pembangunan Untuk 
Kepentingan Umum dan peraturan 
perubahannya serta anjuran yang 
telah diterbitkan oleh Direktorat 
Jenderal Pengadaan Tanah 
Kementerian ATR/BPN terkait 

Pelaksanaan Pengadaan Tanah di 
Daerah dan Antisipasi Penyebaran 
COVID-19 .

Pembayaran Langsung Uang Ganti 
Kerugian melalui dana LMAN 
dilakukan melalui koordinasi intensif 
antara Kantor Pertanahan setempat, 
PPK Pengadaan Tanah PSN, LMAN 
dan kerja sama dengan Bank BUMN 
yang telah ditunjuk sebelumnya 
oleh LMAN.  Pembayaran Uang 
ganti kerugian dilakukan melalui 
pembukaan rekening di Bank yang 
dilaksanakan sesuai jadwal yang 
tertera di surat undangan Kantor 
Pertanahan setempat  selaku Panitia 
Pengadaan Tanah (P2T). Pada saat  
pelaksanaan pembayaran langsung, 
Pihak yang berhak membawa 
identitas asli dan dokumen asli 
kepemilikan tanah serta dihimbau 
untuk memakai masker dan 
dilakukan pengukuran suhu tubuh 
sebelum memasuki area ruangan, 
penggunaan hand sanitizer di setiap 
meja layanan, serta  dilaksanakan 
pembatasan jumlah orang secara 
harian hanya untuk maksimal 10 
(sepuluh) pihak yang berhak dengan 
memperhatikan physical distancing. 

Sebelum dilaksanakan pembayaran 
melalui dana LMAN, petugas Kantor 
Pertanahan memastikan bahwa 
Pihak yang berhak telah memenuhi 
ketentuan untuk dapat dilakukan 
pemberian uang ganti rugi oleh 
LMAN sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku, orang yang hadir 
dipastikan telah  sesuai  dengan 
nama yang tercantum di daftar 
bidang tanah yang tertera di surat 
persetujuan pembayaran LMAN dan 
tidak diwakili, selanjutnya Pihak 
Yang Berhak menyerahkan Bukti 
Kepemilikan Asli kepada BPN dan 
dokumen kepemilikan tanah tidak 
sedang  dalam proses jaminan di 
Bank untuk selanjutnya diminta 
menandatangani dokumen Berita 
Acara Pelepasan Hak atas objek 
pengadaan tanah yang dimilikinya

Setelah dinyatakan lolos  pemeriksaan 
berkas oleh Kantor Pertanahan, 
Pejabat Pembuat Komitmen /PPK 
Pengadaan Tanah PSN memastikan 
kesesuaian data pihak yang berhak, 
dan melakukan penandatanganan 
Berita Acara Pemberian Uang 
Ganti Rugi (BA-UGR) bersama 
Pihak Yang Berhak, selanjutnya 
berkoordinasi dengan Petugas 
LMAN yang ditunjuk yang  bertugas 
secara Work From Home untuk 
dilanjutkan dengan pembayaran 
langsung melalui pembukaan 
rekening di kantor cabang Bank 
setempat sesuai dengan ketentuan 
perbankan yang berlaku dilanjutkan 
dengan penandatanganan Kuitansi 
Penerimaan UGR dari LMAN 
oleh pihak yang berhak. Setelah 
dilaksanakan pembayaran langsung 
dilaksanakan koordinasi lebih lanjut 
dengan instansi terkait dalam rangka 
penyelesaian penyerahan dokumen 
pembayaran kepada LMAN. 
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Selain itu, pembayaran lahan PSN 
dengan skema penggantian dana 
Badan Usaha terlebih dahulu 
yang digunakan untuk proyek 
infrastruktur berupa Jalan Tol 
tetap berjalan. Proses exit meeting 
hasil verifikasi berkas oleh Badan 
Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP) sebagai 
Langkah pengawasan sebelum 
dilakukan pembayaran oleh LMAN 
dilakukan melalui video conference 
dengan sinergi peserta rapat dari 
berbagai instansi antara lain LMAN, 
BPKP, Badan Pengatur Jalan Tol 
(BPJT), Badan Usaha Jalan Tol 
(BUJT), Kantor Pertanahan setempat, 
Kantor Jasa Penilai Publik yang 
menilai pengadaan tanah dan PPK 
Pengadaan Tanah masing-masing 
Proyek Jalan Tol. Selama bulan April 
2020, tercatat telah dilaksanakan 
14 (empat belas) kali exit meeting 
hasil pengawasan BPKP atas 1402 
objek pengadaan tanah senilai Rp1,1 
Triliun pada pembebasan tanah di 
14 (empat belas)  Proyek Jalan Tol. 

Kegiatan exit meeting tersebut akan 
ditindaklanjuti dengan penerbitan 
Laporan Hasil Verifikasi oleh BPKP, 
untuk selanjutnya Kementerian/
Lembaga menyampaikan 
permohonan pembayaran kepada 
LMAN.     

Penerimaan permohonan 
pembayaran dari Kementerian/
Lembaga kepada LMAN dilakukan 
melalui Registrasi Online Pendanaan 
Tanah (RENATA) dengan 
meminimalkan tatap muka dengan 
stakeholder. Sepanjang 17 Maret 
2020 s.d 28 April 2020, melalui 
mekanisme work from home, LMAN 
telah melaksanakan penyelesaian 
permohonan pembayaran 
dengan melakukan penelitian 

administrasi atas 74 (tujuh 
puluh empat) surat permohonan 
pembayaran Kementerian/Lembaga  
senilai Rp 2.04 triliun.

Selain itu, dilakukan juga kegiatan 
lain-lain dalam upaya mempercepat 
proses pembayaran oleh LMAN 
antara lain, koordinasi terkait 
penyelesaian permasalahan 
pengadaan tanah; rekonsiliasi Jalan 
Tol  dengan seluruh PPK di Jalan Tol 
dan koordinasi dengan stakeholders 
pengadaan tanah.

Berbagai upaya tetap dilakukan 
untuk percepatan penyelesaian 
tugas pendanaan lahan di LMAN, 
dengan tetap mengedepankan good 
governance dalam rangka menjaga 
akuntabilitas keuangan negara.
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Terletak di daerah yang 
memiliki keberagaman 
suku, agama, ras, dan 

golongan, bukanlah menjadi 
ancaman bagi Kantor Wilayah 
Direktorat Jenderal Kekayaan 
Negara Sulawesi Utara, Tengah, 
Gorontalo dan Maluku Utara (Kanwil 
DJKN Suluttenggomalut) untuk 
menjalankan tugas sebagai pengelola 
kekayaan negara. “Kredo kearifan 
lokal Torang Samua Basudara 
(red: kita semua bersaudara) dan 
tradisi Mapalus (gotong royong) 
menjadi pemersatu pegawai di 
kantor kami” ungkap Kepala Kanwil 
DJKN Suluttenggomalut Aloysius 
Yanis Dhaniarto. Tradisi dan 
budaya itu yang dijaga oleh Kanwil 
DJKN Suluttenggomalut untuk 
menciptakan suasana kerja yang 
produktif dan saling mendukung 

dalam memberikan pelayanan dan 
kinerja terbaik.

Yanis bertekad bahwa Kanwil DJKN 
Suluttenggomalut berkomitmen 
untuk memberikan pelayanan 
dengan sepenuh hati, transparan, 
cepat, akurat, dan aman. Pelayanan 
dilakukan dengan mendengarkan 
umpan balik (feedback) dan belajar 
dari ketidakpuasan stakeholders serta 
berusaha menemukan solusi terbaik. 

Dalam menjalankan tugas 
dan fungsinya, Kanwil DJKN 
Suluttenggomalut memahami bahwa 
stakeholders memegang peran 
penting. Kanwil berupaya untuk 
terus meningkatkan koordinasi 
dengan stakeholders melalui berbagai 
kegiatan antara lain rapat evaluasi 
hasil lelang, edukasi dan sosialisasi 

terkait lelang, focus group discussion, 
rapat kooordinasi percepatan dan 
apresiasi sertipikasi BMN, dan 
kegiatan bersama stakeholders 
lainnya seperti diskusi lelang 
bersama perbankan bertajuk coffee 
morning, DJKN Goes to School, 
maupun pameran/expo lelang.

Memiliki wilayah kerja yang terdiri 
dari empat provinsi dan membawahi 
empat KPKNL (KPKNL Manado, 
KPKNL Gorontalo, KPKNL Palu, 
dan KPKNL Ternate) merupakan 
tantangan tersendiri bagi Kanwil 
DJKN Suluttenggomalut. Banyak 
stakeholders maupun satuan kerja 
yang berada di pulau-pulau kecil 
dan terluar. Transportasi yang bisa 
diandalkan terbatas hanya kapal atau 
perahu, sedangkan jaringan internet 
maupun telekomunikasi masih 

OPTIMALKAN KINERJA DI TENGAH 
PERBEDAAN DAN KETERBATASAN

Profil Kantor Kanwil DJKN Suluttenggomalut
sangat minim. Selain itu, terdapat 
dua zona waktu yang berbeda, 
yaitu Waktu Indonesia Tengah 
(WITA) dan Waktu Indonesia 
Timur (WIT). 

Untuk menyiasati tantangan 
tersebut, dukungan teknologi 
menjadi sebuah kebutuhan 
mutlak agar kinerja dan 
pelayanan dapat efisien. Untuk 
pelayanan lelang misalnya, Kanwil 
bersama KPKNL memanfaatkan 
WhatsApp Group yang 
beranggotakan pihak perbankan 
atau non-perbankan untuk update 
informasi terkait objek agunan atau 
barang kategori yang siap lelang 
maupun yang telah dalam tahap 
pengumuman. Proses pemasaran 
lelang dilakukan melalui pembuatan 
katalog lelang yang disebarluaskan 
secara periodik untuk menjangkau 
potential buyers, dan pembuatan 
database pembeli lelang. Di bidang 
pengelolaan kekayaan negara. satuan 
kerja dapat mengajukan usulan 
permohonan pengelolaan Barang 
Milik Negara (BMN) secara online 
dan layanan sudah dapat dilakukan 
melalui WhatsApp, email, dan 
telepon. 

Kanwil DJKN Suluttenggomalut 
berhasil membuktikan bahwa 

meskipun memiliki wilayah yang 
luas dengan segala keterbatasan 
sarana dan prasana, Kanwil mampu 
memberikan pelayanan dan kinerja 
terbaik. Salah satunya adalah 
penyelesaian program sertipikasi 
BMN pada tahun 2019 yang telah 
melampaui target (108,92%). 

Tantangan baru pandemi Covid19 
mengubah kebiasaaan cara bekerja 
yang lama. Sistem kerja sebagian 
besar pegawai mengalami perubahan 
melalui penerapan kebijakan Work 
From Home (WFH), penerapan 
protokol kesehatan bagi pegawai 
Work From Office (WFO) serta 
pengaturan jadwal piket pegawai. 
Adanya kebijakan pembatasan 
interaksi sosial secara fisik, larangan 
pergerakan antarkota, dan penutupan 

Area Pelayanan Terpadu (APT) 
mengharuskan Kanwil melakukan 
berbagai langkah antisipatif, antara 
lain pelaksanaan koordinasi dengan 
memanfaatkan teknologi seperti 
video conference, WhatsApp Group, 
dan saluran komunikasi lainnya, 
serta pemberian pelayanan non tatap 
muka melalui media online. 

Sebagai respon terhadap 
dampak Covid-19, Kanwil DJKN 
Suluttenggomalut bersama KPKNL 
Manado juga melakukan aksi sosial 
yang telah dikoordinasikan dengan 
Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) Kota Manado melalui 
kegiatan penyaluran bantuan beras 
kepada masyarakat yang terdampak 
Covid-19 di wilayah Manado. 
Kegiatan serupa juga dilakukan 
oleh KPKNL Gorontalo dan KPKNL 
Ternate bersama dengan Perwakilan 
Kementerian Keuangan di Maluku 
Utara dan Forum BUMN Maluku 
Utara.

Tantangan demi tantangan yang 
ada ini bukanlah jadi ancaman, 
melainkan pemicu semangat bagi 
Kanwil DJKN Suluttenggomalut 
untuk memberikan kinerja yang 
optimal di tengah perbedaan dan 
keterbatasan.

Kepala Kanwil DJKN Suluuttenggomalut 
Aloysius Yanis Dhaniarto
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Kota Metro adalah kota kedua 
terbesar dan kota pendidikan 
satu-satunya di Provinsi 

Lampung. Di kota dengan semboyan 
Bumi Sai Wawai (tanah yang indah) 
ini terdapat unit vertikal di bawah 
Kantor Wilayah DJKN Lampung dan 
Bengkulu, yaitu Kantor Pelayanan 
Kekayaan Negara dan Lelang 
(KPKNL) Metro.

Kepala KPKNL Metro Maya 
Sartika bertekad akan selalu 
berupaya memberikan pelayanan 
terbaik dengan dilandasi moto 
yang terinspirasi dari semboyan 
kota, yaitu ‘SAI WAWAI’, Santun, 
Informatif, Wajar, dan Piawai. 
Semangat ‘SAI WAWAI’ menjadi 
jembatan KPKNL Metro untuk 
memberikan pelayanan prima 
kepada masyarakat dan stakeholder 
demi terwujudnya good governance 

melalui pemberian layanan yang 
transparan, pelaksanakan kegiatan 
yang akuntabel, dan pelaksanaan 
tugas dan fungsi yang melibatkan 
stakeholder. Hal ini sudah dibuktikan 
dengan berhasil diraihnya predikat 
Kantor Wilayah Bebas dari Korupsi 
(WBK) pada tahun 2019.

Didukung oleh 31 (tiga puluh satu) 
pegawai, pelaksanaan waktu layanan 
KPKNL Metro dapat dipercepat 
dengan tidak mengabaikan kualitas 
layanan. Penerapan percepatan 
norma waktu telah dilaksanakan pada 
proses Penetapan Status Penggunaan 
(PSP), yang merupakan salah satu 
produk dan layanan unggulan 
KPKNL, dari 5 (lima) hari kerja 
menjadi 3 (tiga) hari kerja.

Peningkatan layanan pun didukung 
dengan penyediaan sarana 

dan prasarana melalui sarana 
Area Pelayanan Terpadu (APT) 
yang nyaman dan mendukung 
pengarusutamaan gender. Berbagai 
informasi, fasilitas konsultasi hingga 
sarana pengaduan telah disediakan. 
Sarana APT juga dilengkapi dengan 
ruang laktasi dan taman bermain 
anak.

Maya juga menjelaskan bahwa 
dalam mewujudkan pelayanan 
prima, KPKNL Metro terus 
mengembangkan inovasi, yang 
dikenal dengan istilah IRUS 
(Inovasi Terus Menerus), dengan 
mengoptimalkan pemanfaatan 
informasi dan teknologi yang 
tersedia. Pembentukan tim inovasi 
pun dilakukan untuk bisa fokus 
pada pengembangan aplikasi 
guna meningkatkan efisiensi dan 
efektivitas sistem dan proses bisnis. 

Profil Kantor KPKNL Metro

JAGA KUALITAS LAYANAN DENGAN 
SEMANGAT SAI WAWAI

JAGA KUALITAS LAYANAN DENGAN 
SEMANGAT SAI WAWAI

Digital Guest 
Book menjadi 
produk tim 
inovasi yang 
memudahkan 

stakeholders  
ketika datang 

ke kantor untuk 
mendapatkan layanan. 

Sudah tak ada lagi 
pengisian buku tamu secara 
manual, Digital Guest Book ini 
sudah bisa diakses di gawai oleh 
stakeholders.

Guna meningkatkan kepuasan 
pengguna layanan, KPKNL 
Metro melakukan program 
inovasi berupa percepatan waktu 
layanan, seperti penetapan status 
penggunaan BMN berupa tanah 
dan/atau bangunan dari lima hari 
kerja menjadi tiga hari kerja  dan 
juga pemberian informasi publik 
melalui program CERMIN (Cara 
Mendapatkan Informasi) dari i 
10 (sepuluh) hari kerja menjadi 7 
(tujuh) hari kerja. 

Saat ini, penggunaan teknologi 
informasi dalam proses bisnis 
menjadi sebuah tuntutan dari 
semakin pesatnya perkembangan 
teknologi. Kondisi ini bisa 
menjadi peluang atau bahkan 
menjadi ancaman bagi organisasi. 
Untuk mampu mengikuti 
perkembangan ini, setiap 
pegawai harus mempersiapkan 
diri beralih dari proses bisnis 
tradisional menuju proses 
bisnis modern. Pelaksanaan 
peningkatan pengetahuan dan 
kompetensi menjadi cara untuk 
membentuk kesiapan pegawai. 
Hal ini pun diperlukan untuk 
menghadapi tantangan kebijakan 

implementasi jabatan fungsional di 
DJKN. Kompetensi yang mumpuni 
dari pegawai akan berpengaruh pada 
profesionalitas dalam bekerja.

Pandemi Covid-19 yang sedang 
berlangsung saat ini berimplikasi 
pada kinerja dan target yang telah 
ditetapkan KPKNL. Proses bisnis 
harus dijalankan dengan cara yang 
tidak biasa untuk melindungi 
kesehatan dan keselamatan 
pegawai dan pengguna layanan. 
Untuk melindungi para pegawai 
dengan status WFO, KPKNL Metro 
menyediakan sarana berupa hand 
sanitizer, pengecekan suhu, penerapan 
physical  distancing, penyediaan 
masker dan vitamin untuk penguatan 
daya tahan tubuh pegawai. KPKNL 
juga Metro turut menerapkan 
kebijakan Work From Home (WFH) 
guna mengurangi interaksi dan kontak 
langsung antar pegawai. 

Pelayanan publik yang diberikan tetap 
harus memperhatikan aksesibilitas 
dan akuntabilitas. Layanan non 
tatap muka dijalankan dengan tetap 
memperhatikan mitigasi risiko 
agar kualitas layanan tetap terjaga. 
Mekanisme konsultasi dan pengaduan 
yang kini dilakukan secara daring 
juga dikelola dengan lebih efektif dan 
terkontrol. Selain itu, inovasi berbasis 
teknologi yang telah dilakukan kian 
dioptimalkan guna mendukung 
jalannya layanan unggulan.

Kondisi dan tantangan yang ada tak 
lantas menyurutkan semangat KPKNL 
Metro. Dengan semangat Sai Wawai 
KPKNL Metro akan terus memberikan 
kinerja yang terbaik dan menjalankan 
misi ‘menjadi pengelola kekayaan 
negara yang profesional dan akuntabel 
untuk sebesar-besar kemakmuran 
rakyat’.

Kepala KPKNLMetro 
Maya Sartika
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KPKNL Pontianak memiliki 
luas wilayah kerja lebih 
luas dari Pulau Jawa, yang 

terdiri dari 11 Kabupaten/Kota dan 
terbentang dari ujung utara yang 
berbatasan dengan Malaysia dan 
ujung selatan yang berakhir pada 
Laut Jawa. Hal tersebut tentunya 
berdampak pada banyaknya jumlah 
satuan kerja (satker) 527 satker. 
Kondisi geografis dan beragamnya 
budaya tentu akan memberikan 
warna dan nuansa yang beragam 
pada karakter masyarakat dan 
berimbas pada beban kerja kantor. 
“KPKNL Pontianak memanfaatkan 
hal tersebut sebagai peluang dalam 
melayani masyarakat” ungkap Kepala 
KPKNL Pontianak Indra Safri.

Selain mengoptimalkan pengelolaan 
aset di wilayah kerja KPKNL 
Pontianak, edukasi-edukasi 
senantiasa dilakukan dengan masif, 
baik kepada stakeholders, maupun 

pembinaan kepada pegawai KPKNL 
sekaligus menumbuhkan paradigma 
distinguished asset manager.

KPKNL Pontianak mempercepat 
waktu layanan pengelolaan kekayaan 
negara dan saat ini fokus pada upaya 
mengoptimalkan manajemen aset 
dengan portofolio aset dan standar 
barang dan standar kebutuhan. 
Pada layanan unggulan lelang juga 
dilakukan percepatan pemberian 
dokumen pasca lelang kepada 
pembeli lelang, baik kuitansi 
maupun kutipan risalah lelang. 

Tak hanya itu, seksi hukum dan 
informasi memiliki aplikasi 
pencarian berkas BKPN yang 
mempercepat pencarian berkas di 
gudang berkas sehingga diharapkan 
mampu mempersingkat waktu 
pengurusan berkas BKPN baik untuk 
angsuran maupun pelunasan hutang.

Dengan dukungan 27 pegawai, 
komunikasi dan koordinasi yang 
baik menjadi penting dilakukan 
sebagai upaya menghilangkan jarak 
antara harapan stakeholders dan 
fakta layanan yang diberikan, terlebih 
karena stakeholders yang cukup 
banyak dengan cakupan wilayah kerja 
yang luas. 

Tantangan tersebut coba disiasati 
oleh KPKNL Pontianak dengan 
menjalin komunikasi secara intens 
melalui pemanfaatan media sosial 
seperti Instagram, Facebook, dan 
Whatsapp Group. 

Langkah sederahana ini terbukti 
efektif membantu dalam 
menyebarkan informasi serta 
koordinasi kepada stakeholder. 
Pada seksi lelang misalnya, KPKNL 
Pontianak membuat Whatsapp 
Group khusus sebagai jalur 
komunikasi antar pemohon lelang. 

Profil Kantor KPKNL Pontianak

SEMANGAT PELAYANAN 
DARI KOTA KHATULISTIWA

SEMANGAT PELAYANAN 
DARI KOTA KHATULISTIWA

Grup tersebut dimanfaatkan untuk 
tanya jawab terkait lelang secara 
umum maupun secara khusus, 
juga sebagai ajang pertukaran 
informasi antar pemohon lelang 
(Kreditur Perbankan) dalam 
menawarkan aset-aset yang akan 
mereka lelang. 

Untuk menjaga reputasi DJKN, 
KPKNL Pontianak juga bekerja sama 
menggandeng instansi lain seperti 
TVRI misalnya untuk menjalankan 
strategi komunikasi penguatan 
branding.

Selain komunikasi secara persuasif 
kepada semua stakeholders, 
komunikasi secara personal juga  
membantu dalam menunjang 
pencapaian kinerja KPKNL 
Pontianak. Sebagai contoh, 
penagihan kepada debitur 
tidak hanya dilakukan dengan 
pendekatan secara hukum, tetapi 
diiringi dengan pendekatan secara 
budaya. Penggunaan bahasa daerah 
sangat efektif dalam pelaksanaan 
tugas penagihan piutang Negara 
karena dapat secara persuasif 
mendorong debitur untuk 
menyelesaikan hutangnya kepada 
Negara. Membangun ikatan 
(bonding) dengan satker tidak 
hanya dilaksanakan secara formal 
terkait tugas dan fungsi saja, tapi 
juga melalui kegiatan-kegiatan 
informal, misalnya mengagendakan 
coffee morning, menghadiri acara 

yang dilakukan oleh satker seperti 
perayaan hari jadi, maupun kegiatan 
peduli sosial seperti pembagian 
sembako bagi warga terdampak 
Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19). Koordinasi secara 
informal menciptakan rasa nyaman 
dan kedekatan hubungan, sehingga 
komunikasi lebih mengena dan 
dapat langsung memberikan hasil 
yang optimal. 

Pandemi COVID-19 yang telah 
ditetapkan pemerintah sebagai 
bencana nasional sejak tanggal 13 
April 2020 lalu belum menunjukkan 
tanda-tanda akan berakhir. 
Pemerintah telah melakukan upaya 
untuk menghambat penyebaran 
COVID-19 dengan mengimbau 
masyarakat untuk melakukan 
physical distancing serta bekerja. 
Pembatasan tersebut menimbulkan 
efek domino dalam berbagai bidang, 
termasuk KPKNL Pontianakyang 
berdampak pada proses bisnis, 
dan pencapaian target yang telah 
ditentukan. 

Komunikasi dengan pihak eksternal 
dialihkan dari layanan tatap 
muka menjadi layanan melalui 
daring, telepon, whatsapp group, 
email, dan sejenisnya untuk 

meminimalisasi  adanya kontak 
langsung. 

Beruntungnya, komunikasi dalam 
bentuk seperti ini sudah terjalin 
dengan sangat baik dengan 
stakeholders. Penggunaan video 
konferensi untuk melaksanakan 
lelang sesuai Perdirjen Nomor 3/
KN/2020 dalam upaya membantu 
Penjual untuk tetap di rumah/di 
kantor tanpa perlu hadir di KPKNL 
Pontianak terbukti efektif. Hasil 
Pokok Lelang pada bulan April justru 
meraih nilai tertinggi dibanding 
bulan-bulan sebelumnya. Sejauh 
ini, layanan tatap muka yang tetap 
berlangsung adalah kehadiran sidang 
penanganan perkara didahului 
koordinasi dengan panitera dan para 
pihak mempertimbangkan urgensi 
sidang, seperti penyerahan jawaban, 
duplik, alat bukti dan kesimpulan. 

Berat sama dipikul, ringan sama 
dijinjing. Sinergi ini membuktikan 
bahwa meskipun berada dalam 
kondisi dan tantangan yang 
sedemikian rupa, ternyata layanan 
KPKNL Pontianak tetap dapat 
terlaksana dan bahkan dinantikan 
oleh stakeholders walaupun dengan 
berbagai penyesuaian. 

Kepala KPKNL Pontianak 
Indra Safri
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Q&A
Q: Apakah latihan Futsal ini rutin 
dilakukan?

A: Kegiatan Futsal Direktorat BMN 
rutin dilaksanakan setiap hari jumat 
mulai jam 07:00 WIB. Setahu kami, 
jadwal ini merupakan jadwal paling 
pagi diantara jadwal rutin komunitas 
futsal di DJKN. Pemilihan jadwal ini 
dilakukan agar tidak mengganggu 
jadwal kerja yang telah ditetapkan. 
Karena mulainya pagi banget, tentu 
saja kami agak kesulitan mencari 
tempat bermain. Pada umumnya, 
lapangan futsal dimulai pukul 08:00 
WIB. Untungnya pengelola Oriental 
Futsal yang berlokasi di samping 

stasiun KRL Sawah Besar berbaik 
hati untuk buka lebih awal. Jadwal 
ini sudah berlangsung lama, sejak 
tahun 2014. 

Q: Siapa saja yang ikut bermain 
futsal? 

A: Awalnya sih kegiatan futsal ini 
hanya melibatkan pegawai internal 
Direktorat BMN saja, baik pejabat 
maupun pelaksana. Namun seiring 
berjalannya waktu, peserta nya juga 
datang dari lintas direktorat di DJKN. 
Utamanya yang hobi futsal, namun 
jadwal futsal rutin di masing-masing 
direktoratnya sudah tidak berjalan 
lagi. Bahkan beberapa pegawai 

eks Kantor Pusat yang dulu sering 
bermain, sesekali menyempatkan 
diri ikut bergabung untuk sekedar 
melepas kangen. Para pegawai 
magang/OJT pun turut bergabung 
setiap Jumat pagi. Lokasi bermain 
tidak pernah berpindah sejak tahun 
2014. Bahkan saking lamanya 
sepertinya kami sudah punya 
chemistry dengan lapangannya.

Q: Apakah dengan latihan futsal 
ini dapat menjaga kesehatan fisik? 

Jelas sangat menjaga kesehatan. 
Tuntutan pekerjaan yang 
mengharuskan kita duduk depan 
komputer dalam waktu lama 

Kolom Hobi

Sesuai permintaan pembaca, mulai edisi 35 ini akan ditambahkan kolom Hobi yang membahas tentang hobi yang dilakukan 
pegawai DJKN. Tim redaksi bertemu dengan kapten tim futsal Direktorat Barang Milik Negara (BMN), Andi Mujahid Darwis atau 
biasa dipanggil Moja. Ia berpikir bahwa futsal adalah bahasa universal. “Semua orang pada dasarnya suka menendang bola 
apapun jika ada di depannya” ujar Moja. Kali ini ia bercerita mengenai hobi yang rutin dijalani selama beberapa tahun terakhir.  
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tentu dapat berpengaruh buruk 
pada kesehatan. Oleh karena 
itu, untuk mengimbanginya 
dibutuhkan olahraga rutin seperti 
futsal untuk menjaga kesehatan 
dan meningkatkan motivasi serta 
produktifitas bekerja. Olahraga rutin 
juga dapat meningkatkan hormon 
endorphine yang menghasilkan rasa 
bahagia sehingga dapat mengurangi 
perasaan stres akibat tekanan 
pekerjaan. Hal ini merupakan 
penerapan work life balance yang 
baik. 

Q: Jadi hobi ini dapat 
meningkatkan keakraban antar 
pegawai ya? 

A: Tentu saja. Disamping menjaga 
kesehatan, olahraga rutin juga 
dapat meningkatkan keakraban 
dan membangun rasa solidaritas. 
Interaksi yang terjadi di dalam dan 
diluar lapangan sangat membantu 
hubungan kerja di kantor menjadi 
“cair”, baik sesama pelaksana 
maupun antara atasan dan pelaksana. 
Selain itu kegiatan ini juga dapat 
memperluas lingkup pergaulan. 
Bukankah di dalam dunia kerja 
memperbanyak relasi merupakan 
bagian penting untuk membangun 
sinergi? Sedangkan Sinergi yang baik 
akan mempermudah suatu organisasi 
untuk mencapai tujuannya.

Q: Pengalamanan unik selama 
bermain futsal?

A: Peserta futsal di komunitas kami 
variatif, mulai dari OJT, pegawai 
muda, pegawai senior, hingga para 
pejabat. Saat bermain dengan bapak-
bapak pejabat, rasanya tidak tega 
untuk merebut bola yang dikuasai 
oleh bapak-bapak pejabat ini. Bahkan 
lucunya, ada yang pernah minta izin 
dulu untuk merebut bola dari kaki 
bapak-bapak pejabat tersebut. Tapi 
ada juga yang keasyikan bermain, 

sampai khilaf beradu kaki. Eh, 
ternyata dengan bos nya sendiri, 
Hehe. Setelah bermain, sesekali 
dilanjutkan dengan makan bareng, 
tapi waktunya tidak ditentukan 
kapan. Biar semangat datang 
bermain futsalnya.

Pengalaam unik yang sering terjadi 
yaitu lapangan belum buka. Karena 
mulainya jam 07:00, biasanya 
penjaga lapangan futsalnya masih 
tidur. Jika demikian, kami biasanya 
sampai gedor-gedor pintu lapangan 
sampai petugasnya bangun. 
Hahahaha.

Futsal itu olahraga tim, Lima lawan 
lima. Sangat tidak nikmat rasanya 
jika yang hadir di lapangan kurang 
dari 10 orang. Minimnya jumlah 
orang yang bermain biasanya 
membuat jadwal futsal rutin di 
beberapa direktorat menjadi 
bubar. Untuk itu, kami biasanya 
memastikan jumlah orang yang 
hadir sehari sebelumnya. Namun 
ada kalanya peserta membludak 
hingga menjadi 20-30 orang. Jika 
pesertanya banyak, biasanya kami 
menambah jam bermain atau 
memesan 2 lapangan sekaligus.

Selain itu di bulan Ramadhan, 
kami juga menyempatkan futsal 
bareng. Tapi waktu nya digeser 
menjadi jam 17:00. Biasanya 
diakhiri dengan buka puasa dan 
shalat Maghrib bareng di lapangan. 
Tahun ini kegiatan tersebut tidak bisa 
terlaksana karena wabah Covid-19.

Q: Dana yang digunakan untuk 
futsal ini dari mana saja?

A: Kami patungan setiap bulan 
maupun insidentil untuk menutupi 
biaya kegiatan yang dikeluarkan. 
Beberapa pegawai juga kadang 
memberikan donasi dengan sukarela 
untuk mendukung kegiatan ini.

Q: Hambatan dalam menjalankan 
hobi ini?

A: Hambatan utama hobi ini ada 
tiga yaitu surat tugas, rapat pagi, dan 
hujan. Hujan membuat sebagian 
besar anggota komunitas biasanya 
terlambat datang. Namun dengan 
militansi yang tinggi, masih bisa 
diatasi dengan menggunakan jas 
hujan, datang lebih pagi, atau 
dengan menggunakan mobil menuju 
lokasi. Sedangkan rapat pagi bisanya 
dimulai jam 8:00 atau 08:30. Ini 
kadang membuat dilema antara 
futsal atau rapat. Tapi kadang masih 
bisa diatasi dengan disiplin, mulai on 
time jam 07:00. Namun Surat Tugas 
di hari jumat benar-benar menjadi 
momok, bahkan menjadi musuh 
bersama yang gak ada solusinya, 
hahaha... 

Q: Terakhir, apakah ada target 
atau goals dari hobi futsal ini? 

Komunitas kami futsal for fun, untuk 
senang-senang dan bergembira di 
tengah kesibukan kantor. Beberapa 
teman yang lain bilang untuk 
sekedar cari keringat, meningkatkan 
stamina, serta menjalin keakraban 
antar pegwai Dit BMN dan DJKN 
pada umumnya. Meskipun demikian 
komunitas ini juga pernah meraih 
juara I di kompetisi futsal DJKN pada 
tahun 2016 dan Juara IV di tahun 
2019.

“olahraga rutin juga dapat 
meningkatkan keakraban dan 
membangun rasa solidaritas. 

Interaksi yang terjadi di dalam dan 
diluar lapangan sangat membantu 
hubungan kerja di kantor menjadi 

“cair”, baik sesama pelaksana 
maupun antara atasan dan 

pelaksana.”
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Gambar dan cerita: Alief Ibnu Nuzul
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