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REVALUASI BMN TUNTAS, WHAT’S NEXT?
Revaluasi BMN telah selesai dilakukan dan disajikan dalam LKPP 2019 setelah BPK
menyatakan menerima atas perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan oleh Pemerintah
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Direktur Jenderal Kekayaan Negara Isa
Rachmatarwata saat mengisi sesi Townhall
Meeting dalam rangkaian acara Rakernas
DJKN 2020 secara daring pada Selasa, (11/08)
di Kantor Pusat DJKN.
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Visi dan Misi DJKN

salam redaksi
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019 memperoleh opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini merupakan
capaian WTP selama empat tahun berturut-turut sejak tahun 2016, sebagai wujud
akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani
Indrawati mengatakan bahwa opini WTP pada LKPP merupakan suatu perjalanan
yang panjang dari bangsa Indonesia, Pemerintah Pusat dan Daerah untuk terus
membangun suatu tata kelola pengelolaan keuangan negara secara baik.
Opini WTP dari BPK ini tidak luput dari kontribusi Revaluasi BMN yang telah
dilakukan oleh 71 KPKNL di seluruh Indonesia. Setelah diaudit BPK dan
memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Nilai BMN saat ini mencapai
Rp10.467,53 triliun, atau naik hingga 65% (sebelum di revaluasi sebesar Rp6.325,28
triliun). Dengan peningkatan aset ini otomatis ekuitas pemerintah juga meningkat
menjadi Rp5.127,31 triliun naik dari catatan sebelumnya Rp1.407,8 triliun.
Seperti diutarakan sebelumnya oleh Menteri Keuangan, bahwa ini adalah
perjalanan panjang, maka setelah melihat angka-angka diatas, masih banyak
pekerjaan menanti beberapa diantaranya yaitu. memperbarui portofolio aset,
meningkatkan sinergitas antara perencana anggaran dan pengelola barang serta
sertifikasi tanah yang dibahas di Artikel Utama Media Kekayaan Negara edisi ini.
Pandemi belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir hingga membuat semua
acara dilaksanakan secara virtual, seperti acara Rakernas DJKN Tahun 2020.
Secara keseluruhan Rakernas DJKN 2020 berlangsung lancar dan mendapat
pujian dari Dirjen KN Isa Rachmatarwata. Dalam Rakernas DJKN Tahun 2020
yang diadakan secara virtual peserta dibagi menjadi empat komisi yaitu Komisi
Digital, Komisi Inovatif, Komisi Militan, dan Komisi Dinamis, simak selengkapnya
di kolom Reportase.
Cuaca sudah memasuki musim hujan ditambah dengan suasana pandemi,
maka kami selalu mengingatkan untuk selalu menjaga kesehatan dengan giat
berolahraga, mengkonsumsi vitamin dan selalu patuh pada protokol kesehatan.
Beberapa tusi utama dari DJKN yang mewajibkan pegawai untuk melakukan
pekerjaan seperti biasa yaitu pelayaanan di APT, pelayanan penilaian, sidang di
pengadilan, lelang konvensional, dan cek fisik BMN. Untuk itu Media KN edisi
ini mempersembahkan karikatur dari Kang Sena agar pegawai di lapangan tetap
taat protokol kesehatan.
Selamat Membaca!

Tri Wahyuningsih Retno Mulyani
Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat 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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elah dengan hiruk pikuk
Ibukota? cobalah sesekali
berkunjung ke Kasepuhan
Ciptagelar, kasepuhan yang sudah
berdiri lebih dari 650 tahun yang
lalu.
Terletak di kaki Gunung HalimunSalak, Kabupaten Sukabumi
perjalanan menuju lokasi Kasepuhan
Ciptagelar cukup menantang.
Terdapat dua jalur menuju lokasi
Kasepuhan Ciptagelar, pertama
jalur yang paling mudah yaitu
melalui Gunung Bongkok dan kedua
melalui Kasepuhan Sinaresmi.
Untuk jalur kedua sangat disarankan
menggunakan kendaraan yang sesuai
untuk medan offroad.

Mengapa Ciptagelar?
Berlokasi di kaki Gunung HalimunSalak, sudah pasti udara di
Kasepuhan Ciptagelar sangat segar,
berbanding terbalik dengan udara di
Ibukota yang mengandung banyak
polutan.
Selain itu, penduduk Ciptagelar
sangat ramah dan menghargai tamu.
Jangan kaget kalau setiap ada yang
berkunjung, penduduk lokal selalu
bertanya “Dari mana A’ ?”, “Sudah
makan A’ ?”. Kalau dijawab belum
makan, akan dipersilakan makan
terlebih dahulu di Imah Gede (sejenis
aula besar untuk tempat beristirahat
pengunjung kasepuhan). Gratis?
Sebenarnya tidak dipungut biaya,
namun apabila ingin menyumbang

juga tidak dilarang oleh pengurus
Imah Gede.
Apabila ingin menginap juga
dipersilakan di Imah Gede, karena
memang diperuntukkan untuk
pengunjung kasepuhan.
Di pagi atau sore hari kita bisa mandi
di sungai dan melihat kegiatan
sehari-hari penduduk kasepuhan
seperti bertani, berkebun dan
berternak.
Udara segar, suasanya pedesaan yang
damai, makanan yang nikmat dan
juga orang-orang yang ramah akan
merawat nalar kita lebih baik dalam
menjalani rutinitas sehari-hari di
Ibukota yang menguras energi.
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Artikel Utama

REVALUASI BMN TUNTAS,

WHAT’S NEXT ?
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elaksanaan pengelolaan aset
negara yang profesional
dan modern yang
mengedepankan good governance
telah dibangun oleh pemerintah
dengan diterbitkannya PP No. 6
/2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah (BMN/D)
yang merupakan peraturan turunan
dari UU No. 1 /2004 tentang
Perbendaharaan Negara. Salah satu
bentuk keseriusan pemerintah dalam
pelaksanaan tata kelola aset negara
yang lebih baik dilakukan antara lain
dengan membentuk dan menunjuk
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
(DJKN) selaku pengelola kekayaan
negara pada tahun 2006.
Sejak didirikan tahun 2006, DJKN
telah melakukan berbagai upaya
dan terobosan guna mewujudkan
pengelolaan Barang Milik Negara
(BMN) yang profesional dan
berkembang seiring perkembangan
global yang bergerak demikian cepat.
Tiga pondasi untuk mewujudkan
tatanan ideal manajemen aset yaitu
tertib administrasi, tertib hukum
dan tertib fisik telah diletakan di
awal terbentuknya DJKN, yang
diikuti dengan pengembangan dan
terobosan dalam melakukan tata
kelola aset negara yang berdaya guna
dan berhasil guna, terakhir guna
mendukung program percepatan
pembangunan nasional, pemerintah
melalui DJKN telah menerbitkan
Peraturan Pemerintah (PP) No
28/2020 sebagai perubahan atas
PP 27/2014 tentang pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah
(BMN/D), melalui kebijakan ini
peran BMN dioptimalkan melalui

penambahan skema pemanfaatan
dan optimalisasi peran BMN dalam
pembangunan negara.
Pengelolaan aset negara yang saat ini
kita lakukan tentunya bukan sekedar
pekerjaan administratif semata,
melainkan proses berpikir bagaimana
meningkatkan efisiensi, efektifitas,
dan menciptakan nilai tambah dalam
mengelola aset negara dari mulai
proses perencanaan kebutuhan
dan penganggaran, pengadaan,
penggunaan, pemanfaatan,
pengamanan dan pemeliharaan,
penilaian, pemindahtanganan,
pemusnahan, penghapusan,
penatausahaan, serta pembinaan,
pengawasan dan pengendalian.
Salah satu langkah strategis yang
dilakukan DJKN dalam melakukan
pengelolaan BMN adalah dengan
melakukan penilaian kembali BMN
(revaluasi BMN) bersama dengan
seluruh Kementerian/Lembaga (K/L).
Revaluasi BMN dilakukan tahun
2017-2018 dengan hasil sebanyak
945.460 NUP BMN (106,94%
dari target) telah selesai dinilai
kembali dengan nilai wajar sebesar

Rp5.728,49 triliun. Nilai BMN
ini mengalami kenaikan sebesar
Rp4.190,31 triliun atau 272,42%
dari nilai buku hasil inventarisasi
sebesar Rp1.538,19 triliun.
Langkah revaluasi yang dilakukan
oleh Pemerintah ini tidaklah mudah,
dalam perjalanannya ada beberapa
kondisi yang mengakibatkan kita
menunda penyajian hasil revaluasi
dimaksud, dan baru dapat disajikan
dalam LKPP 2019 setelah BPK
menyatakan menerima atas
perbaikan-perbaikan yang telah
dilakukan oleh Pemerintah.
Revaluasi ini merupakan revaluasi
kedua yang dilakukan oleh
pemerintah setelah sebelumnya
telah dilakukan di awal terbentuknya
DJKN yakni di tahun 2007-2010.
Salah satu hasil yang diharapkan
dalam pelaksanaan revaluasi BMN
tersebut adalah selain update atas
penyajian nilai BMN sesuai nilai
wajar hasil penilaian dalam LKPP,
langkah ini juga dilakukan sebagai
upaya bagaimana pengelolaan aset
negara di setiap pengguna barang
(K/L) menjadi lebih akuntabel dan
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merumuskan pengelolaan BMN/D
secara nasional dengan akurat dan
pasti, serta meningkatkan manfaat
dan nilai dari aset negara tersebut.
Tantangan untuk mewujudkan
visi tersebut tidaklah ringan,
perlu kerja keras dari semua pihak
mengingat problematika di seputar
pengelolaan aset negara sekarang
ini begitu kompleks. Oleh karena
itu, pengelolaan aset negara harus
ditangani oleh sumber daya manusia
yang profesional dan handal, dan
mengerti peraturan perundangan
yang mengatur aset negara.
Portofolio Aset : Langkah DJKN
dalam Optimalisasi Pengelolaan
BMN
transparan, sehingga aset-aset negara
mampu dioptimalkan penggunaan
dan pemanfaatannya untuk
menunjang fungsi pelayanan kepada
masyarakat/stakeholder.
Revaluasi sebagai pijakan
awal dalam Pengelolaan BMN
berikutnya
Salah satu peran vital dari
kegiatan penertiban BMN melalui
pelaksanaan revaluasi BMN, adalah
diharapkan mampu memberikan
gambaran kondisi sekarang terkait
besar nilai wajar seluruh aset
negara, baik itu yang bersumber
dari APBN maupun dari sumber
perolehan lainnya yang sah, dan juga
terbentuknya database BMN yang
komprehensif dan akurat.
Untuk itu, proses inventarisasi BMN
yang tersebar di pelosok Indonesia
yang merupakan bagian dari
pelaksanaan revaluasi BMN mutlak
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harus dilakukan dengan lengkap
dan benar agar terpotret secara jelas
aset negara yang saat ini berada
pada penguasaan masing-masing
K/L. Selanjutnya dilakukan tahap
penilaian ulang (revaluasi) aset /
kekayaan negara, khususnya yang
berupa tanah dan/atau bangunan
oleh Pengelola Barang guna
mendapatkan nilai wajar atas aset
tetap tersebut.
Data BMN yang dihasilkan dalam
pelaksanaan revaluasi ini selanjutnya
menjadi database BMN yang akan
memainkan peran yang sangat
strategis dalam setiap pengambilan
keputusan dalam pelaksanaan
pengelolaan BMN mulai dari
proses perencanaan kebutuhan
dan penganggaran, pengadaan,
penggunaan, pemanfaatan,
pengamanan dan pemeliharaan,
penilaian, pemindahtanganan,
pemusnahan, penghapusan,
penatausahaan, sampai proses

pembinaan, pengawasan dan
pengendalian.
Revaluasi, What’s Next ?
Untuk menjalankan fungsi
pemerintahan yang baik dan
menunjang kegiatan pelayanan
kepada stakeholders, diperlukan
aset-aset publik yang memadai.
Perencanaan dan pemanfaatan
aset publik secara baik merupakan
faktor terpenting dalam pengelolaan
aset-aset publik yang efektif dan
efisien yang digunakan untuk
pengembangan strategi keuangan
negara dan infrastruktur bagi negara.
Hal ini menjadi perhatian bagi DJKN
sebagai unit di bawah Kementerian
Keuangan yang ditunjuk sebagai
Pengelola Barang.
Visi pengelolaan BMN kedepan
diharapkan sudah bergeser ke
arah bagaimana berpikir layaknya
seorang manajer aset yang mampu

DJKN sebagai pengelola aset negara
sedang bertransformasi dari asset
administrator menjadi asset manager.
Salah satu fungsinya yaitu sebagai
revenue generator. Dengan penyajian
pada LKPP terhadap hasil revaluasi
menjadikan nilai BMN mengalami
peningkatan yang signifikan. Potensi
BMN ini dapat meningkatkan
kontribusinya terhadap APBN
melalui optimalnya pengelolaan
BMN sehingga meningkatkan
Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP).
Optimalisasi PNBP salah satunya
dengan evaluasi kinerja BMN atau
yang sering dikenal penyusunan
portofolio aset. Persiapan portofolio
aset BMN tersebut dengan metode
pengukuran kinerja BMN yang
matang dan tepat sehingga
dalam pengambilan keputusan
mengedepankan prinsip the highest
best uses of assets. Tujuan dari
pengukuran kinerja BMN ini supaya

didapatkannya database yang valid,
akurat dan up to date untuk dapat
dikelola lebih optimal.
Melalui data yang lengkap yang
telah dihasilkan dari proses revaluasi
tersebut, diperoleh informasi
ter-update terkait identitas BMN,
BMN yang belum dilakukan
pencatatan, status pengelolaan
BMN serta BMN yang diusulkan
untuk dilakukan Evaluasi Penilaian
Kinerja. Informasi-informasi tersebut
digunakan kembali menjadi data
awal dalam pengelolaan BMN
sebagai bahan pelaksanaan Evaluasi
Penilaian Kinerja BMN.
Pelaksanaan evaluasi kinerja
terhadap BMN yang diusulkan
pada saat pelaksanaan Revaluasi
menghasilakan portofolio setiap
BMN. Dimana berdasarkan
portofolio tersebut, kita dapat
memproyeksikan pengelolaan
yang perlu dioptimalkan agar
penggunaan BMN tersebut mencapai
titik maksimal, memastikan
ketersediaan pelayanan publik
yang tepat dengan biaya yang tepat.
Berdasarkan portofolio tersebut juga
dapat dilakukan pemetaan jenis
pemanfaaatan yang dapat dilakukan
tanpa mengganggu penggunaan
BMN dalam menunjang pelaksanaan
tugas dan fungsi yang merupakan
salah satu opsi optimalisasi
penerimaan PNBP dari pengelolaan
BMN.
Rencana Kebutuhan BMN :
Sinergisitas Perencana Anggaran
dan Pengelola Barang
Dengan semakin lengkap dan
andalnya data BMN yang telah

terkumpul melalui pelaksanaan
revaluasi, maka pemerintah juga
dapat melakukan penyusunan
rencana kebutuhan barang dengan
melihat ketersediaan jumlah barang
yang dimiliki dengan rencana
kegiatan pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi serta sarana dan prasarana
pendukungnya secara lebih akurat.
Dengan demikian, maka akan
terjadi hubungan sinergis antara
perencana anggaran dalam hal ini
Direktorat Jenderal Anggaran (DJA)
dengan pengelola barang dalam
hal ini DJKN, dalam merumuskan
dan menentukan besaran rencana
kebutuhan barang milik negara
pada masing-masing K/L, sehingga
anggaran belanja modal fisik dapat
lebih dipertanggungjawabkan
dan benar-benar mencerminkan
kebutuhan barang /aset yang nyata
sesuai kondisi di lapangan dan
mampu menciptakan anggaran
belanja modal yang efektif, efisien,
dan tepat sasaran.
Sertifikasi Tanah: Bentuk
Pengamanan Aset Negara
Hasil pelaksanaan revaluasi BMN
juga sangat dalam pelaksanaan
pengamanan aset negara melalui
percepatan sertipikasi tanah milik
pemerintah, informasi hasil revaluasi
BMN ini dapat digunakan sebagai
pemetaan data atas seluruh bidang
tanah yang dimiliki K/L. Data
BMN hasil revaluasi BMN yang
telah dilaksanakan ini, K/L dapat
mengidentifikasi dan menelaah
data khususnya terhadap BMN yang
belum bersertifikat ataupun BMN
yang bersertifikat bukan atas nama
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Pemerintah Republik Indonesia
c.q. Kementerian/Lembaga. Hasil
identifikasi dimaksud kemudian
dapat ditindaklanjuti dengan
melakukan koordinasi bersama
KPKNL untuk verifikasi data
bidang tanah sebelum masuk dalam
penyusunan daftar indikatif dan
nominatif.
Pada tahun 2020 ini, hampir
seluruh aspek Sosial, Kesehatan,
Ekonomi, dan Keuangan di negara

lebih masif serta kualitas hidup
yang lebih baik. Perubahan pola
perilaku tersebut pada akhirnya akan
membentuk budaya baru atau new
normal pada masyarakat, yang mana
hal ini perlu ditelaah secara kritis
sebagai bahan analisis kebutuhan
pembaharuan fungsi ruang. Ruang
disini yang dimaksud adalah
Ruang Privat dan Ruang Publik
yang akhirnya melebur kemudian
mempengaruhi isu struktural dan isu
sarana prasarana

kita bersama untuk menuntaskan
pelaksanaan revaluasi BMN
yang saat ini sedang berjalan.
Pelaksanaan revaluasi BMN ini
harus dijadikan momentum bersama
untuk menginventarisasi dan
menata kembali aset negara yang
selama ini masih belum tertangani
dengan baik agar penggunaan dan
pemanfaatan aset negara sesuai
dengan peruntukannya, serta
mampu memberikan manfaat yang
sebesar-besarnya bagi negara dalam

Wawancara Utama

Direktur Barang Milik Negara

Encep Sudarwan

kita terdampak oleh adanya
COVID-19, Kinerja Ekonomi
yang menurun tajam termasuk
pertumbuhan ekonomi yang
mengalami perlambatan atau
bahkan menurun tajam, telah
memaksa Pemerintah untuk
melakukan langkah extraordinary
untuk mempercepat penanganan
COVID-19 dan menyelamatkan
perekonomian dari ancaman
krisis serta menjaga stabilitas
keuangan. Wabah Covid-19 ini
juga telah mendorong terjadinya
perubahan pola perilaku pada
masyarakat sebagai bentuk respon
untuk mencegah penularan yang
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DJKN Selaku Pengelola Barang
tentunya harus berpikir kerasa untuk
melakukan kajian bagaimana solusi
yang tepat untuk bisa mengatasi
masalah pandemi Covid-19
khususnya terkait dengan dampaknya
terhadap kebutuhan ruang dan
tempat dalam bekerja. Bagaimana
pandemi ini secara langsung dan
tidak langsung mengubah ritme
pekerjaan yang biasanya dilakukan
secara working from office menjadi
working from home.

memberikan pelayanan kepada
masyarakat.
Harapan kita agar pengelolaan
BMN dapat berperan penting dalam
pelaksanaan pembangunan nasional
tidak akan terwujud tanpa adanya
sinergi dan kerjasama yang persistent
dari Kementerian / Lembaga,
Kementerian Keuangan, dan seluruh
masyarakat pengguna aset negara.

.

AGAR PENGGUNA BARANG
LEBIH PEDULI TERHADAP
PENGELOLAAN BMN
Dalam suasana pandemi Covid-19, Tim Media KN mewawancarai Direktur Barang Milik Negara Encep
Sudarwan untuk menelisik lebih jauh mengeni langkah-langkah pasca Revaluasi BMN yang telah sukses
dilakukan.

Mari kita jaga dan amankan aset
negara, kita wujudkan bela negara

Mengingat semakin pentingnya
peran pengelolaan BMN ke depan
bagi pembangunan nasional,
maka sudah menjadi kewajiban
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Q&A
Q: Setelah Inventarisasi dan
Penilaian Barang Milik Negara
(BMN) tahun 2007 dan revaluasi
BMN 2017-2020 yang sukses
dilaksanakan oleh DJKN, kedepan
apakah akan ada revaluasi
lagi? Apakah ada dasar hukum
mengenai periode revaluasi?

A: Peraturan Pemerintah Nomor
71 Tahun 2010 tentan Standar
Akuntansi Pemerintah (SAP)
Lampiran 1 – SAP Akrual Paripurna
– tentang SAP 07 Akuntansi Aset
Tetap paragraf 59 menyatakan
bahwa penilaian kembali atau
revaluasi aset tetap pada umumnya
tidak diperkenankan karena SAP
menganut penilaian aset berdasarkan
biaya perolehan atau harga
pertukaran. Penyimpangan dari
ketentuan ini mungkin dilakukan
berdasarkan ketentuan pemerintah
yang berlaku secara nasional.
Berdasarkan hal- hal yang sudah saya
sebutkan, maka apakah pemerintah
akan melakukan revaluasi kembali
dan kapan revaluasi akan kembali
dilakukan? Hal ini harus didasarkan
kepada kebijakan pemerintah yang
bersifat nasional yang tentunya akan
sangat bergantung kepada urgensi
dilakukannya revaluasi itu sendiri.
Q: Sebagaimana diketahui peran
IT dalam pelaksanaan revaluasi
BMN memegang peran yang
penting. Ke depan apakah akan
ada pengembangan kedua
aplikasi (SIPREVAL dan SIMAN)?
Apakah tetap terpisah atau akan
terintegrasi menjadi satu di
aplikasi SIMAN?

A: Pengembangan aplikasi terutama
terkait dengan pengintegrasian
sistem-sistem pendukung
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pelaksanaan pengelolaan BMN
dari waktu ke waktu terus kita
kembangkan mengikuti kebutuhan
dan tuntutan demi keakuratan dan
kecepatan pelaksanaan pengelolaan
BMN, dan tentu saja dalam rangka
mendukung paperless office. Saat
ini DJKN sedang berupaya penuh
untuk membangun suatu sistem
pengelolaan BMN (red: SIMAN versi
2) yang terintegrasi tidak hanya di
internal DJKN saja, tetapi juga ke
seluruh sistem terkait di lingkungan
Kementerian Keuangan.
Q: Setelah pelaksanaan revaluasi
BMN ditemukan variasi
permasalahan BMN seperti BMN
tidak ditemukan, bagaimana
kebijakan terhadap BMN tersebut?
Selanjutnya bagaimana perlakuan
terhadap BMN yang underutilized
namun belum tercantum dalam
BMN yang dijadikan target
portofolio aset?
A: Terkait dengan portofolio
aset, sementara ini kami masih
fokus untuk menyelesaikan target
berdasarkan hasil identifikasi
pada saat pelaksanaan revaluasi
BMN tahun 2017-2018 dengan
jumlah 17.399 NUP. Namun,
seiring dengan itu, kami tengah
menyusun ulang kriteria BMN yang
perlu dilakukan evaluasi kinerjanya
sehingga mudah-mudahan
hal ini dapat mengakomodasi
kebutuhan untuk mengidentifikasi
BMN yang underutilized dan
kemudian meningkatkan kinerja
dan optimalisasinya. Dalam hal
underutilized BMN tersebut hanya
sebagian, BMN tersebut selanjutnya
akan dijadikan target Evaluasi
Kinerja (Portofolio) BMN, dan
hasilnya menjadi rekomendasi

tindak lanjut atas pengelolaan BMN
dimaksud. Apabila underutilized
secara keseluruhan (tidak digunakan
untuk tugas dan fungsi K/L) akan
ditindaklanjuti dengan mekanisme
pengelolaan BMN idle sesuai PMK
71 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pengelolaan Barang Milik Negara
Yang Tidak Digunakan Untuk
Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi
Kementerian Negara/Lembaga, yaitu
Pengguna Barang menyerahkan
BMN tersebut kepada Pengelola
Barang yang selanjutnya Pengelola
Barang dapat melakukan Penetapan
Status Penggunaan, Pemanfaatan,
atau Pemindahtanganan atas BMN
tersebut.
Q: Untuk portofolio aset, apakah
akan didukung IT yang terintegrasi
di SIMAN?

A: Betul, pelaksanaan evaluasi kinerja
portofolio aset telah didukung
dengan aplikasi SIMAN portofolio
aset. Aplikasi ini membantu
pengolahan data yang telah
dikumpulkan dan memvisualisasikan
scorecard kinerja BMN yang menjadi
objek portofolio aset, termasuk
juga membantu penyusunan
laporannya. Selain itu, aplikasi ini
juga menyediakan fasilitas untuk
memonitor progres pelaksanaan
evaluasi kinerja BMN berikut
tindak lanjutnya. Ke depan, modul
portofolio aset ini akan menjadi
bagian dari SIMAN versi 2 yang
akan dikembangkan dan akan lebih
terkoneksi dan terintegrasi dengan
modul aplikasi SIMAN yang lain.
Q: Guna mendukung perubahan
DJKN dari administrator menjadi
manager aset, diperlukan SDM
dengan kompetensi dan wewenang

tertentu. Kedepannya apakah akan
ada fungsional Penatalaksana BMN
di unit Pengelola Barang?

A: Dalam rangka mendukung
suksesnya peran DJKN selaku
manager aset, saat ini DJKN bersama
dengan Kementerian PANRB sedang
menyusun jabatan fungsional
Analis Kekayaan Negara (JF AKN)
untuk jenjang keahlian dan jabatan
fungsional pemeriksa kekayaan
negara (JF PKN) untuk jenjang
keterampilan. Proses penyusunan
JF AKN dan JF PKN sampai dengan
saat ini (bulan Oktober 2020)
memasuki tahap uji petik beban kerja
dan norma waktu butir kegiatan.
Sebelumnya, pada tanggal 22 Juni
2020, Direktur BMN mewakili
DJKN melakukan ekspos Naskah
Akademik JF PKN dan JF AKN di
Kementerian PANRB. Kementerian
PANRB pada prinsipnya
mendukung dan menyetujui rencana
pembentukan JF PKN dan JF AKN
ini.
Q: Bagaimana strategi untuk
membuat pengguna barang lebih
peduli terhadap pengelolaan
BMN pasca revaluasi? Selanjutnya,
adakah strategi supaya pengguna
barang mau mengikuti hasil kajian
portofolio aset?
A: Implementasi evaluasi kinerja
portofolio aset saat ini masih fokus
pada penilaian kinerja aset, apakah
suatu aset sudah berkinerja sangat
baik, baik, cukup, atau buruk.
Ini penting untuk memberikan
gambaran tentang tingkat utilisasi
dari BMN kita, yang memungkinkan
kita mengambil keputusan
pengelolaan yang tepat. Kami
juga telah meminta KPKNL untuk

menyampaikan hasil penilaian
kinerja ini kepada satker, sekaligus
rekomendasi pengelolaan lebih
lanjutnya. Nah, ini yang akan
menjadi fokus kita selanjutnya, yaitu
bagaimana kita memastikan satker
melaksanakan rekomendasi yang kita
berikan. Nantinya ini akan masuk
dalam ranah wasdal BMN kita.
Q: Apakah ada pengaruh revaluasi
terhadap kebijakan asuransi BMN?

A: Revaluasi merupakan suatu
langkah memperbaharui nilai
suatu aset kepada nilai sebenarnya
pada saat dinilai. Nilai yang baru
ini tentu sudah memperhitungkan
berbagai faktor penyesuai keadaan
dahulu saat aset diperoleh pada saat
sekarang, termasuk inflasi. Sehingga
nilai saat ini merupakan nilai yang
paling dekat dengan nilai saat kita
memperoleh aset dulu jika dibangun
saat ini. Nah dalam berasuransi, kita
menginginkan apabila terdapat aset
kita yang terdampak bencana maka
diganti dengan nilai sebenarnya
secara maksimal. Nilai hasil revaluasi
ini tentu sudah mencerminkan dan
mendekati nilai sebenarnya saat ini.
Sehingga apabila klaim telah dibayar
maka setidaknya pemerintah, apabila
diperlukan, hanya memberikan
tambahan dalam porsi yang kecil dari
APBN untuk pembangunan kembali
aset kita yang rusak. Risiko dari
adanya nilai revaluasi ini yaitu premi
yang harus di bayar tentu menjadi
lebih tinggi dibandingkan dengan
nilai saat perolehan dahulu.
Q: Ada hal lain yang ingin
disampaikan Pak?

menjadi hal yang substansial
ditengah usaha pemerintah untuk
meningkatkan citra pengelolaan
keuangan negara yang baik melalui
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
yang wajar tanpa pengecualian.
Visi pengelolaan BMN kedepan
diharapkan sudah bergeser ke
arah bagaimana berpikir layaknya
seorang manajer aset yang mampu
merumuskan pengelolaan BMN
secara nasional dengan akurat dan
pasti, serta meningkatkan manfaat
dan nilai dari aset negara tersebut.
Tantangan untuk mewujudkan
visi tersebut tidaklah ringan,
perlu kerja keras dari semua pihak
mengingat problematika di seputar
pengelolaan aset negara sekarang
ini begitu kompleks. Oleh karena
itu, pengelolaan aset negara harus
ditangani oleh sumber daya manusia
yang profesional dan handal, dan
mengerti peraturan perundangan
yang mengatur aset negara.
Penertiban BMN pada kementerian/
lembaga negara yang saat ini sedang
berjalan yaitu perbaikan Penilaian
Kembali (Revaluasi) BMN harus
dijadikan momentum bersama
untuk menginventarisasi dan
menata kembali aset negara yang
selama ini masih belum tertangani
dengan baik agar penggunaan dan
pemanfaatan aset negara sesuai
dengan peruntukannya, serta
mampu memberikan manfaat yang
sebesar-besarnya bagi negara dalam
memberikan pelayanan kepada
masyarakat.

A: Pembenahan tata kelola BMN
ke arah yang tertib dan akuntabel
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Kolom Reportase

RAKERNAS DJKN TAHUN 2020:
Pandemi COVID-19 telah mengubah perkembangan dan tatanan ekonomi dan sosial di seluruh
dunia. Pandemi ini telah menuntut Pemerintah bersama-sama dengan segenap elemen
masyarakat untuk melakukan upaya-upaya pencegahan penyebaran Novel Coronavirus
mengingat virus tersebut tidak hanya membahayakan kesehatan manusia tetapi juga dapat
mengganggu stabilitas perekonomian dan sistem keuangan. Pandemi ini telah secara nyata
mengganggu aktivitas perekonomian sebagian besar negara termasuk di Indonesia.

KOORDINASI MELALUI
TEKNOLOGI
Teks Deta Novian Anantika Putra - Foto: Tim Humas DJKN
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elama terjadinya pandemi,
kegiatan dunia usaha
mengalami gangguan yang
signifikan baik dalam proses
produksi, distribusi, dan kegiatan
operasional lainnya yang pada
akhirnya mengganggu kinerja
perekonomian. Pandemi ini
juga memberikan dampak pada
proses bisnis DJKN. Berbagai
upaya telah dilakukan untuk
menjaga keberlangsungan layanan.
Implementasi e-office, flexible
working space, penerapan protokol
kesehatan, penyesuaian SOP, hingga
penyesuaian mekanisme pelaksanaan
Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
DJKN tahun 2020 yang dilakukan
secara daring.
Pada tanggal 10 s.d. 14 Agustus
2020, untuk kali pertama, DJKN
mengadakan Rakernas secara
daring dari tempat masingmasing dengan memanfaatkan
perkembangan teknologi. Adapun
tema yang diangkat adalah “Strategi
Pengelolaan Kekayaan Negara
dalam Mendukung Pemulihan
Ekonomi Nasional dan Menyongsong
Tatanan Normal Baru”. Secara
umum, Rakernas ini bertujuan
untuk memperkuat sinergi pejabat/
pegawai DJKN, merumuskan arah
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kebijakan DJKN di masa mendatang,
dan sebagai media komunikasi,
koordinasi, serta evaluasi tugas dan
fungsi yang telah dilaksanakan.
Acara ini dibuka oleh Menteri
Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Dalam sambutannya, beliau berpesan
agar New Thinking of Working
menjadi DNA semua pegawai untuk
menuju organisasi yang lebih baik.
Digitalisasi adalah hal yang tidak
bisa dihindari dan akan semakin
menjadi bagian dari proses bisnis.
Semua pegawai diharapkan menjadi
tech-savvy yang lebih cerdas dalam
menggunakan teknologi sebagai
sarana meningkatkan produktivitas
kerja. Di sisi proses bisnis, Menteri
Keuangan memberikan arahan
agar DJKN menjadi transformer
dalam kekayaan negara. Setiap
kekayaan negara, khususnya yang
telah direvaluasi, harus mampu
memberikan nilai tambah bagi
ekonomi dan keuangan negara.
Sri Mulyani menegaskan pula
bahwa kita harus memanfaatkan
kondisi pandemi yang terjadi untuk
mentransformasi Kementerian
Keuangan, yaitu transformasi
yang sifatnya bukan sementara,
tetapi transformasi permanen yang
dilaksanakan secara cepat, sistematis,

terukur namun teteap prudent.
“Ketika kita berada dalam situasi
yang terpuruk atau mengalami ujian
seperti ini, maka akan menghasilkan
orang-orang yang terbaik dan
organisasi terbaik,” terangnya.
“Kepada seluruh jajaran DJKN saya
meminta kita tidak hanya merenung
karena kita sedang berada dalam
suasana perang (menghadapi
pandemi-red). Saat ini kita tidak
punya luxury, sehingga kita dituntut
untuk memiliki imajinasi, inovasi
dan kreativitas sehingga kita dan
organisasi kita mampu hadir sebagai
bagian dari solusi” pungkas Sri
Mulyani kepada peserta Rakernas..

telah berdiskusi untuk membahas
sub-tema yang sesuai dengan topik
yang diangkat pada masing-masing
komisi yaitu digitalisasi proses
bisnis semua tugas dan fungsi di
DJKN, Inovasi dan terobosan dalam
proses bisnis pengelolaan Kekayaan
Negara, penyiapan SDM dalam
menyongsong FWS, delayering,
serta jabatan fungsional, dan
penguatan kehumasan DJKN agar
DJKN semakin dikenal masyarakat,
peningkatan citra baik DJKN, serta
sistem komunikasi efektif baik
internal maupun eksternal.

Pada kesempatan sebelumnya,
Direktur Jenderal Kekayaan
Negara Isa Rachmatarwata dalam
sambutannya menyampaikan bahwa
Rakernas DJKN bukan hanya sebagai
ritual rutin tetapi juga merupakan
refleksi, monitoring inisiatif strategi,
pengembangan inisiatif baru, dan
juga untuk me-recharge spirit dari
seluruh jajaran DJKN.

Diskusi komisi ini bertujuan untuk
merumuskan poin-poin penting
dari isu yang sedang maupun akan
dihadapi serta langkah-langkah yang
perlu dilakukan untuk memitigasi
hal tersebut. Poin penting ini
kemudian dirumuskan menjadi
Butir-Butir Rakernas DJKN, yang
selanjutnya akan dijadikan acuan
dalam perumusan strategi DJKN dan
arah kebijakan terkait Pemulihan
Ekonomi Nasional dan dalam tatanan
normal baru.

Pada rakernas kali ini, peserta
dibagi menjadi empat komisi yaitu
Komisi Digital, Komisi Inovatif,
Komisi Militan, dan Komisi
Dinamis. Masing-masing komisi

Selama Rakernas berlangsung,
panitia juga menyelenggarakan
rangkaian acara lain sebagai
pendukung kegiatan diskusi
Komisi. Acara pertama adalah

Knowledge Sharing dengan tema
“Peran Strategis SMV sebagai
fiscal tools pemerintah dalam
program Pemulihan Ekonomi
Nasional” dengan narasumber yaitu
Direktur Utama PT. Sarana Multi
Infrastruktur (Persero), Edwin
Syahruzad dan Direktur Eksekutif
Lembaga Pembiayaan Ekspor
Indonesia, Daniel James Rompas.
Acara yang kedua adalah townhall
meeting dengan tema “Peranan dan
Respons DJKN dalam Pemulihan
Ekonomi Nasional” oleh Direktur
Jenderal Kekayaan Negara, Isa
Rachmatarwata. Selanjutnya acara
ketiga adalah Knowledge Sharing
dengan tema “Pemulihan Ekonomi
Nasional” oleh Kepala Badan
Kebijakan Fiskal, Febrio Nathan
Kacaribu. Acara keempat adalah
Knowledge Sharing dengan tema
“Kompetensi Sosial Kultural dan
Delayering” oleh Assessor SDM
Ahli Utama Kemenkeu, Humaniati,
dan Deputi Bidang SDM Aparatur
Kementerian PAN-RB. Dilanjutkan
dengan acara kelima yaitu Knowledge
Sharing dengan tema “Public
Speaking and Media Handling” oleh
Ira Koesno.
Dalam penutupan, Direktur
Jenderal menyampaikan bahwa

Rakernas kali ini dilaksanakan
dengan cara yang berbeda dengan
Rakernas sebelumnya. Hal tersebut
membawa dampak positif yaitu
dengan adanya relay room yang
disediakan panitia, seluruh pegawai
DJKN berkesempatan untuk
menyaksikan jalannya Rakernas
sehingga hasil pemikiran dan
inovasi dalam diskusi dapat segera
tersampaikan. Namun demikian,
pelaksanaan Rakernas secara daring
juga tak lupuk dari kekurangan
yaitu kita tidak bisa berinteraksi
secara fisik dan melakukan kegiatan
yang membangun semangat
kebersamaan. Ke depan, Direktur
Jenderal memandang perlu untuk
melakukan kegiatan yang walaupun
dilakukan secara daring namun dapat
memompa energi kebersamaan dan
kerja sama tim.
Lebih lanjut, Direktur Jenderal
berharap pada kegiatan
Rakernas berikutnya, agar
mempertimbangkan sesi khusus
untuk mendengar local wisdom
seperti pada Rakernas tahuntahun sebelumnya. Hal tersebut
menjadi penting karena sebagai
pengayaan semangat dalam bekerja
serta membentuk rasa persatuan
dan kesatuan di DJKN. Selain itu,
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Direktur Jenderal juga berharap
kegiatan seperti ini dapat terus
dilakukan walau tidak lagi dalam
suasana Rakernas. Semangat
kebersamaan telah diperkuat
karena dari pola diskusi yang ada,
menggambarkan bahwa eksistensi
DJKN tidak hanya diwakili oleh
beberapa orang di kantor pusat saja
tetapi juga oleh seluruh pegawai
DJKN yang telah memberikan
aspirasi dan kontribusi dalam diskusi
kali ini. Banyak ide kreatif muncul
bukan dari pegawai di kantor pusat
melainkan dari rekan-rekan di kantor
vertikal.
Direktur Jenderal mengingatkan
kepada seluruh pegawai DJKN
tentang semangat Dinamis agar
dapat lebih berkolaborasi lagi untuk
berkontribusi dan berkomitmen
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membangun DJKN. “Kita tidak
perlu khawatir dengan jarak untuk
menjadi bijak, tidak ada masalah
ruang dan waktu untuk bisa saling
berbagi. Itu lah Dinamis, fleksibel
dimanapun kita berada”. Dengan
Rakernas gaya baru, semua orang
dapat memberikan kontribusi. Bahan
diskusi yang dibutuhkan dapat segera
dibagikan tanpa kertas sekaligus
memangkas biaya. Itu adalah
semangat Digital. Gaya baru ini
juga membuka kemungkinan untuk
dapat menghadirkan lebih banyak
peserta pada tahun berikutnya.
Tidak hanya terbatas pada Pejabat
Eselon III, tetapi juga kepada
pelaksana yang memiliki kompetensi
dalam berdiskusi dan memberikan
kontribusi untuk membangun DJKN.
Pegawai yang tetap berjuang tanpa

berharap tambahan gaji. Itu adalah
semangat Militan.
Direktur Jenderal menutup acara
dengan menegaskan arahan Menteri
Keuangan, yaitu seluruh jajaran
Kementerian Keuangan, khususnya
DJKN agar selalu bersikap kritis,
open minded, memiliki ketahanan,
dan tidak skeptis apalagi apatis.
“The worst time of crisis, brings out
the best in people”. Selanjutnya,
Direktur Jenderal mengucapkan
terima kasih dan apresiasi kepada
semua pegawai yang telah mengikuti
dan menyukseskan Rakernas DJKN
2020 dan berharap semoga peran
dan sumbangsih yang telah diberikan
kepada DJKN menjadi amal dan
mendapat balasan yang setimpal dari
Tuhan Yang Maha Esa.
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Kolom Penilaian

L

KPP adalah produk dari
siklus APBN yang terdiri dari
perencanaan, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban. Pemeriksaan
BPK atas LKPP merupakan produk
dari pertanggungjawaban APBN.
Pengelolaan ABPN yang valid dapat
digunakan sebagai dasar dalam
penentuan kebijakan di tahun
berikutnya dan akan bermanfaat
untuk siklus APBN tahun berikutnya.

PERAN PENILAI
PEMERINTAH DALAM
MERAIH PREDIKAT
WTP LKPP 2019
Penulis: Hari Sutarmin - Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara

“Setiap rupiah uang rakyat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
harus digunakan secara bertanggung jawab, harus dikelola secara transparan, dikelola
sebaik-baiknya, serta sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat” demikian
pernyataan Presiden Joko Widodo saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) pada Hari Senin, tanggal 20 Juli 2020.
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LKPP merupakan konsolidasi dari
87 Laporan Keuangan Kementerian
Lembaga (LKKL), terdiri dari
23.326 satker plus 131 kantor
perwakilan Republik Indonesia yang
tersebar di seluruh penjuru dunia)
ditambah 1 LKBUN yang terdiri
dari 10 Bagian Anggaran Bendahara
Umum Negara (BA BUN). Dalam
penyusunan LKPP membutuhkan
sinergi dan profesionalitas dari
seluruh stake holder yang terlibat
yakni Kementerian Keuangan dan
Kementerian Lembaga.
Apabila kita ingin mengetahui
kualitas suatu korporasi maka kita
dapat melihatnya dari cerminan
laporan keuangan yang dihasilkan
oleh korporasi tersebut. Begitu juga
dengan kualitas keuangan suatu
negara dapat dilihat dari kualitas
laporan keuangan yang disusunnya.
Pemerintah terus berupaya
mengelola keuangan negara secara
akuntabel dan transparan sehingga
pada akhirnya akan menciptakan
trust and convidence masyarakat
tentang bagaimana keuangan negara
dikelola.

LKPP tahun 2019 mendapatkan
opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) dari supreme auditor board
dalam hal ini adalah BPK. Opini
WTP adalah pendapat professional
BPK yang menyatakan bahwa seluruh
komponen laporan keuangan tanpa
terkecuali telah disajikan secara wajar
atas hal-hal yang material. Opini
WTP merupakan opini tertinggi dari
4 tingkatan opini BPK. Ini adalah
predikat keempat secara berturut
turut yang diterima pemerintah
atas LKPP yang telah disusunnya.
Dari 87 LKKL yang diaudit BPK,
84 KL mendapatkan opini Wajar
Tanpa Pengecualian, 2 LKKL
mendapatkan opini WDP dan 1
LKKL tidak menyatakan pendapat
(disclamer). Kementerian Keuangan
berkomitmen melakukan asistensi
pengelolaan ABPN terhadap KL yang
mendapatkan opini disclamer.
LKPP terdiri dari beberapa
komponen yakni Laporan Realisasi
Anggara (LRA), Laporan Perubahan
Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
Laporan Arus Kas (LAK), Laporan
Opersional (LO), Laporan Perubahan
Ekuitas (LPE), Neraca dan CALK.
DJKN sebagai salah satu stake
holder utama yang berperan penting
dalam penyusunan neraca dimana
DJKN yang mendapatkan amanah
untuk menyajikan asset/BMN
sesuai dengan nilai wajar. Untuk
mendapatkan nilai wajar BMN maka
DJKN melalui penilai pemerintahnya
melaksanakan kegiatan revaluasi atau
penilaian kembali BMN, dimana
penilaian BMN pertama kali telah

dilaksanakan pada tahun 2007 s.d
2010.
Amanah untuk melaksanakan
revaluasi BMN merupakan tugas
berat karena sebaran BMN dari
Sabang sampai Merauke dan BMN
tersebut tercatat di 23.236 satker.
Ini merupakan gawe besar sekaligus
tantangan yang wajib dijawab DJKN.
DJKN harus membuat perencanaan
yang baik, mengefektifkan
pelaksaaan revaluasi di lapangan,
mempersiapkan tools atau alat bantu
yang memudahkan proses penilaian
tetapi tetap sesuai dengan metodologi
penilaian dan juga memperkaya diri
dengan teknologi informasi untuk
proses pelaporan dan monitoring.
Nilai wajar yang disajikan pada
neraca dalam LKPP tahun 2019
adalah hasil revaluasi BMN yang
telah dilaksanakan pada tahun
2017 sampai dengan 2018. Akan
tetapi hasil pemeriksaan BPK atas
pelaksanaan revaluasi tersebut
masih didapatkan berapa temuan
yang harus dilakukan perbaikan.
Salah satu strategi yang disiapkan
DJKN dalam menindaklanjuti
temuan BPK tersebut adalah dengan
mengkategorikan BMN menjadi
beberapa kluster sesuai dengan
besaran nilai wajar BMN, dimana
terdapat kluster 1 sampai dengan
kluster 10. Setelah DJKN beberapa
kali mengadakan pertemuan dan
rapat dengan BPK akhirnya BPK
menyetujui kluster 2 sampai dengan
kluster 10 agar dimasukkan dalam
LKPP tahun 2019, mengingat nilai
BMN pada kluster tersebut mewakili
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95% dari total nilai wajar BMN yang
dilakukan revaluasi. Sedangkan BMN
yang berada pada kluster K1 harus
dituntaskan pelaksanaan revaluasi
BMN pada tahun 2020.
Dalam penyusunan LKPP tahun
2019 terdapat 2 hal utama yang
menurut penulis sangat berbeda
dengan LKPP tahun-tahun
sebelumnya, yakni :
1. Penyajian hasil revaluasi BMN atas
945.460 NUP pada dengan nilai
wajar sebesar Rp4.113,21 T yang
tersebar di 13.782 satker pada 82
KL
DJKN menciptakan ruang diskusi
dan menyakinkan BPK bahwa
dalam menyajikan nilai wajar
BMN telah memenuhi metodologi
penilaian yang berlaku, DJKN telah
menciptakan aplikasi pengendalian
nilai sebagai quality control penilaian
dan DJKN telah membuat pelaporan
hasil penilaian sesuai dengan
standar yang berlaku. Nilai wajar
BMN yang disajikan dalam neraca
sudah sesuai dengan UU No. 15
tahun 2004 tentang pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara. Bahwa nilai wajar
yang disajikan penilai pemerintah
telah “memenuhi” kriteria kesesuaian
yakni seusai dengan standar
akuntansi pemerintah, “kepatuhan”
yakni nilai wajar yang disajikan
patuh dan sesuai dengan peraturan
penilaian yang berlaku, “kecukupan”
yakni nilai wajar yang disajikan
sudah memenuhi kecukupan
pengungkapan dan nilai wajar yang
dihasilkan telah memehuni kriteria
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“efektiftas” yakni nilai wajar yang
disajikan telah memenuhi unsur
efektifitas sistem pengendalian
intern.
Penyusunan LKPP tahun 2019
melibatkan 23.326 satker plus
131 perwakilan di luar negeri
membutuhkan sinergi dari semua
pihak. Begitu juga dengan kegiatan
revaluasi BMN, tidak mungkin
penilai atau DJKN berdiri dan
mengeksekusi sendiri kegiatan
revaluasi BMN. Peran pengelola
dan pengguna BMN dalam sangat
penting. Komunikasi yang baik,
kesamaan pemahaman, komitmen,
sinergi dan profesionalisme dalam
bekerja menjadi motor utama dalam
penyelesaian revaluasi BMN yang
berkualitas.
Pemerintah melalui DJKN telah
berhasil meyakinkan BPK bahwa
kegiatan revaluasi BMN yang
dilakukan DJKN pada tahun
2017 dan 2018 telah menyajikan
aset sesuai dengan nilai wajar.
Pelaksanan Revaluasi BMN tahun
2017 dan 2018 merupakan
proses maraton panjang yang
membutuhkan stamina, konsistensi
dan ketangguhan Penilai dalam
melaksanakan revaluasi BMN.
Revaluasi BMN tidak hanya sekedar
menyajikan BMN sesuai nilai
wajar, akan tetapi juga bermanfaat
untuk meningkatkan leverage BMN
sebagai underlying asset untuk
penerbitan Surat Berharga Syariah
Negara (SBSN), mengidentifikasi
BMN dangan status idle dan untuk
meningkatkan kualitas database
BMN untuk pengelolaan yang baik.

Hambatan utama dalam pelaksanaan
revaluasi BMN tahun 2017 dan
2018 adalah ketidaksiapan satker
dalam memahami pentingnya
pelaksanaan revaluasi BMN.
Ketidaksiapan satker berlanjut
hingga kekurangsiapan dan
keterlambatan mereka untuk mengisi
dan melengkapi form pendataan.
Form pendataan merupakan
dokumen sumber sebagai cerminan
inventarisasi yang telah dilakukan
satker sebagai pihak yang paham
dan mengetahui asetnya. Proses
inventarisasi ini merupakan pondasi
awal kegiatan revaluasi BMN.
Validitas dan kecepatan penyediaan
form pendataan khususnya bangunan
menjadi hal yang utama. Satker
harus melakukan identifikasi asetnya
terlebih dahulu, apakah asetnya
masih ada secara fisik atau sudah
berpindah tangan, ataukah apakah
asetnya masih dalam kondisi baik
atau sedang atau mungkin sudah
rusak berat. Satker harus mengecek
dan memastikan terlebih dahulu
di lapangan dan dituangkan dalam
form pendataan. Kekurangpahaman
satker dalam memahami dan mengisi
form pendataan menyebabkan supply
form pendataan menjadi terhambat,
sedangkan jumlah target BMN yang
harus direvaluasi sebesar 945.460
NUP BMN. Angka tersebut
merupakan jumlah yang fantastis
dan harus dituntaskan dalam waktu
yang singkat. Selain menyelesaikan
revaluasi BMN, penilai DJKN tetap
dihadapkan dengan kewajiban
memberikan layanan di bidang
penilaian dalam rangka pengelolaan
BMN dan tusi lainnya. Persoalan

di atas memang merupakan
permasalahan umum di lapangan
akan tetapi harus diselesaikan dan
dibutuhkan daya juang yang tinggi
dari para penilai untuk mengurai
permasalahan dan menuntaskannya
secara berkualitas.
Selain kekurangpahaman satker
dalam pengisian form sehingga
menyebabkan terhambatnya supply
form pendataan, hambatan lain di
lapangan adalah kondisi geografis
Indonesia berupa kepulauan yang
menyebabkan terbatasnya koordinasi
dan komunikasi antara KPKNL
dengan satker. Akan tetapi dengan
sinergi, komitmen dan kerja keras
baik di level Pusat DJKN, Kanwil
maupun KPKNL dan satker KL
maka ketersedian form akhirnya
dapat dipenuhi. Terlalu sederhana
permasalahan ketersediaan form jika
diungkapkan dalam kalimat akan
tetapi di lapangan penuh dengan
kerja keras dan kerja cerdas untuk
penyelesaian setiap hambatan di
lapangan. Dan ini memang nyata ada
di lapangan
Dalam pelaksanaan revaluasi BMN
berupa tanah, Direktorat Penilaian
memberikan petunjuk dalam rangka
penyempurnaan proses dan kertas
kerja penilaian dengan memberikan
guidance kepada Tim Penilai agar
memastikan bahwa keberadaan objek
penilaian memang valid di lapangan
dan melengkapi laporan revaluasi
BMN dengan kertas kerja penilaian
yang memberikan penjelasan
terkait dengan penghitungan nilai
tanah dan penjelasan adjustment
dan pembobotan yang dilakukan

oleh Penilai. Apabila Penilai
merasa tidak yakin atau ragu
dengan objek pembanding, maka
Penilai melaksanakan penelusuran
keberadaan pembanding dengan
kesimpulan bahwa semua objek
pembanding dapat dipastikan
keberadaannya.
Kantor Pusat DJKN melalui
Direktorat Penilaian terus
memperbaiki dan menyederhanakan
proses bisnis penilaian tanpa
mengurangi kadar penilaian.
Terdapat target sebesar 945.460
NUP yang tersebar di 13.782 satker
harus disajikan dalam neraca tahun
2019, kondisi upnormal ini tentunya
perlu disikapi dengan terobosan
dan inovasi baru sehingga kegiatan
revaluasi BMN dapat dituntaskan
dan tetap berkualitas. Direktorat
penilaian melahirkan desktop
valuation dalam revaluasi BMN
yang berupa bangunan, dimana
kunci utama desktop valuation
adalah keakuratan pengisian form
pendataan yang dilakukan satker.
Desktop valuation sesuai dengan
metodologi yang diperkenankan
dalam penilaian, sehingga output
penilaian tetap mencerminkan
nilai wajar. Direktorat penilaian
memastikan dan meyakinkan kepada
BPK bahwa desktop valuation dalam
revaluasi BMN telah didasarkan pada
prinsip-prinsip metodologi penilaian
yang sesuai dengan international
best practice. Direktorat penilaian
meyakinkan BPK bahwa langkah
langkah revaluasi BMN sudah benar
menurut profesi penilai.
Dalam menjaga kualitas laporan

revaluasi BMN untuk memenuhi
unsur pengendalian internal maka
setiap produk laporan revaluasi BMN
wajib dilengkapi dengan routing slip.
Routing slip ini sebagai dokumen
kerja yang menggambarkan bahwa
setiap laporan revaluasi BMN telah
dilakukan check and balancing antar
Tim Penilai dengan dipimpin Kepala
Seksi Kepatuhan Internal. Sedangkan
bidang penilaian pada kantor
wiayah DJKN melakukan verifikasi
kelengkapan laporan penilain
kembali melalui aplikasi SIP Reval.
Semuanya dilakukan secara simultan
dalam rangka menjaga kualitas
laporan penilaian
Kompleksitas dalam pelaksanaan
revaluasi BMN baik itu terkait
metodologi dan penyusunan laporan
penilaian mempunyai kesan dan
cerita sendiri untuk setiap tim
penilai. Akan tetapi pengalaman
dan kenyataan di lapangan selama
proses revaluasi BMN juga membawa
cerita dan kesan yang tidak kalah
menariknya. Cerita tentang kondisi
alam yang tidak bersahabat seperti
adanya gempa bumi berkepanjangan
yang terjadi hampir 1 tahun penuh
pada tahun 2018 menjadi cerita
tersendiri bagi keluarga besar
KPKNL Mataram. Di tengah tengah
pelaksanaan revaluasi BMN, faktor
eksternal berupa sapaan alam
melalui goncangan gempa bumi
tiba tiba muncul dan membuat
pegawai KPKNL Mataram cemas dan
kuatir akan keselamatan keluarga
dan dirinya. Gempa bumi seperti
halnya tamu yang tidak diundang
dan tidak kita diinginkan. Dia dapat
muncul sewaktu waktu tanpa kita
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ketahui sebelumnya, berapa skala
richter besarnya gempa yang akan
datang sampai dengan sejauh ini
belum ada science yang mampu
memecahkannya. Tidak jarang
terdapat cerita dari teman teman
Tim Penilai KPKNL Mataram pada
saat pelaksanaan survei lapangan
dihadapkan dengan gempa bumi.
Sehingga memaksa mereka untuk
memikirkan keselamatan keluarga di
rumah. Konsentrasi tiba tiba pecah
dan ketakutan datang seketika, akan
tetapi semua harus tetap berjalan
dan target harus tetap tercapai
dengan keselamatan dan kesehatan
sebagai panglima. Ada juga cerita
dari penilai lainnya dimana survei
lapangan membuat penilai tersebut
harus terapung di lautan selama 16
hari untuk menyisiri mercusuar satu
ke mercusuar lainnya milik distrik
navigasi. Itu merupakan pengamalan
hidup pertama yang dialami penilai
tersebut, bertahan hidup di atas
kapal selama 16 hari dengan segala
keterbatasan dan persoalan yang ada.
Atau mungkin cerita lain dari teman
teman penilai lainnya yang harus
berteman dengan alam dan berjibaku
dengan ombak 3 meter yang
menggulunggnya selama 4 jam lebih
dan membuatnya semakin dekat
dengan Pemilik Alam Semesta. Suka
duka penilai dalam melaksanakan
revaluasi BMN menjadi bagian dan
akan terus menjadi kebanggaan
penilai dalam andil turut serta
menuntaskan revaluasi BMN secara
berkualitas.
2. Adanya pandemi Covid -19
berdampak pada penyusunan LKPP
dan pemeriksaan LKPP tahun 2019
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Dalam time frame proses
pertanggungjawaban APBN, proses
penyusunan LKPP unaudited
dilaksanakan paling lama 3 bulan
sejak tahun anggaran berakhir.
Sedangkan pemeriksaan BPK atas
LKPP tahun 2019 dilaksanakan
pada bulan awal April sampai
dengan Juni 2020, dimana kita
ketahui bersama bahwa pada
akhir Februari virus covid-19
mulai masuk Indonesia. Pandemi
covid-19 memaksa kita untuk
menurunkan aktivitas dan interaksi
antar manusia. Hal ini menjadi
hambatan dan tantangan tersendiri
dalam penyusunan LKPP 2019.
Akan tetapi dengan sinergi dan
profesionalisme Kementerian
Keuangan dengan Kementerian
Lembaga lainnya, pandemi Covid-19
tidak mematikan kinerja, namun
justru merangsang tumbuhnya
inovasi dan kreativitas baru di
tengah-tengah aktivitas manusia
yang mulai dibatasi. Pun demikian
dengan BPK selaku auditor, pandemi
Covid-19 tidak menurunkan
standar profesionalisme supreme
auditor ini, akan tetapi BPK berhasil
menciptakan pola kerja, teknik
pemeriksaan dan prosedur baru
ditengah-tengah pandemi Covid-19
tanpa mengurangi kualitas hasil
pemeriksaan.
Berdasarkan pemaparan tersebut di
atas keberadaan penilai pemerintah
merupakan salah satu elemen
penting dalam penyusunan neraca.
Meskipun pada tahun 2020 bangsa
kita dihadapkan dengan situasi
pandemi Covid-19, akan tetapi
akan menjadi pembelajaran kita

bersama bahwa suatu bangsa dapat
saja dihadapkan dengan tantangantantangan yang luar biasa, akan
tetapi dengan knowledge, experience
dan profesionalisme kita DAPAT
menyelesaikan persoalan yang ada.
Hal ini akan menjadi rekam jejak
dan pembelajaran buat generasi saat
ini maupun generasi berikutnya.
Begitu juga dengan profesi
penilai, diharapkan setiap penilai
pemerintah agar komitmen untuk
berkembang dan dinamis mengikuti
perkembangan science, bukankah
penilaian adalah perpaduan art dan
science? Selain penguasan keilmuan
yang matang, seni berkomunikasi
adalah salah satu teknik yang harus
dikuasai oleh setiap penilai.
Terakhir penulis ingin mengutip
apa yang disampaikan oleh
Menteri Keuangan bahwa status
mendapatkan opini WTP bukanlah
tujuan akhir. Tujuan akhir
Kementerian Keuangan adalah
mengelola Keuangan Negara sesuai
dengan tujuan negara kita yakni
untuk menciptakan masyarakat yang
adil dan makmur, mencapai tujuan
pembangunan, mensejahterakan
masyarakat dan meratakan
kesejahteran rakyat Indonesia.
Sehingga setiap penilai pemerintah
mempunyai tanggung jawab moral
dan tanggung jawab profesionalisme
dalam pencapaian tujuan akhir
Kementerian Keuangan.
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Kolom PNKNL

M

eskipun penyisihan
piutang tidak tertagih
mengalami penurunan
dibandingkan tahun 2018 yang
sebesar Rp 126,2 triliun, namun
nilai tersebut masih cukup material.
Angka tersebut berpotensi menjadi
besaran nilai Piutang Negara yang
akan diproses oleh Kementerian
Keuangan melalui PUPN (Panitia
Urusan Piutang Negara).

OPTIMALISASI
PENGURUSAN PIUTANG
NEGARA DENGAN
IDENTITAS DEBITUR YANG
BERKUALITAS
Penulis: Muhammad Meirizky Ikhsan - KPKNL Palembang
Pada Juli 2020, Badan Pemeriksa Keuangan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan
atas LKPP Tahun 2019 kepada pemerintah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.
Terdapat satu informasi yang cukup menarik dari akun piutang, dimana dari total nilai
piutang bukan pajak senilai Rp.166,25 triliun, nilai piutang neto sebesar Rp 44,3 triliun
dengan penyisihan piutang tidak tertagih mencapai Rp.121,8 triliun.
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Dalam merespon kebutuhan
penyelesaian pengurusan Piutang
Negara yang optimal, maka
pendekatan-pendekatan yang
extraordinary dan up to date
merupakan hal yang patut menjadi
pertimbangan policy makers dalam
memenuhi ekspektasi publik. Seperti
halnya informasi mengenai identitas
debitur atau penanggung hutang,
yang menjadi titik awal dari sebuah
akhir proses penyelesaian piutang,
perlu dilakukan peningkatan
kualitas sehingga hak publik melalui
pemenuhan kewajiban debitur
dimaksud menjadi tercapai. Dalam
merealisasikan hal tersebut, tentunya
kolaborasi antar instansi pemerintah
dan antara instansi pemerintah
dengan swasta maupun masyarakat
umum menjadi satu prasyarat.
Tulisan ini mencoba menelaah ruang
inovasi proses pengurusan Piutang
Negara dalam kaitannya dengan
indentitas debitur.
Informasi Alamat atau Domisili
dari Perspektif Regulasi
Pengurusan Piutang Negara
Selain Undang-undang Prp Nomor
49 tahun 1960, pengurusan Piutang
Negara di Indonesia berlandaskan
pada Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 240/PMK.06/2016 tentang
Pengurusan Piutang Negara. Dalam

tahap awal, kewajiban pengurusan
piutang berada pada instansi dimana
piutang tersebut tercipta. Sampai
dengan usaha-usaha internal tidak
membuahkan hasil maka pengurusan
piutang tersebut wajib diserahkan
kepada PUPN melalui Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang (KPKNL) sesuai kedudukan
instansi Penyerah Piutang, tempat
dibuatnya perjanjian piutang,
domisili hukum yang tetapkan
dalam perjanjian piutang, atau
kedudukan penanggung hutang.
Hal tersebut menunjukan bahwa
variabilitas domisili menjadi
salah satu pertimbangan, bahkan
sebelum piutang tersebut dilakukan
pengurusan oleh PUPN.
Piutang Negara secara formal diurus
oleh PUPN setelah terbit SP3N
atau Surat Penerimaan Pengurusan
Piutang Negara dari KPKNL.
Konsekuensi penyematan ‘negara’
dalam redaksi piutang sangatlah
besar, karena selain penanggung
hutang berhutang kepada Negara,
juga menjadi subjek hukum yang
berpotensi dikenakan proses
pengurusan seperti Surat Paksa
membayar dalam kurun waktu 1x24
jam, pencekalan ke luar negeri,
pemblokiran/penyitaan/penjualan
secara lelang barang jaminan dan/
atau harta kekayaan lain, sampai
dengan paksa badan. Namun
sebelum menuju tahapan-tahapan
tersebut, tentu saja terdapat proses
yang harus dilalui karena prinsip
umum penagihan adalah bukan
untuk ‘menghukum’ melainkan
dipenuhinya kewajiban si tertagih.
Begitu juga dengan pengurusan
Piutang Negara, setelah SP3N terbit
maka tahap awal pengurusan Piutang
Negara adalah pemanggilan melalui

surat ke alamat penanggung hutang
sampai dengan dua kali.
Signifikansi Alamat Debitur dalam
Proses Pengurusan Piutang Negara
Berdasarkan penjelasan mengenai
awal tahapan pengurusan negara
di atas dapat dilihat bahwa alamat
atau domisili menjadi salah satu
penunjang utama dalam proses
penyelesaian piutang. Sebagai
contoh, alamat penanggung hutang,
baik perorangan atau badan hukum,
merupakan clue pertama dalam
melihat arah keberhasilan proses
pengurusan Piutang Negara. Dalam
melayangkan surat panggilan yang
tertuju pada alamat sesuai dengan
informasi pada dokumen penyerahan
piutang, maka penanggung
hutang yang beritikad baik akan
memenuhi panggilan. Namun pada
kenyataannya, tidak jarang surat
panggilan tidak direspon bahkan
dalam beberapa korespondensi, surat
kembali dengan keterangan alamat
tidak lengkap, pindah alamat, tidak
dikenal, bahkan tidak ada penghuni.
Tidak mutakhirnya informasi alamat
dimaksud dapat secara signifikan
mempengaruhi kualitas penagihan
piutang pada tahap selanjutnya.
Penagihan Era Now
Perkembangan teknologi telah
merubah perilaku manusia
dalam menjalin komunikasi dan
bersosialisasi. Kemajuan teknologi
komunikasi pada dekade terakhir
misalnya, telah meningkatkan
efektifitas dan efisiensi dalam
menjalin komunikasi antar manusia.
Sebagai contoh, untuk mengadakan
wawancara, alih-alih dilakukan secara
tatap muka, dilakukan secara virtual.
Lebih mudah untuk mengakses
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atau ‘menemui’ seseorang melalui
telepon atau komputer dibandingkan
bertemu secara tatap muka. Misalkan
saja dalam bertukar pesan atau
berkomunikasi, media telepon,
email, dan aplikasi/media sosial
relatif lebih efisien dibandingkan
apabila pesan atau komunikasi
disampaikan melalui pos atau secara
langsung.
Oleh karena itu, informasi yang
berhubungan langsung maupun
tidak langsung dengan debitur dapat
secara signifikan mempengaruhi
proses dan hasil akhir dari
pengurusan Piutang Negara.
Misalkan saja informasi alamat
yang lengkap dan mutakhir dapat
memudahkan proses penagihan
piutang. Terlebih lagi apalabila
tersedia informasi yang terkait Data
debitur lainnya seperti Nomor Induk
Kependudukan (NIK)/Kartu Tanda
Penduduk (KTP) dan nomor telepon.
Nomor Induk Kependudukan
sebagai Single National Identity
Sejak ditetapkannya Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan,
semestinya ketersediaan data
identitas penanggung hutang
yang berkualitas sudah menjadi
keniscayaan, paling tidak adanya
data mengenai NIK. Pasal 13
Undang-undang Nomor 23
Tahun 2006 mengatur bahwa
Setiap Penduduk Wajib memiliki
NIK, kemudian NIK dimaksud
dicantumkan dalam setiap dokumen
kependudukan dan menjadi dasar
penerbitan Paspor, SIM, NPWP,
Polis Asuransi, Sertipikat Hak Atas
Tanah, dan Penerbitan Dokumen
Identitas Lainnya. Semenjak
terbitnya Undang-undang Nomor
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23 Tahun 2006 yang diubah
dengan Undang-undang Nomor 2
Tahun 2013, sudah semestinya NIK
menjadi salah satu identitas yang
dicantumkan dalam pembuatan
Naskah Perjanjian yang berpotensi
menimbulkan Piutang Negara.
Dengan demikian, awareness instansi
pemerintah, sebagai penyerah
piutang potensial, perlu ditingkatkan
dalam memastikan bahwa seluruh
perjanjian yang memiliki risiko
kemunculan piutang negara telah
mencantumkan data para pihak
dengan lengkap termasuk data NIK.
Selain kewajiban bagi setiap
penduduk untuk memiliki Single
National Identity atau NIK, Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 juga
mengatur informasi yang ada dalam
data kependudukan, diantaranya
adalah status hubungan keluarga,
informasi orang tua kandung, dan
alamat terdahulu maupun saat
ini. NIK dapat digunakan sebagai
referensi dalam melakukan debtor
tracing baik dalam penelusuran
keberadaan penanggung hutang,
ahli waris, maupun harta kekayaan
lain. Data tersebut sangat penting
karena menjadi salah satu rujukan
apabila dalam proses pengurusan
diperlukan tindakan hukum tertentu
kepada penanggung hutang, seperti
pencegahan ke luar negeri atau
pemblokiran rekening di perbankan,
dimana NIK menjadi satu data
indentifikasi kebenaran subjek
hukum dimaksud.
Ketika NIK sendiri dapat menjadi
salah satu modal utama dalam
proses penagihan, maka nomor
telepon seluler atau handphone
terkait penanggung hutang
menjadi data utama lainnya yang

dapat mengoptimalkan tingkat
keberhasilan penagihan. Dengan data
NIK maka koordinasi dengan instansi
Pengguna Data pendudukan lainnya,
seperti Kantor Pelayanan Pajak,
Dinas Pendudukan dan Catatan
Sipil, dan Kantor Imigrasi, dapat
dilakukan lebih integratif karena
pertukaran informasi menggunakan
single resource, yakni NIK. Selain itu,
utilisasi nomor telepon selain sebagai
referensi awal penulusuran juga
dapat dijadikan media komunikasi
yang cukup efektif. Dengan data
NIK dan nomor handphone, maka
pemeriksaan Piutang Negara dapat
dilakukan dengan lebih efisien dan
efektif.
Nomor Handphone sebagai Portal
Komunikasi Utama
Selain NIK, data penting lainnya
yang seyogya tersedia dalam data
penanggung hutang adalah nomor
handphone. Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika Nomor
14 Tahun 2017 mewajibkan seluruh
pengguna jasa telekomunikasi
teregistrasi pada akhir Februari
2018. Data sumber yang digunakan
dalam registrasi tersebut adalah
NIK. Berdasarkan data Kementerian
Komunikasi dan Informatika per
April 2018, jumlah pengguna
handphone yang tervalidasi adalah
254 juta pelanggan sedangkan
data jumlah penduduk hasil release
BPS tahun 2018 adalah 265 juta
jiwa. Apabila dikomparasikan
secara normal maka rasio jumlah
penduduk usia 20 tahun ke atas
tahun 2018 dibandingkan dengan
jumlah pengguna handphone pada
periode April 2018 adalah 145%.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa
setiap orang dewasa di Indonesia

teregister setidaknya satu kali sebagai
pengguna handphone, cateris
paribus.
Sebagai salah satu media komunikasi
yang efektif, data nomor handphone
dapat menjadi media penagihan
yang dapat diandalkan saat ini.
Yang marak terjadi baru-baru ini
adalah mekanisme penagihan
perusahan fintech atau pinjaman
online, yang mengutilisasikan nomor
handphone sebagai salah satu sarana
utama penagihan apabila debitur
menunggak. Bahkan pada aplikasi
lainnya, nomor handphone dijadikan
core identity dalam penggunaan
transaksi e-money, sebut saja OVO,
GOPAY, DANA, dan JENIUS. Hal
tersebut menunjukkan bahwa data
nomor handphone merupakan hal
yang fundamental terkait dengan
hak dan kewajiban seseorang, tidak
terkecuali kewajiban penanggung
hutang kepada Negara untuk
melunasi hutangnya. Terlebih lagi
adanya elemen ‘kepentingan negara’
dalam usaha-usaha penyelesaian
pengurusan Piutang Negara.
Aksi Kolaborasi Sebuah
Keniscayaan
Teori kebijakan publik kontemporer
menjelaskan bahwa seiring dengan
globalisasi, perkembangan teknologi,
dan meningkatnya kebutuhan serta
persepsi masyarakat, maka secara
alamiah akan juga meningkatkan
kompleksitas permasalahan seputar
kebijakan (public policy problems).
Oleh karena itu, organisasi sektor
publik tidak akan mempu bekerja
sendiri dalam menyelesaikan
permasalahan publik yang semakin
kompleks. Kerja sama antar lembaga
pemerintah maupun antara
pemerintah dengan pihak lain baik

swasta ataupun masyarakat umum
menjadi suatu hal yang tidak dapat
terelakan lagi dalam penyelesaian
permasalahan publik termasuk
pengurusan Piutang Negara.
Undang-undang Prp Nomor 49
tahun 1960 yang mengamanatkan
pembentukan PUPN sebagai
sebuah kepanitian multi-actors-entity
sebenarnya sudah mengadopsi
networks government atau
collaborative actions. Networks
government mengutilisasi
kewenangan dan expertise dari
masing-masing pihak terkait dalam
mencapai optimalisasi penyelesaian
permasalahan kebijakan publik.
Aksi kolaborasi, selain merupakan
amanat Undang-undang juga dapat
meningkatkan efektifitas, efisiensi,
dan optimalisasi penyelesaian
Piutang Negara.
Piutang Negara menurut Undangudang Nomor 17 tahun 2003
merupakan bagian dari Keuangan
Negara, sehingga penyelesaiannya
menjadi tujuan dan tanggung
jawab bersama seluruh lembaga
pemerintahan. Selain itu, Piutang
Negara yang lunas misalkan, akan
menghasilkan PNBP yang dapat
gunakan untuk meningkatkan
kapasitas APBN dalam pemenuhan
fungsi pelayanan publik lainnya.
Salah satu contoh wujud dari aksi
kolaborasi adalah pertukaran data
atau informasi terkait penanggung
hutang, baik berupa data
keimigrasian, data kependudukan,
data perbankan, dan data
pertanahan. Selain itu, instansi
penyerah piutang, selaku counterpart
utama dalam pengurusan Piutang
Negara oleh PUPN, juga semestinya
telah mengadopsi kewajiban

pencantuman data alamat mutakhir,
NIP/KTP dan nomor handphone
aktif dari setiap pembuatan
perjanjian yang berpotensi
memunculkan Piutang Negara di
masa depan.
Kesimpulan
Dalam mengoptimalkan proses
pengurusan Piutang Negara
baik melalui pelunasan maupun
penyelesaian, maka salah satu input
yang secara signifikan dibutuhkan
adalah identitas penanggung hutang
yang berkualitas. Selain informasi
mengenai alamat penanggung
hutang yang mutakhir, NIK dan
nomor handphone, adalah diantara
data yang dapat dipertimbangkan
untuk menjadi persyaratan pokok
penyerahan Piutang Negara.
Undang-undang Nomor 2 Tahun
2013 dapat menjadi rujukan
dalam menentukan cut-offdate implementasi persyaratan
penyerahan Piutang Negara yang
wajib menyertakan informasi alamat
mutakhir, NIK dan nomor handphone
penanggung hutang. Dengan
penyematan persyaratan dimaksud
dalam regulatory tools pengurusan
Piutang Negara serta dilengkapi
collaborative actions dengan instansi
terkait lainnya, seperti instansi
penyerah piutang, Kantor Pajak,
Kantor Imigrasi, Kantor Pertanahan,
Kantor Disdukcapil, dan perbankan,
maka pengurusan Piutang Negara
yang efisien, efektif, dan optimal,
niscaya akan tercapai.
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Kolom Lelang

N

TANTANGAN DAN PERAN
BALAI LELANG DALAM
PEMULIHAN EKONOMI DI
ERA NEW NORMAL
Penulis: Sunadi dan Aulia Fadly Ilhami - Direktorat Lelang

Tatanan normal baru atau sering disebut dengan new normal
merupakan upaya kesiapan untuk beraktivitas di luar rumah seoptimal
mungkin, sehingga dapat beradaptasi dalam menjalani perubahan
perilaku yang baru. Perubahan pola hidup ini dibarengi dengan
menjalani protokol kesehatan sebagai pencegahan penyebaran dan
penularan virus Covid-19.
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ew normal menjadi wujud
optimisme masyarakat
untuk segera bangkit
dari keterpurukan akibat pandemi
COVID-19. Meskipun sudah mulai
kembali beraktivitas diluar rumah,
bukan berarti bebas seperti sebelum
pandemi. New normal diharapkan
dapat memutus rantai kemiskinan
akibat pemutusan hubungan kerja
(PHK) dan mencegah terjadi resesi
ekonomi yang mengancam stabilitas
nasional. Pemerintah memberikan
stimulus bagi pelaku usaha untuk
mencegah meluasnya terjadinya
PHK. Balai Lelang sebagai pelaku
usaha di bidang lelang ikut andil
dalam upaya pemulihan ekonomi
dan pencegahan PHK melalui
pelaksanaan lelang Noneksekusi
Sukarela
Pembatasan Sosial Bersekala
Besar (PSBB) merupakan upaya
pemerintah dalam mencegah
penyebaran virus Covid-19.
Penerapan PSBB di beberapa daerah
di Indonesia dapat menekan laju
penularan virus corona di beberapa
daerah, khususnya di kota-kota
besar. Penerapan PSBB yang
membatasi kegiatan di luar rumah
sangat berdampak pada sektor
ekonomi karena kegiatan usaha di
luar yang dikecualikan tidak boleh
untuk melakukan kegiatan usaha
sebagaimana mestinya.
Pada kuartal I 2020, Badan Pusat
Statistik (BPS) melaporkan bahwa
pertumbuhan ekonomi Indonesia
hanya tumbuh sebesar 2,97 persen,

turun jauh dari pertumbuhan
sebesar 5,02 persen pada periode
yang sama pada tahun 2019.
Kinerja ekonomi yang melemah ini
turut pula berdampak pada situasi
ketenagakerjaan di Indonesia.
Berdasarkan data Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) per
7 April 2020, tercatat sebanyak
39.977 perusahaan di sektor formal
yang memilih untuk merumahkan
dan/atau melakukan PHK terhadap
pekerjanya sebagai akibat dari
pandemi Covid-19 dengan Total
sebanyak 1.010.579 orang pekerja
yang terkena dampaknya. Rinciannya
antara lain 873.090 pekerja dari
17.224 perusahaan dirumahkan,
sedangkan 137.489 pekerja
mendapatkan PHK dari 22.753
perusahaan. Sementara itu, jumlah
perusahaan dan tenaga kerja yang
terdampak di sektor informal adalah
sebanyak 34.453 perusahaan dan
189.452 orang pekerja.
Dalam rangka menjaga stabilitas
ekonomi nasional di tengah
pandemi yang masih belum
berakhir, pemerintah memberikan
kelonggaran untuk dapat beraktivitas
diluar rumah setelah berakhirnya
masa PSBB tetapi dengan tetap
menerapkan protokol kesehatan
atau yang dikenal dengan istilah
new normal atau tatanan normal
baru. Kondisi pada era tatanan
normal baru diharapkan dapat
menggerakkan ekonomi, tetapi di
sisi lain tetap dapat menekan laju
penyebaran Covid-19. Pemerintah

berusaha untuk terus menciptakan
solusi terbaik dalam menghadapi
pandemi tetapi tetap menjaga
stabilitas ekomoni melalui Peraturan
Presiden Nomor 82 tahun 2020
tentang Komite Penanganan Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) dan
Pemulihan Ekonomi mengantikan
Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Covid-19 yang lebih
fokus pada sektor kesehatan dan
pencegahan penyebaran dan
penularan penyakit. Aturan baru
tersebut akan lebih mengutamakan
agenda kesehatan dan pemulihan
ekonomi secara bersamaan.
Lelang sebagai sarana jual beli ikut
terdampak dengan adanya pandemi
Covid-19. Masyarakat cenderung
untuk tidak melakukan pengeluaran
diluar untuk kebutuhan pokok dan
kesehatan. Barang atau aset yang
di lelang baik eksekusi maupun
sukarela rata-rata merupakan barang
yang bukan prioritas dibelanjakan
pada masa pandemi seperti properti,
kendaraan, dan benda seni. Inovasi
dan kreativitas sangat dibutuhkan
agar produktivitas lelang tetap
terjaga meskipun dalam keadaan
pandemi. Lelang online sudah
menjadi suatu keniscayaan yang
harus dilakukan untuk menghindari
kontak dengan yang lain. Selain
sebagai pembuat kebijakan terkait
lelang, Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara juga melaksanakan lelang
melalui kantor-kantor pelayanan
(KPKNL) yang tersebar di seluruh
Indonesia. Melalui portal lelang pada
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laman lelang.go.id, kegiatan lelang
dapat dilaksanakan secara daring
dengan tagline “Lelang mudah,
objektif, dan aman”. Selain lelang
yang dilaksanakan oleh pemerintah
melalui KPKNL, lelang juga
diselenggarakan oleh pihak swata
melalui Balai Lelang yang bekerja
sama dengan Pejabat Lelang Kelas II
Peranan Balai Lelang.
Berdasarkan basis data yang terdapat
pada Direktorat Lelang, Balai Lelang
yang aktif dan resmi terdaftar
berjumlah 95 unit yang tersebar di
seluruh Indonesia. Bidang usaha
yang dilakukan sebagian besar
terbagi menjadi tiga sektor yaitu
sektor kendaraan, properti dan benda
seni. Melalui pelaksanaan lelang,
Balai Lelang telah memberikan
kontribusi dalam pertumbuhan
ekonomi dalam bentuk pokok lelang
dan penerimaan negara melalui
PNBP. Berdasarkan data yang
dilaporkan, jumlah Pokok Lelang
yang telah diperoleh selama Semester
I 2020 sebesar 4,8 triliun Rupiah
dan Bea Lelang sebesar 36 miliar
Rupiah.
Balai Lelang merupakan pelaku
usaha berbadan hukum swasta
non pemerintah. Balai Lelang
sebagai pelaku usaha di bidang
lelang memiliki peranan dalam
upaya meningkatkan pertumbuhan
ekonomi. Hadirnya Balai Lelang
mejadikan transaksi jual beli melalui
lelang dapat lebih kompetitif dan
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dikenal di masyarakat. Persepsi
masyarakat bahwa lelang merupakan
barang murahan, rongsokan, dan
rawan sengketa diharapkan dapat
diminimalisasi melalui peran yang
dijalankan oleh Balai Lelang.
Lelang yang dilakukan Balai Lelang
umumnya dilakukan di tempat
yang luas dan mengumpulkan
banyak orang. Banyaknya peserta
diharapkan dapat menjadikan lelang
lebih kompetitif dan memperoleh
Pokok Lelang yang maksimal.
Pada saat tertentu seperti hari
raya, produktivitas lelang biasanya
meningkat dengan signifikan.
Sejak penyakit Covid-19 mulai
mewabah, Balai Lelang yang biasanya
aktif dan produktif melaksanakan
lelang harus dihentikan untuk
sementera guna menghindari
penyebaran Covid-19. Seperti
halnya pelaku usaha lain, ancaman
Balai Lelang tidak dapat beroperasi
dan PHK seperti sudah menanti
ditambah dengan PSBB yang sangat
membatasi pergerakan Balai Lelang.
Selain itu, masyarakat cenderung
untuk membelanjakan sumber daya
yang dimiliki untuk keperluan yang
lebih mendesak seperti menyediakan
kebutuhan pokok, alat kesehatan, dan
lain sebagainya.
Secara umum, Balai Lelang memiliki
struktur organisasi yang terdiri
atas direksi dan staf/karyawan.
Berdasarkan hasil survei terhadap
Balai Lelang, sebagian besar Balai

Lelang tetap mempertahankan
pegawainya meskipun di tengah
pandemi Covid-19. Namun,
terdapat 2 (dua) unit Balai Lelang
yang terpaksa harus melakukan
perampingan karyawan supaya
dapat melanjutkan usahanya. Dalam
mengembangkan usahanya, beberapa
Balai Lelang justru menambah
pegawai mengingat Balai Lelang
memiliki kantor perwakilan yang
tersebar di luar wilayah kedudukan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
113/PMK.6/2020 tentang Balai
Lelang mewajibkan suatu Balai
Lelang untuk mendirikan Kantor
Perwakilan dalam hal pelaksanan
lelang di luar wilayah kedudukannya
telah melebihi 36 kali frekuensi
dalam satu tahun kalender.
Industri lelang yang dilaksanakan
oleh Balai Lelang pada skala besar
umumnya didominasi oleh sektor
otomotif atau kendaraan. Biasanya
kendaraan yang akan dilelang
di tempatkan pada lahan yang
luas sehingga calon pembeli atau
peserta lelang dapat melihat dan
mengamati objek yang akan di lelang
dengan lebih leluasa atau biasa
dikenal dengan istilah aanwijzing.
Adanya pandemi Covid-19 dan
aturan tentang PSBB menjadikan
kegiatan aanwijzing tersebut tidak
dapat dilakukan sehingga menjadi
hambatan sekaligus tantangan bagi
Balai Lelang dalam usaha untuk
dapat mempertahankan bisnisnya.
Tantangan lain juga dirasakan oleh

Balai Lelang di bidang properti.
Balai Lelang yang bergerak di
bidang properti yang sebagian besar
berfokus pada kegiatan jasa pra
dan pasca lelang harus terkendala
dengan pengurusan dokumendokumen persyaratan lelang. Kendala
yang dihadapi meliputi kesulitan
untuk mendapatkan calon pembeli,
pengurusan Surat Keterangan Tanah
(SKT/SKPT) dari BPN yang tidak
terbit sebelum pelaksanaan lelang,
dan susahnya akses menuju lokasi
akibat diberlakukannya lokcdown
secara lokal.
Dalam menghadapi pertumbuhan
ekonomi yang berada di bawah angka
nol, pelaku usaha harus melakukan
usaha ekstra dalam mempertahankan
pergerakan ekonomi dan eksistensi
perusahaan. Berbagai inovasi perlu
ditawarkan kepada masyarakat
agar percaya dan tertarik untuk
menggunakan dana yang dimiliki
melalui lelang. Beberapa Balai
Lelang melakukan upaya pendekatan
komunikasi dengan pihak-pihak
yang terkait sehubungan dengan
kendala yang dihadapi. Perkumpulan
Balai Lelang di Indonesia (Perbali)
sebagai wadah bagi Balai Lelang
untuk menyampaikan aspirasi
telah melakukan upaya komunikasi
dengan pihak-pihak yang
berhubungan dengan proses bisnis
Balai Lelang. Sebagai contoh, dalam
pengurusan SKPT yang sempat
terhambat, Perbali lebih intens
dalam menyampaikan permasalahan
yang dihadapi oleh Balai Lelang dan

berusaha mencari solusi yang terbaik.
Peran asosiasi Balai Lelang dimaksud
merupakan wujud dari pengaturan
dalam PMK 113 yang memberikan
kesempatan bagi mereka untuk
menunjukkan eksistensinya.
Kembali pada sektor otomotif,
berdasarkan paparan salah satu
Direktur Balai Lelang dalam suatu
kesempatan, dijelaskan bahwa
meskipun jumlah barang yang akan
dilelang meningkat karena pandemi,
tetapi harga barang yang dihasilkan
dari lelang turun sekitar 20 sampai
30 persen. Kondisi pandemi yang
terus berlangsung dapat mengancam
industri lelang ke depannya. Pasca
penetapan era tatanan baru sebagai
pengganti status bencana Covid-19,
Balai Lelang telah mendapatkan
harapan untuk dapat berkembang
di masa yang sulit. Untuk itu,
dibutuhkan strategi yang dapat
menarik minat masyarakat untuk
ikut mendaftar sebagai peserta lelang
dengan tetap melaksanakan protokol
kesehatan. Beberapa Balai Lelang
sudah menyiasati gejolak ekonomi
dengan melakukan lelang secara
daring. Bagi Balai Lelang dengan
skala penjualan besar yang didukung
dengan sumber daya yang ada tentu
tidak masalah untuk melaksanakan
lelang secara daring, tetapi bagi
Balai Lelang yang masih merintis
usahanya, pelaksanaan lelang
secara daring merupakan tantangan
tersendiri. Salah satu upaya yang
dilakukan Perbali sebagai wakil dari
Balai Lelang, telah disampaikan

usulan agar Balai Lelang dan Pejabat
Lelang Kelas II dapat mengakses
portal lelang dalam mendukung
pelaksanaan lelang mereka.
Pelaksanaan lelang secara daring
tidak dapat menarik peserta lelang
dengan maksimal apabila tidak
diimbangi dengan informasi yang
akurat terkait objek yang akan
dilelang. Balai Lelang perlu memiliki
sumber daya yang memadai baik
peralatan maupun ahli taksir
untuk mentukan grading atau
pemeringkatan terhadap barangbarang yang akan ditawarkan pada
saat lelang. Pemberian grading pada
barang yang dilelang akan menarik
minat calon peserta lelang. Dengan
demikian, Calon pembeli tidak harus
datang untuk memastikan kondisi
barang, tetapi sudah mendapatkan
gambaran dari informasi yang
diberikan ketika melihat profil
barang yang ditawarkan pada situs
Balai Lelang.
Selain menggunakan sistem
daring, Balai Lelang juga harus
menciptakan pasar lelang dengan
mempertahankan pembeli potensial.
Beberapa Balai Lelang otomotif
mengunakan sistem poin untuk
menarik minat dari calon peserta
lelang. Bagi peserta lelang yang
dinyatakan sebagai pemenang dapat
memperoleh poin yang nantinya akan
diakumulasikan pada akhir tahun
untuk mendapatkan hadiah yang
menarik. Program poin dimaksud
merupakan program loyalty yang
diinisiasi sebagai bentuk apresiasi
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kepada para pelanggan setia yang
selama ini selalu aktif mengikuti
berbagai kegiatan lelang yang
dilaksanakan oleh Balai Lelang.
Dampak pandemi menyebabkan
pertumbuhan ekonomi mengalami
penurunan bahkan sampai di
angka minus 5,32 persen (data
BPS). Begitu pula dengan minat
masyarakat untuk mendirikan
Balai Lelang baru, yang hingga
pemberlakuan status tatanan normal
baru belum ada perusahaan yang
mengajukan permohonan izin
operasional Balai Lelang. Meskipun
sebelum pandemi terdapat beberapa
pelaku usaha yang berkonsultasi
untuk mendirikan Balai Lelang,
tetapi kemudian diurungkan karena
pandemi Covid-19.
Pada tatanan normal baru aktivitas
ekonomi mulai bergerak, masyarakat
mulai berminat mendirikan Balai
Lelang. Sebagai contoh dengan
ditetapkannya izin operasional
Balai Lelang yang berkedudukan
di Kabupaten Jember, Jawa Timur
pada bulan Agustus lalu. Selain itu,
berdasarkan informasi dari Halo
DJKN dan konsultasi melalui daring,
terdapat beberapa pelaku usaha yang
mulai antusias untuk mendirikan
Balai Lelang.
Meskipun saat ini Indonesia masih
berada dalam kondisi pandemi,
Balai Lelang sebagai pihak swasta
yang bergerak di Bidang Lelang
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tetap dapat berperan serta dalam
menggerakan perkonomian
nasional. Pokok Lelang memberikan
kontribusi untuk menambah Produk
Domestik Bruto (PDB) dan Bea
Lelang sebagai sumber penerimaan
negara. Tantangan target lelang
yang terus meningkat setiap tahun,
meskipun terkena dampak pandemi,
tidak menimbulkan aura pesimis
dalam pencapaian target.
Walaupun hasil lelang belum bisa
dikategorikan maksimal, di era
tatanan baru ini Pokok Lelang dan
Bea Lelang yang dihasilkan oleh Balai
Lelang masih relevan dengan target
yang akan dicapai. Berdasarkan
paparan Ketua Umum Perbali dalam
sebuah forum group discussion (FGD)
bahwa setelah masa PSBB berakhir
diprediksi masyarakat mulai antusias
terhadap lelang. Peningkatan
jumlah barang yang akan dilelang
ditambah harga yang cenderung
lebih murah di bawah harga pasar,
menjadi faktor yang menarik bagi
peminat lelang. Dengan banyaknya
barang yang dilelang dengan harga
yang terjangkau, diharapkan dapat
menciptakan lapangan kerja baru
dari hasil lelang.

menawarkan barangnya melalui Balai
Lelang, penggiat otomotif dapat
membeli kendaraan dengan harga
terjangkau, bahkan dapat melakukan
lelang amal untuk melawan Covid-19
melalui Balai Lelang. Tatanan normal
baru ini memberi peluang bagi Balai
Lelang untuk melakukan diversifikasi
layanan, terutama layanan lelang
secara daring. Lelang terjadwal
khusus atau e-marketplace menjadi
peluang yang sangat memungkinkan
mengingat masyarakat mulai lebih
produktif di rumah. Dorongan untuk
melaksanakan Lelang terjadwal
khusus menjadikan semangat
untuk segera diberlakukan aturan
terkait petunjuk pelaksanaan terkait
lelang instan. Balai Lelang sebagai
penyelengara lelang, perlu membidik
sasaran lelang baru yang mendukung
produktivitas di rumah aja.
Harapannya, lelang menjadi pilihan
jual beli mudah, obyektif, aman,
dan menarik. Disamping membantu
menggerakkan roda perekonomian
dlm kondisi pandemi, UMKM dapat
terbantu dan lelang menjadi pilihan
bertransaksi tanpa harus tatap
muka. Tatanan normal baru dengan
invonasi lelang yang baru untuk
Indonesia semakin maju.

Keterbatasan masyarakat dalam
beraktvitas tentunya akan
menciptakan inovasi yang mungkin
tidak terpikirkan sebelumnya. Belum
dibukanya tempat hiburan dan hanya
sebatas wacana dapat memberikan
peluang bagi penggiat seni untuk
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Kolom LMAN

DISKURSUS MENGENAI
INDIKATOR DAN METRIK
OPTIMALISASI ASET
Penulis: I Putu Sukma Hendrawan - Lembaga Manajemen Aset Negara

Pentingnya optimalisasi aset dapat diobservasi dari
dimasukkannya pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN)
merupakan salah satu objek PNBP dalam produk hukum
muktahar setingkat di bawah konstitusi yaitu Undang-undang
9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Pun,
sebagai insan LMAN tentu pola pikir utama yang kita patut
gunakan adalah mengupayakan optimalisasi aset untuk
memperoleh penerimaan kas masuk.

amun, kita perlu
mempertimbangkan fakta
lain bahwa tujuan utama
Pemerintah dalam mengelola aset
adalah untuk pelayanan publik.
Dalam paragraf 14 Kerangka
Konseptual Akuntansi Pemerintahan
disebutkan bahwa investasi
Pemerintah dalam aset adalah tidak
untuk diintensikan sebagai sumber
emisi pendapatan secara langsung,
bahkan seringkali menimbulkan
komitmen pemeliharaan (baca:
biaya) di masa mendatang. Tanpa
menafikan manfaat atas setiap
Rupiah kas masuk bagi pembiayaan
pembangunan, yang mana saya
pernah menulis tentang potensi
pembiayaan pembangunan melalui
sekuritisasi atas penerimaan
kas masa depan termasuk dari
pemanfaatan BMN dalam sebuah
artikel dan working paper, kita dapat
mengobservasi bahwa kontribusi
pendapatan1 dari BMN pada
Pemerintah Pusat di tahun 2019
tercatat “hanya” sebesar 0,53%
dari total PNBP. Metrik lain yang
menunjukkan “insignifikansi”
kontribusi aset Pemerintah Pusat
terhadap ukuran agregat adalah
bahwa realisasi belanja modal pada
tahun 2019 hanya mengkontribusi
4,95% Pembentukan Modal
Tetap Bruto2. Hanya berpegang
pada indikator dan metrik
“tradisional” dapat membawa kita
kepada simpulan bahwa aset dan
pemanfaatan BMN tidak memiliki
peranan yang signifikan. Oleh
karena itu penulis berpendapat
bahwa kita perlu beranjak kepada
ukuran lain yang lebih menginklusi
variabel proksi layanan publik dalam
mengukur ketercapaian ikhtiar
optimalisasi aset negara untuk
kemudian kita dapat memperoleh
relevansi membicarakan optimalisasi
aset dalam konstelasi memajukan
perekonomian negara.
Dalam kajiannya3 “Sustainable
Public Finance Through Covid-19”,
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Metcalfe dan Taylor (2020)
memaparkan rekomendasi bagi
pemerintah di dunia untuk
memperhatikan neraca sektor publik
dalam mengelola keuangannya
dalam melalui krisis. Di dalam
rekomendasi tersebut, disebutkan
pentingnya merespon krisis dengan
menggunakan pendekatan neraca
(balance-sheet approach) melalui
optimalisasi imbal hasil aset sektor
publik serta perluasan analisis neraca
dengan menggunakan pendekatan
multi-kapital (multi-capital approach)
yang mengikutsertakan modal
sumber daya alam, manusia, sosial,
dan keuangan.
Kita cukup beruntung karena
Indonesia termasuk negara yang
berada pada tahapan lanjutan dalam
penyusunan neraca sektor publik.
Indonesia memiliki neraca yang
berbasiskan System of National
Accounts kelolaan Badan Pusat
Statistik serta Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat (LKPP) dan
Statistik Keuangan Pemerintah
kelolaan Kementerian Keuangan.
Hal tersebut masih akan diperkuat
dengan penguatan LKPP melalui
beberapa pipeline standar akuntansi
pemerintahan terbaru seperti aset
konsesi jasa, pengaturan bersama,
properti investasi, penyajian
informasi pemerintahan secara
umum, serta analisis dan diskusi
laporan keuangan. Dengan demikian,
yang mungkin masih perlu kita
siapkan adalah metrik yang tepat
untuk mengukur imbal hasil aset
yang ada pada neraca, termasuk aset
BMN di dalamnya.
Metcalfe dan Taylor (2020)
memaparkan beberapa dimensi
dan metrik yang digunakan oleh
pemerintah New Zealand dalam
mengukur performa neraca sektor
publiknya yang di dalamnya
telah mengkonsider multi-capital
approach, antara lain dimensi
efektivitas, efisisiensi, keberlanjutan,

resiliensi, dan kemampuan adaptasi.
Tiap dimensi memiliki proksi
indikator masing-masing yang
beberapa di antaranya mungkin
belum jamak kita gunakan dalam
mengukur performa aset kita, seperti
well-being outcomes dan affordability
analysis. Ukuran dan pendekatan
yang digunakan oleh New Zealand,
atau mungkin negara-negara
lain, mungkin dapat kita jadikan
benchmark.
Saya melihat diskusi mengenai
imbal dan multiplikan dari aspek
ekonomi dan sosial yang mungkin
sangat dekat dengan multi-capital
approach yang dimaksud oleh
Metcalfe dan Taylor. Namun penulis
pernah mengalami kesulitan dalam
melakukan analisis tersebut hingga
sempat mengambil suatu kesimpulan
mudah bahwa analisis multiplikan
ekonomi dan sosial masih perlu
diberikan pedoman yang lebih
terstandar serta sangat mungkin
bahwa model analisis tersebut masih
perlu dikaji, apakah diterapkan pada
level aset secara individual atau level
teragregasi dalam portofolio.
Sebagai konklusi awal dari sebuah
proses berkelanjutan, saya beropini
bahwa diperlukan indikator dan
metrik yang tepat untuk mengukur
performa neraca termasuk ukuran
kinerja optimalisasi aset BMN
dengan memasukkan konsiderasi
layanan publik serta multi-capital
approach ketimbang “hanya”
menggunakan ukuran finansial
tradisional yang justru dapat
mendemagnifikasi peranan
optimalisasi aset BMN bagi
perekonomian negara.
1
Https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/
laporan/laporan-keuangan-pemerintah-pusat/,
2
Https://data.worldbank.org/indicator/NE.GDI.
FTOT.KN?locations=ID, diakses pada 21 Agustus
2020
3
Https://www.accaglobal.com/ie/en/news/2020/
july/Balance-Sheet-Approach-30July2020.html,
diakses pada 21 Agustus 2020
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Kepala Kanwil DJKN Kalselteng
Ferdinan Lengkong

Profil Kantor Kanwil DJKN Kalselteng

ALABIO, ANDALAN DALAM MENCAPAI
KINERJA DI MASA PANDEMI

A

labio (Aplikasi Pembinaan
Online) merupakan
aplikasi yang memudahkan
Kanwil DJKN Kalimantan Selatan
dan Tengah (Kalselteng) dalam
melakukan pembinaan kepada
KPKNL di wilayah kerja. Aplikasi
ini diluncurkan pada tanggal 18
Juni 2020 dan telah ditetapkan
sebagai aplikasi untuk melakukan
pembinaan secara daring kepada
KPKNL di wilayah kerja Kanwil
DJKN Kalselteng. Aplikasi ini
merupakan bentuk inovasi dan
adaptasi pelaksanaan tugas Kanwil
DJKN Kalselteng dalam melakukan
pembinaan kepada KPKNL dengan
tetap mencegah penyebaran Virus
Covid-19.
Dalam rangka meningkatkan
kualitas SDM, Kanwil DJKN
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Kalimantan Selatan dan Tengah
memiliki program unggulan berupa
morning call, sharing knowledge,
DJKN berpesan, dan media visit.
Morning call dilakukan setiap senin
pagi untuk mengevaluasi kinerja
selama seminggu sebelumnya
dan menyampaikan rencana kerja
untuk seminggu ke depan. Sharing
knowledge dilaksanakan setiap hari
rabu pagi. DJKN berpesan sebagai
sarana untuk mengenalkan tugas dan
fungsi DJKN kepada generasi muda
tingkat SMA/SMK. Dan Media Visit
dilakukan untuk mengenalkan tugas
dan fungsi DJKN kepada masyarakat
melalui lembaga penyiaran, misalnya
melalui acara dialog DJKN di TVRI
Kalimantan Selatan dan RRI Pro 1
Banjarmasin.

Dalam rangka meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat
dan stakeholders, Kanwil DJKN
Kalselteng memiliki beberapa
strategi, diantaranya adalah
memberikan layanan dengan norma
waktu lebih singkat dari norma waktu
yang telah ditetapkan, misalnya
layanan penilaian BMN dalam
rangka pemindahtanganan dari
norma waktu 15 hari kerja menjadi
9 hari kerja. Selain itu, Kanwil DJKN
Kalselteng juga memperbanyak
sarana informasi tentang prosedur
maupun biaya terkait semua layanan
yang ada, baik melalui media sosial,
banner, maupun brosur.

masyarakat dapat lebih mudah
dan cepat mendapatkan layanan
yang dibutuhkan. Inovasi yang
telah dibuat adalah SiBekantan
(sistem Informasi Berkas
Kanwil DJKN Kalselteng) dan
Lakas PSP. SiBekantan adalah
aplikasi yang berfungsi sebagai
dashboard untuk memonitor data
capaian kinerja dan aplikasi ini
sangat membantu pimpinan dalam
mengambil keputusan dengan lebih
tepat dan cepat. Sedangkan Lakas
PSP berguna untuk mempercepat
proses permohonan penetapan status
penggunaan BMN oleh satuan kerja.
Kanwil DJKN Kalselteng selalu
berusaha mencipatakan suasana
pelayanan yang dapat menyentuh
secara personal kepada masayarakat
pengguna jasa dengan cara
menampilkan beberapa ciri khas
Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Tengah pada sudut-sudut ruang
pelayanan maupun pada penamaan
aplikasi yang dibuat. Hal yang
mencolok adalah penampilan
ornamen khas Kalimantan sebagai
saran untuk mempercantik ruangan

kerja (KPKNL Banjarmasin, KPKNL
Palangkaraya, dan KPKNL Pangkalan
Bun) maupun dengan mitra satuan
kerja melalui fasilitas rapat daring.

APT. Selain itu juga Ciri Khas
Kalimantan digunakan dalam
moto Kanwil DJKN Kalselteng
yaitu “Barito” yang diambil dari
nama sungai terpanjang di pulau
Kalimantan dan aplikasi Si Bekantan,
yang terinspirasi dari salah satu nama
fauna sejenis kera endemik Pulau
Kalimantan.
Pandemi Covid-19 tentunya
mempengaruhi terhadap capaian
kinerja Kanwil DJKN Kalselteng.
Namun demikian, ada beberapa
langkah yang dilakukan untuk
meminimalkan hal tersebut yaitu
dengan meningkatkan frekuensi
koordinasi dengan KPKNL di wilayah

Dalam rangka membantu program
pemerintah dalam penanganan
Covid-19, Kanwil DJKN Kalselteng
melakukan upaya penerapan protkol
kesehatan seperti menyiapkan tempat
mencuci tangan di pintu masuk
kantor, melakukan pengukuran
suhu tubuh, penggunaan masker,
menerapkan physical distancing,
melakukan rapid test untuk pegawai
serta melakukan peyemprotan
disinfektan secara berkala. Pegawai
Kanwil DJKN Kalselteng juga
melakukan penggalangan dana
secara sukarela untuk membantu
masyarakat sekitar yang terdampak
virus ini.
Dengan beragam strategi di atas dan
ditunjang dengan penerapan Alabio
(Aplikasi Pembinaan Online), Kanwil
DJKN Kalselteng optimis akan dapat
mencapai target kinerja yang telah
ditetapkan.

Strategi lain yang dilakukan untuk
meningkatkan pelayanan adalah
dengan membuat beberapa inovasi
terkait aplikasi layanan agar
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Profil Kantor KPKNL Kisaran

Kepala KPKNL Kisaran
Untung Sudarwanto

bersama kepada pemohon
lelang perbankan terkait
penetapan target hasil
lelang dan produktivitas
lelang, sehingga
pencapaian hasil lelang dan
produktivitas lelang juga
menjadi tanggungjawab dari
pemohon lelang,” ungkapnya.

KOMITMEN JAGA KONTINUITAS DAN
KUALITAS PELAYANAN DI MASA PANDEMI

E

ra normal baru yang
menuntut perubahan
pada perilaku dan pola
hidup masyarakat guna mencegah
penyebaran pandemi Covid-19,
tak menyurutkan komitmen
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang (KPKNL) Kisaran
yang senantiasa berupaya untuk
memberikan layanan yang terbaik
dan maksimal. Meski layanan
langsung tatap muka secara fisik
ditutup untuk mencegah penularan
Covid-19, KPKNL Kisaran dapat
menyiasatinya dengan melalui Virtual
Area Pelayanan Terpadu (APT).
“Virtual APT memberikan ruang
dan fasilitas bagi para pengguna jasa
untuk mendapatkan informasi dan
layanan yang disediakan KPKNL
Kisaran di tengah upaya pembatasan
sosial,” ujar Kepala KPKNL
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Kisaran, Untung Sudarwanto. Ia
mengungkapkan bahwa Virtual APT
KPKNL Kisaran memanfaatkan
aplikasi video konferensi Zoom
untuk berkomunikasi dengan para
pengguna jasa. Dengan jadwal piket
sesuai jam kerja dan host yang selalu
standby, KPKNL Kisaran memastikan
pelayanan tetap berjalan dengan
baik. “Walau di tengah pandemi,
kami tetap menjaga kontinuitas dan
kualitas pelayanan,” tambahnya.
Sebagaimana arahan Menteri
Keuangan dan Dirjen KN, kesehatan
dan kemanusiaan adalah yang utama.
Oleh karena itu, KPKNL Kisaran
berusaha merespon hal tersebut
dengan sebaik mungkin. “Jika
pelayanan mengharuskan turun ke
lapangan atau tatap muka, maka
jajaran kami tetap memperhatikan
dan mengutamakan protokol

kesehatan dalam pelaksanaan tugas
dan fungsinya,” kata Untung.
Terkait pencapaian target kerja di
tengah pandemi Covid-19, Untung
mengatakan bahwa di level internal,
KPKNL Kisaran telah menyusun
timeline serta action plan yang
dibahas setiap bulan dengan merujuk
pada hasil Dialog Kinerja Organisasi
Triwulanan. Kami melakukan
mapping area-area apa saja yang
bisa kami tingkatkan capaiannya,
termasuk memitigasi hambatan dan
risiko yang kemungkinan kami temui
sampai akhir tahun. Sementara, di
level eksternal, kami melakukan
koordinasi secara intensif, baik
secara formal maupun nonformal
tentunya dengan memanfaatkan
dan memaksimalkan fasilitas
teknologi informasi. “Kami juga
telah menandatangani kesepakatan

lingkungan kantornya. Setiap hari ketika jam
kerja usai, seluruh pegawai KPKNL Kisaran
ditekankan untuk melakukan clean and
clear terhadap dokumen-dokumen yang
ditangani. Menurut Untung, arsip yang
dikelola secara baik dan benar sesuai
dengan kaidah kearsipan niscaya akan
menghadirkan manfaat dalam keseharian
pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Ia meyakinkan bahwa pelayanan
prima adalah hal yang senantiasa ingin
diberikan oleh KPKNL Kisaran kepada seluruh pengguna
jasanya. “Kami selalu berupaya tidak hanya memberikan
pelayanan ‘sekedarnya saja’, tetapi komitmen kami
adalah selalu meningkatkan kualitas pelayanan yang kami
berikan. Kami selalu berpegang pada prinsip ‘hari ini
harus lebih baik daripada kemarin,’” tuturnya.

“Ini semua kami lakukan demi membentuk
mindset kepada para pegawai bahwa pengelolaan
kearsipan itu bukan temporary saja, tetapi mari jadikan
pengelolan arsip sebagai budaya kerja kita. Seiring waktu,
serta dukungan electronic archive facility antara lain
melaui Aplikasi Nadine, para pegawai semakin aware
dengan pentingnya menjaga arsip masing-masing baik
berupa hardcopy maupun softcopy,” ucap Untung.

Upaya KPKNL Kisaran dalam melakukan perbaikan yang
berkesinambungan dilakukan dengan cara terus kritis
mengeksplorasi area-area yang masih bisa ditingkatkan.
Pada setiap program layanan yang diberikan, KPKNL
Kisaran berusaha untuk mendapatkan umpan balik
melalui survei kepada pengguna layanan. Guna menjamin
independensi dalam pelaksanaan survei, KPKNL Kisaran
mengarahkan Unit Kepatuhan Internal (UKI) untuk
melakukan survei sekaligus sosialisasi pengendalian
gratifikasi sebagai mitigasi terhadap tindakan fraud di
KPKNL Kisaran.

Pengelolaan kearsipan ini semakin digalakkan sejak
Desember 2019, ketika konsep kantor KPKNL Kisaran
selesai direnovasi dari konvensional menjadi open space.
Pembatas antar ruangan dihilangkan sehingga ruangan
kerja menjadi lapang. Hal tersebut berdampak positif
terhadap interaksi dan pertukaran informasi antar
pegawai KPKNL Kisaran yang terdiri dari 26 orang.
“Performa para pegawai secara individu pun meningkat
dan kami berharap akan membawa dampak pada
peningkatan performa kantor,” pungkas Untung.

Selain itu, KPKNL Kisaran juga berusaha untuk
menanamkan mindset kearsipan sebagai budaya kerja di
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yakni menginisiasi program modul
edukasi pengelolaan Barang Milik
Negara secara daring, aplikasi J4k
Notif, Aplikasi J4k Info, Aplikasi
J4k Like, Aplikasi J4k Kin, Inovasi
SOP, Inovasi SMS Pengaduan,
dan Inovasi Penerapan SPIP
(Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah).

Profil Kantor KPKNL Jakarta IV

LAYANAN CERDAS
NYOK KITE SEBARIN

S

ebagai unit vertikal di bawah
Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara DKI
Jakarta, Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta
IV hadir dalam layanan dengan
menawarkan keramahtamahan dan
simpatik sebagai wujud kearifan
budaya nusantara yang dapat
diterima secara universal oleh
seluruh stakeholders satuan kerja
pusat Kementerian/Lembaga dan
perusahaan berskala internasional.
Membangun good governance dalam
menjalankan pelayanan publik
secara profesional, KPKNL Jakarta
IV memiliki tagline “CERDAS” yaitu
Cepat, Efektif, Efisien, Disiplin,
Akuntabel, dan Simpatik. KPKNL
Jakarta IV menjunjung tinggi kode
etik dan budaya pelayanan prima
sebagai standar pelayanan dalam
memberikan pelayanan terbaik
dan kepuasan kepada masyarakat.
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Peningkatan layanan ini diwujudkan
dengan mengetahui kebutuhan dan
mendengarkan feedback melalui
komunikasi aktif yang harmonis
kepada 212 satuan kerja.
Lokasi strategis di pusat
pemerintahan memberikan
keuntungan sekaligus tantangan bagi
peraih penghargaan Wilayah Bebas
dari Korupsi (WBK) tahun 2019
dari Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi dengan predikat hasil
sangat baik dalam pelayanan publik.
Pemberdayaan dan peningkatan
kinerja Sumber Daya Manusia
(SDM) yang unggul dan dukungan
digitalisasi dalam aspek sarana
dan prasarana di seluruh lini
pekerjaan yang menunjang aktivitas
pegawai dalam melayani kebutuhan
stakeholder, khususnya Kementerian/
Lembaga pusat karena secara
langsung terhubung ke pimpinan

pusat mereka, menjadi tantangan
tersendiri. KPKNL Jakarta IV
menerapkan konsep kantor modern
dengan Ruang Area Pelayanan
Terpadu (APT) yang nyaman, fasilitas
yang ramah difabel, penyediaan
ruang laktasi, ruang bermain anak
yang semangatnya mendukung
gerakan Pengarusutamaan Gender
(PUG) dan sarana penunjang lainnya.

Inisiatif program modul edukasi
daring ini ditujukan bagi seluruh
satuan kerja sebagai bentuk layanan
edukasi di masa pandemi Covid-19.
Modul ini merangkum 8 (delapan)
regulasi yang terkait
dengan
pengelolaan BMN yang disusun
secara terintegrasi. Modul tersebut
terdiri dari 3
(tiga) submodul,
yaitu submodul Pengelolaan BMN,
submodul Penilaian BMN Selain
Tanah dan/atau Bangunan Dengan
Nilai Perolehan Sampai Dengan
Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah) dan submodul Permohonan
Lelang Online.
Sebagai bahan monitoring dan
evaluasi dalam memberikan
pelayanan, KPKNL Jakarta IV juga

mengukur sejauh mana pengguna
layanan merasakan manfaat inovasi
yang telah diberikan. Pengukuran
dilakukan dengan membandingkan
sejauh mana norma waktu yang
dibutuhkan atas penyelesaian
layanan sebelum dan sesudah adanya
inovasi yang diberikan. Pengukuran
atas kesalahan/kekeliruan yang
terjadi dalam layanan sebelum
adanya inovasi juga diukur apakah
menjadi berkurang atau bahkan tidak
terjadi kesalahan/kekeliruan sama
sekali dalam layanan. Pengukuran
atas jumlah keluhan yang semakin
menurun dari pengguna layanan
juga menjadi alat monitor yang patut
diperhitungkan.
Dalam menghadapi era tatanan
normal baru KPKNL Jakarta IV
telah menerapkan langkah-langkah
strategis dan adaptif untuk tetap
dapat mencapai target layanan
melalui pelaksanaan perencanaan
kembali pemetaan potensi target
yang akan dicapai menggunakan
kanal-kanal media dan informasi
yang lebih mudah diakses oleh
pengguna layanan seperti media

sosial. Penerepan layanan tatap muka
tetap berjalan meskipun terbatas dan
sesuai dengan protokol kesehatan
untuk keamanan pegawai dan
pengguna layanan.
Upaya mewujudkan protokol
kesehatan di lingkungan kerja
KPKNL Jakarta IV ditempuh
melalui pemantauan secara
berkala kondisi kesehatan para
pegawai dan menyediakan sarana
pendukung dalam hal pencegahan
dan keselematan kerja melalui
keikutsertaan dalam Rapid Test
dengan hasil seratus persen
pegawai dinyatakan sehat /non
reaktif. Selain itu, penggunaan
media digital dan kanal informasi
elektronik sebagai media layanan
dan edukasi kepada stakeholder terus
ditingkatkan dan dikembangkan
dengan baik. Harapannya, pandemi
Covid-19 yang terjadi tidak menjadi
penghalang bagi KPKNL Jakarta
IV dan tetap mampu memberikan
kontribusi dalam mewujudkan tugas
fungsi sesuai dengan trajectory yang
telah ditetapkan.

Memberikan layanan pada era
tatanan normal baru, dukungan
penyediaan prasarana dan sarana
yang memadai menjadi hal vital
dalam memberikan pelayanan
publik agar tetap optimal. KPKNL
Jakarta IV telah mengumpulkan
masukan-masukan dari internal
pegawai maupun dari agen
perubahan untuk menciptakan
inovasi yang memberikan dampak
pada peningkatan layanan. Inovasi
layanan baik untuk internal maupun
eksternal yang telah dihasilkan
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Q&A

kantor dan sebaliknya dengan sepeda
maupun kendaraan bermotor hampir
sama dan kadang lebih cepat dengan
sepeda ketika kondisi lalu lintas
padat.

Kolom Hobi

Sehat dan
dan Gembira
Gembira dengan
dengan
Sehat

Bersepeda

Tim Redaksi bertemu dengan salah satu pehobi sepeda di lingkungan DJKN, Githa Adhi Pramana. Ia menjelaskan Olahraga yang
sedang hits ini mempunyai manfaat sangat baik untuk tubuh kita. Simak penuturan selengkapnya, mengapa memilih hobi ini di
tengah-tengah rutinitasnya sebagai ASN di DJKN.

Q: Apakah kegiatan bersepeda ini
rutin dilakukan?
A: Ya. Kegiatan bersepeda cukup
rutin saya lakukan. Dalam satu
minggu saya bersepeda minimal 2
kali. Alasan utama kenapa olahraga
bersepeda yang saya pilih yaitu
pertama karena saya sangat sulit
meluangkan waktu berolahraga
akibat padatnya rutinitas pekerjaan
dan kuliah. Kedua, bersepeda
menjadi alternatif kendaraan
yang lebih ramah lingkungan dan
menyenangkan untuk dilakukan
sebagai tranportasi ke kantor.
Q: Lebih suka bersepeda sendiri
atau dengan komunitas?
A: Keduanya. Sebagian besar aktivitas
bersepeda saya lakukan sendiri
karena lebih fleksibel dan lebih
aman di masa pandemi covid-19.
Sedangkan untuk komunitas saya
juga ikut bergabung di beberapa
komunitas di media sosial. Kegiatan
saya di komunitas lebih banyak
di aktivitas online untuk diskusi,
sharing atau jual beli sepeda dan
perlengkapannya. Salah satu
komunitas utama yang saya ikuti
adalah Dana Rakca Cyclist (DRC)
yang merupakan komunitas pesepeda
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pegawai di Kementerian Keuangan
di seluruh Indonesia. Dalam
menjalani hobi sangat penting untuk
bergabung dalam suatu komunitas
karena selain menjalin silaturahmi
juga sangat banyak ilmu dan manfaat
lainnya yang didapat dari aktivitas
komunitas tersebut. Komunitas juga
dapat menjaga motivasi kita dalam
bersepeda tetap tinggi.
Q: Apakah anda juga bersepeda ke
kantor atau hanya bersepeda saat
weekend?
A: Dua-duanya. Bersepeda pilihan
transportasi saya saat bekerja atau
lebih populer disebut Bike to Work
(BTW). Saya tidak perlu meluangkan
waktu khusus untuk bersepeda
karena bersepeda sudah menjadi
pilihan transportasi dari rumah ke
kantor dan sebaliknya. Bersepeda
saat weekend saya manfaatkan untuk
keluar kota atau mencapai target
jarak tertentu. Biasanya saat weekend,
jika kondisi tubuh fit, saya biasa
bersepeda 50km s.d 100km.
Q: Kapan mulai rutin melakukan
hobi bersepeda ini?
A: Hobi bersepeda sebenarnya sudah
saya jalani sejak 2014. Saat itu saya
menggunakan sepeda jenis MTB

(red: sepeda gunung) dan kegiatan
bersepeda banyak dilakukan di luar
kota yang memang ada jalur sepeda
MTB. Namun karena semakin
tingginya kesibukan di kantor dan
sulitnya mencari waktu dengan
teman pesepeda lainnya untuk pergi
bersepeda, jadi kegiatan bersepeda
sempat terhenti sejak 2016.
Saya mulai bersepeda lagi sejak
Oktober 2019. Saat itu saya merasa
aktivitas pekerjaan dan kuliah yang
padat benar-benar menurunkan
kondisi kesehatan/fisik. Selain
itu, semakin banyaknya warga
Jabodetabek yang menggunakan
sepeda tidak hanya sebagai sarana
olahraga tetapi juga sebagai alat
transportasi sehari-hari dalam bekerja
menjadi alasan saya mulai bersepeda
lagi. Karena menurut saya waktu yang
menurut saya paling tidak produktif
adalah saat perjalanan rumah ke
kantor dan sebaliknya. Tingkat
kemacetan lalulintas yang tinggi di
Jakarta juga banyak mempengaruhi
kesehatan mental. Bersepeda adalah
pilihan terbaik untuk memanfaatkan
waktu tersebut agar menjadi lebih
produktif yaitu untuk berolahraga.
Setelah saya jalani hampir setahun,
waktu tempuh saya dari rumah ke

Q: Sejak melakukan hobi
bersepeda ini, apakah ada
peningkatan yang dirasakan
dalam bidang kesehatan/fisik
lebih prima?
A: Sangat terasa. Sejak rutin
bersepeda, kondisi fisik dan mental
saya jauh lebih baik. Ungkapan
“Mens sana in corpore sano” sudah
saya buktikan sendiri sejak rutin
bersepeda. Kegiatan bersepeda atau
olahraga lainnya perlu masa recovery
dan asupan gizi yang baik agar
hasilnya bagi kesehatan tubuh lebih
optimal. Untuk kegiatan Bike to work
pada masa sebelum pandemi, dalam
5 hari kerja saya maksimal bersepeda
3 kali dalam satu minggu. Sehingga
ada jeda waktu untuk recovery.
Q: Manfaat lain dari bersepeda
selain untuk kesehatan?
A: Selain untuk kesehatan,
manfaat bersepeda tentu saja akan
meningkatkan awareness kita
terhadap sekitar. Misalnya dalam
bersepeda ke kantor saya jadi lebih
banyak tahu jalan alternatif menuju
kantor dan menyadari apa saja
yang ada di sepanjang perjalanan.
Selain itu kegiatan bersepeda juga
menjaga mood dan motivasi dalam
bekerja semakin baik, karena
ketika berolahraga, tubuh akan
mengeluarkan hormon endorfin
yang dikenal sebagai hormon yang
dapat mengurangi rasa sakit dan
memberikan energi positif.
Q: Pengalamanan unik selama
bersepeda?
A: Pengalaman unik ketika bersepeda
mungkin saat bersepeda sendiri
dari Bekasi-Jakarta-Bintaro pulang

pergi sejauh 100km lebih dengan
sepeda lipat. Mungkin bagi sebagian
orang sudah biasa, tapi buat saya ini
pengalaman yang berkesan. Selain
effort yang cukup besar karena
menggunakan sepeda lipat dengan
ukuran 16” (red: roda kecil) juga
karena saat itu tidak ada persiapan
yang matang. Jadi hanya berbekal
satu botol minum dan uang tunai
70 ribu. Saat itu saya memang tidak
membawa dompet, karena dengan
teknologi sekarang jika ban sepeda
kempes saat itu saya berpikir tinggal
pesan gojek atau grab.
Q: Apakah keluarga mendukung
hobi anda bersepeda ini?
A: Keluarga saya prinsipnya
mendukung, meskipun kadang
juga melarang. Kekhawatiran itu
dapat dipahami karena memang
bersepeda di jakarta masih sangat
kurang dari sisi kelayakan fasilitas
dan pemahaman pengendara
lain dalam berbagi jalan dengan
pesepeda. Untuk itu sangat penting
bagi pesepeda untuk melengkapi
alat keselamatan diri yang memadai
minimal menggunakan helm sepeda,
alat penerangan, dan reflektor agar
pengendara lain aware dengan
keberadaan kita saat di jalan. Selain
itu, bersepeda dilakukan hanya
saat kondisi tubuh fit dan selalu
memeriksa kondisi sepeda sebelum
digunakan.
Q: Hambatan dalam menjalankan
hobi bersepeda ini?
A: Hambatan dalam bersepeda
khususnya untuk alat transportasi
harian menurut saya adalah masih
minimnya fasilitas bagi pesepeda
dan edukasi bagi masyarakat dalam
berbagi jalan dengan pesepeda
masih harus ditingkatkan. Selain
itu masih sangat sedikit fasilitas
pesepeda di tempat umum dan
perkantoran seperti tempat parkir

sepeda yang layak dan aman, serta
fasilitas tempat mandi dan loker di
perkantoran. Untungnya di DJKN
fasilitas untuk mandi dan loker
sudah tersedia. Hanya saja parkiran
sepeda sampai saat ini masih belum
tersedia. Semoga kedepan bisa
segera disediakan dengan semakin
tingginya minat masyarakat untuk
bersepeda dan telah diterbitkannya
Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor 59 Tahun 2020 tentang
Keselamatan Pesepeda di Jalan yang
juga mengatur penyediaan fasilitas
pesepeda di perkantoran dan tempat
umum.
Q: Ada hal-hal lain yang ingin di
sampaikan untuk teman-teman di
DJKN?
A: Untuk teman-teman yang
kesulitan meluangkan waktunya
untuk berolahraga, mungkin
olahraga bersepeda bisa menjadi
pilihan yang tepat. Dengan semakin
banyaknya pilihan sepeda saat ini,
aktivitas bersepeda bisa dilakukan
kapan pun dan dimanapun.
Bersepeda juga bisa menjadi pilihan
transportasi saat ke kantor dengan
semakin banyaknya pilihan commuter
bike yang tersedia. Jarak rumah ke
kantor tidak lagi menjadi hambatan
yang berarti saat ini. Bagi sebagian
masyarakat urban, waktu yang tidak
produktif selama perjalanan dari dan
menuju kantor dapat menjadi lebih
bermanfaat dengan bersepeda. Selain
dapat menjaga kesehatan fisik, juga
akan menjaga kesehatan mental dan
semangat kita dalam bekerja. Namun
harus diingat, bersepeda di tempat
umum harus bertanggungjawab
terhadap diri sendiri dan orang lain.
Selalu patuhi protokol covid-19
dan melengkapi diri dan sepeda
anda dengan alat pelindung yang
memadai. Selain itu juga saling
menghormati hak-hak pengguna
jalan lainnya. Selamat Bersepeda!
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Gambar dan cerita: Alief Ibnu Nuzul
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