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KERINGANAN UTANG, BENTUK EMPATI NEGARA DI MASA PANDEMI

Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah dengan 

Mekanisme Crash Program yang merupakan salah satu kebijakan penting untuk memperbaiki tata kelola 

Piutang Negara. Kebijakan ini merupakan kebijakan di masa pandemi untuk debitur kecil tertentu.
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Rionald Silaban sebagai Direktur Jenderal Kekayaan 
Negara (Dirjen KN) sesaat setelah dilantik oleh Menteri 

Keuangan menggantikan Isa Rachmatarwata, pada 
Jumat (12/3). Sebelumnya, Rionald merupakan Kepala 

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) 
Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
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daftarisi
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), sebagai perpanjangan tangan 
pemerintah dalam mengelola kekayaan negara, perlu melakukan lompatan baru, 
khususnya di bidang piutang negara. Era “pengurusan piutang” telah bertransisi 
menjadi era “pengelolaan piutang” dimana DJKN akan memperluas tugas dan 
fungsinya untuk tidak hanya sekedar menjadi pengurus, namun juga menjadi 
regulator sekaligus pembina dalam kegiatan penagihan piutang negara oleh 

institusi/badan di bawah pemerintah.

Berangkat dari keinginan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata 
kelola piutang negara serta sebagai perwujudan simpati pemerintah terhadap 
masyarakat dalam masa pandemi seperti sekarang ini, Kementerian Keuangan 
RI melalui DJKN berinisiatif untuk meluncurkan paket kebijakan di bidang 
pengelolaan piutang negara, yaitu penyelesaian piutang negara dengan 

mekanisme crash program.

Crash program ini memuat tata cara pemberian keringanan utang dan klasifikasi 
debitur yang berhak menerima keringanan utang yang diatur lebih lanjut di dalam 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.06/2021 tentang Penyelesaian 
Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh PUPN/DJKN Dengan 

Mekanisme Crash Program Tahun Anggaran 2021.

Terdapat sekitar 36.283 eligible debtor yang berpotensi mengikuti crash program 
keringanan utang yang dikategorikan dalam beberapa klasifikasi debitur, 
dimana perlu kita yakini dan sadari bersama bahwa setiap klasifikasi debitur 
membutuhkan treatment khusus dalam hal pendekatan khususnya untuk debitur 
dengan jumlah yang cukup besar, yakni klasifikasi pasien rumah sakit pemerintah 
dan klasifikasi mahasiswa yang menunggak biaya kuliah (SPP) sebanyak 2.134 

orang.

DJKN telah melakukan sosialisasi crash program ini kepada media, seluruh 
Kementerian/Lembaga selaku originator atau Pemilik Piutang, dan tentunya 
kepada seluruh unit instansi vertikal DJKN pada Kanwil DJKN dan Kantor 
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Hal ini diharapkan mampu 
menjaga momentum kerja sama dan dukungan yang berarti dari seluruh pihak 
terkait agar kebijakan yang diluncurkan ini akan berhasil dan memberikan 

dampak yang sangat berarti bagi seluruh masyarakat.

Tidak lupa saya sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat 
dalam menyukseskan crash program ini dan semoga kebijakan di bidang piutang 
negara ini dapat mempercepat upaya penyelesaian utang dengan keringanan, 
memberikan kepastian hukum, serta mendorong pemulihan ekonomi nasional.

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

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

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

MISI: 

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

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

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

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

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

6. Mewujudkan lelang yang efisien, 
transparan, akuntabel, adil, dan 
kompetitif sebagai instrumen jual 
beli yang mampu mengakomodasi 
kepentingan masyarakat.
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Profil Direktur Jenderal Kekayaan Negara

Jumat, 12 Maret 2021 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 
resmi melantik Rionald Silaban sebagai Direktur Jenderal 
Kekayaan Negara. Alumnus  Fakultas Hukum Universitas 
Indonesia (1989) dan Georgetown University Law Center, 
Washington  DC (1993) ini menggantikan Isa Rachmatarwata. 
Sebelumnya, Rionald menjabat Kepala Badan Pendidikan 
dan Pelatihan Keuangan.

Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani berpesan agar 
DJKN dapat menjalin kerja sama dengan Direktorat Jenderal 
Anggaran yang sekarang dipimpin oleh Isa Rachmatarwata. 
“Terus menetapkan dan mendorong agar belanja modal di 
kementerian/lembaga betul-betul efektif dan efisien, tidak 
hanya pada saat membelanjakan, tetapi pemanfaatan asetnya 
sesudah mereka diperoleh,” katanya. Menurut Sri Mulyani, 
hal ini membutuhkan sinergi dari kedua Direktorat Jenderal 
untuk dapat meningkatkan kualitas dari capital spending dan 
pemanfaatan aset yang diperoleh.

“Di lingkungan Kementerian Keuangan, teamwork adalah 
penting sekali. Tidak ada tempat bagi ego individual dan ego 
unit. Di lingkungan Kementerian Keuangan, bekerja bersama 
adalah suatu keharusan, karena saya tidak percaya di dalam 
menghadapi tantangan global, termasuk pandemi, climate 
change, maupun tantangan pemulihan ekonomi, tidak 
mungkin dilakukan secara silo dan sendiri-sendiri,” kata Sri 
Mulyani.

DJKN yang kini berada di bawah pimpinannya, merupakan 
salah satu motor reformasi dalam mengelola kekayaan 
negara dengan berubahnya paradigma tidak hanya sebagai 
administrator, namun sebagai asset manager. Prinsip untuk 
memanfaatkan the highest and best use and value di dalam 
pemanfaatan BMN harus selalu diterapkan secara sistematis.

Dengan berbagai pengalamannya di institusi Internasional 
antar lain World Bank, Asian Infrastructure Investment Bank 
hingga International Fund for Agricultural Development, 
Rionald diharapkan agar terus meningkatkan kemampuan 
DJKN di dalam menyelesaikan dan mengelola piutang negara 
dan kekayaan negara lain-lain. Menteri Keuangan juga 
berharap DJKN dapat bekerja sama dengan aparat penegak 
hukum di dalam melakukan enforcement yang konsisten 
dengan kompetensi dan integritas yang tinggi.

Bekerja Bersama Adalah Keharusan 
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TEKS: ANDI AL HAKIM FOTO: M. IQBAL F; TUFIK AFANDY

JALAN-JALAN
KE GORONTALO!

Resensi Wisata

.

Lebih dari satu dekade lalu, 
penulis berkunjung ke Sumba, 

pulau yang saat ini sangat hits 
karena keindahannya hingga 
banyak dikunjungi para selebgram. 
Maka tidak salah kalau penulis 
memprediksi bahwa Gorontalo akan 
jadi next Sumba dalam beberapa 
tahun kedepan.

Mengapa demikian? Potensi wisata 
di Gorontalo sangat beragam dan 
tentunya tidak kalah menarik dengan 
destinasi wisata di provinsi lainnya. 

Ingin liburan ke Maldives tapi 
kantong belum mengizinkan? 
Silakan menginap di Pulo Cinta. 
Resort yang dibangun mengapung 
di tengah laut. Terletak di Teluk 
Tomini dan merupakan pulau 
dengan hamparan pasir putih yang 
luas. Resor ini menawarkan sensasi 
menginap di tepian pantai. Sebuah 
pengalaman yang tentunya harus 
dicoba setidaknya sekali seumur 
hidup.

Ada juga Pulau Dinoyumo yang 
pemandangannya seperti di Pulau 
Komodo. Dengan hamparan savana 

dan langsung menjorok ke laut.

Untuk yang suka menikmati 
Pantai dengan kaffah, coba saja ke 
Pulau Saronde. Sepanjang mata 
memandang hanya terlihat hamparan 
pasir putih. Sangat menyenangkan 
untuk bermain-main di pantai 
sepanjang hari.

Tidak suka pantai dan ingin ke 
hutan? Ada hutan pinus Dulamayo., 
Hutan pinus yang asri ini, terdapat 
banyak spot foto. Mau Pantai atau 
hutan, jadi banyak pilihannya kan. 

Ayo liburan ke Gorontalo!
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Kabar Daerah Kabar Daerah
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Artikel Utama

Peraturan Menteri Keuangan 
(PMK) tersebut merupakan 
salah satu kebijakan 

penting untuk memperbaiki tata 
kelola Piutang Negara, dan juga 
merupakan kelanjutan dari kebijakan 
sebelumnya yaitu PMK 163/
PMK.06/2020 yang mengatur 
mengenai pengelolaan piutang 
negara. Crash Program adalah 
optimalisasi penyelesaian Piutang 
Negara yang dilakukan secara 
terpadu dalam bentuk pemberian 
keringanan utang atau moratorium 
tindakan hukum atas Piutang 
Negara.

PMK 15 merupakan amanat Pasal 
39 Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2020 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun 2021. Dalam PMK ini diatur 
tata cara memberikan keringanan 
utang bagi debitur yang mengajukan 
permohonan tertulis kepada 
KPKNL. Disamping merupakan 
amanat undang-undang, kebijakan 
keringanan utang juga merupakan 
bentuk empati pemerintah di masa 
pandemi Covid-19. Kebijakan 
ini merupakan kebijakan di masa 
pandemi untuk debitur kecil tertentu.

Oleh karena itu, hanya debitur kecil 
dengan kriteria tertentu yang berhak 
mendapatkan keringanan utang, 
yaitu debitur UMKM dengan pagu 
sampai dengan Rp5 miliar, debitur 
penerima KPR RS/RSS dengan pagu 
sampai dengan Rp100 juta dan 
debitur piutang instansi pemerintah 
lainnya dengan jumlah kewajiban 
sampai dengan Rp1 miliar.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal 
Kekayaan Negara, Kementerian 
Keuangan, ada kurang lebih 36.283 
debitur di seluruh Indonesia yang 
berpotensi mengikuti program 
keringanan utang dengan nilai total 
piutang sebesar Rp1,17 triliun. Dari 
36.283 debitur tersebut, terdapat 
1.749 debitur dengan nilai piutang 
Rp42,4 miliar yang aktif melakukan 
pembayaran/angsuran. Melihat data 
tersebut, 1.749 debitur yang aktif 
melakukan pembayaran merupakan 
sasaran utama program keringanan 
utang mengingat tentunya relatif 
lebih mudah menjalin komunikasi 
terkait program ini. Apabila hanya 
1.749 debitur yang melakukan 
pembayaran, berarti hanya sekitar 
4,8 persen debitur dari seluruh 
sasaran program dengan nilai 3,6 
persen dari nilai total utang yang 
layak mendapatkan keringanan. 
Mempertimbangkan hal tersebut, 
timbul pertanyaan, apakah program 
ini tepat untuk pemulihan ekonomi 
nasional dalam masa pandemi dan 
bagaimana dengan hasil yang dapat 
diperoleh pemerintah?

Untuk menjawab pertanyaan 
tersebut, penulis mencoba untuk 
mengupas karakteristik piutang 
yang memenuhi syarat untuk 
mengikuti program keringanan 
utang berdasarkan data dari 
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, 
Kementerian Keuangan RI. Jika 
ditilik dari umur piutang, maka 
sekitar 42 persen piutang telah 
berumur lebih dari 3 tahun, atau 
debitur telah berutang lebih dari 3 
tahun. Ini berarti semakin tua umur 
piutang, makin kecil kemungkinan 

dapat tertagih. Namun demikian, 
mengingat masih terdapat sekitar 58 
persen debitur yang berutang kurang 
dari 3 tahun, maka ada secercah 
harapan utang dapat tertagih.

Adapun jika ditilik dari barang 
jaminan atau agunan, hanya sekitar 
14 persen debitur memiliki utang 
yang didukung dengan barang 
jaminan tidak bergerak berupa tanah 
dan bangunan, sehingga sebagian 
besar atau 86 persennya merupakan 
debitur yang utangnya didukung oleh 
barang jaminan yang tidak berupa 
tanah dan bangunan atau bahkan 
tidak didukung oleh barang jaminan. 
Utang yang tidak didukung oleh 
barang jaminan tentunya akan sulit 
untuk ditagih atau di-recovery.

Selain itu, terdapat 2 (dua) klasifikasi 
debitur yang patut mendapat 
perhatian khusus karena jumlahnya 
cukup besar, yaitu debitur pasien 
rumah sakit pemerintah dan debitur 
mahasiswa yang menunggak biaya 
kuliah (SPP). Dengan profil debitur 
seperti itu, dapat dipastikan utang 
tidak didukung dengan barang 
jaminan dan rata-rata hampir 
tidak memiliki kemampuan untuk 
melakukan pelunasan. Tentu saja 
kebijakan seperti ini menjadi 
sangat berpihak kepada masyarakat, 
terutama yang terdampak pandemi.

Selanjutnya, stimulus yang diberikan 
berupa pemberian keringanan 
seluruh sisa utang bunga, denda, dan 
ongkos/biaya lainnya, keringanan 
utang pokok sebesar 35 persen 
untuk utang yang didukung dengan 
barang jaminan berupa tanah atau 

Pada tanggal 8 Februari 2021 yang lalu, Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 15/PMK.06/2021 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang 

Diurus/Dikelola oleh PUPN/DJKN dengan Mekanisme Crash Program Tahun Anggaran 2021. 

KERINGANAN UTANG,
BENTUK EMPATI NEGARA 

DI MASA PANDEMI

Oleh: Retno Nur Indah (KPKNL Singkawang) & Margono Dwi  Susilo (Direktorat PNKNL)

KERINGANAN UTANG,
BENTUK EMPATI NEGARA 

DI MASA PANDEMI
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tanah dan bangunan dan 60 persen 
jika utang tidak didukung oleh 
barang jaminan berupa tanah atau 
tanah dan bangunan. Selain itu, 
terdapat tambahan keringanan utang 
pokok sebesar 50 persen apabila 
lunas sampai dengan bulan Juni 
2020, 30 persen pada Juli sampai 
dengan September, dan 20 persen 
pada Oktober sampai dengan 20 
Desember 2021.

Bentuk stimulus yang lain berupa 
moratorium tindakan hukum 
seperti penundaan penyitaan barang 
jaminan/harta kekayaan lain, 
penundaan lelang dan penundaan 
paksa badan. Tindakan moratorium 
tersebut tentu sangat membantu 
di kala kondisi ekonomi yang 
terpengaruh pandemi seperti saat ini.

Besaran stimulus dan moratorium 
tindakan hukum yang ditawarkan 
sangat menarik, khususnya bagi 
debitur yang pernah melakukan 
pembayaran. Apalagi mengingat 
karakteristik utang yang tingkat 
recovery-nya rendah, khususnya 
untuk utang yang tidak didukung 
barang jaminan. Dengan demikian, 
alih-alih kehilangan seluruh potensi 
penerimaan dari utang, pemerintah 
masih bisa mendapatkan hasil 
apabila paling tidak 1.749 debitur 
tersebut mau memanfaatkan 
skema yang ditawarkan. Tentunya 
diharapkan debitur lain yang semula 
sama sekali tidak pernah melakukan 
pembayaran dapat turut serta 
mengikuti program ini.

Untuk itu, strategi komunikasi yang 
telah dirancang oleh Kementerian 

Keuangan sangat penting untuk 
keberhasilan program. Jangan 
sampai Crash Program ini kurang 
diminati oleh debitur karena debitur 
tidak terinformasikan dengan 
baik karena kurangnya strategi 
komunikasi. Kemudian tentu saja 
yang paling menentukan adalah 
kerja keras dari pihak Kementerian 
Keuangan dan instansi pemilik 
piutang (penyerah piutang) dalam 
melakukan langkah-langkah untuk 
menyukseskan program keringanan 
utang. Sebab banyak cara yang 
bisa dilakukan oleh Kementerian 
Keuangan untuk memberitahukan 
rencana pelaksanaan Crash Program 
kepada debitur yang berhak 
diberikan Crash Program. Oleh 
karena itu, diperlukan sinergi antara 
Kementerian Keuangan dengan 
instansi pemilik piutang (penyerah 
piutang) agar program keringanan 
utang dapat berhasil selain juga 
pelaksanaan kerja sama penyelesaian 
(joint program) dengan instansi 
pemilik piutang (penyerah piutang). 
Debitur yang menjadi sasaran 
program ini harus mendapatkan 
informasi sesegera mungkin, karena 
makin dini mengikuti program, 
makin besar nilai keringanan 
utang yang didapatkan. Semoga 
para debitur yang menjadi sasaran 
program keringanan utang bisa 
memanfaatkan kesempatan ini untuk 
dapat melunasi utangnya karena 
program ini hanya berjalan sampai 
dengan tanggal 31 Desember 2021.

MENGINTIP DAPUR CRASH 
PROGRAM KERINGANAN UTANG 
2021

Penulis: Margono Dwi Susilo 
(Direktorat PNKNL)

Hari minggu. Saat itu pagi masih 
basah. Tetiba masuk pesan WA dari 
teman lama, “Mas, sudah terinfo 
draft RUU APBN 2021?” Saya 
menjawab, “belum.” Dan diapun 
menimpali, “ada pasal yang terkait 
piutang negara, lho.” Saya balas, “oh 
ya!” Itu terjadi sekitar awal tahun 
2020.

Sebagai prajurit yang baru mutasi ke 
bagian piutang negara, memang saya 
masih gamang. Pikiran masih tertaut 
ke RUU Lelang dan RPMK Lelang 
yang kebetulan saya ikut menyusun 
draft awal. Beberapa kalipun saya 
masih ikut rapat lelang, walau sudah 
jadi orang piutang.

Naluri sebagai penagih utang 
bangkit. Ya, kini saya orang 
piutang dan saya masih juru sita 
piutang Negara. Naluri itulah yang 
menggerakkan tangan untuk menulis 
di WA “kirim dong draft RUU APBN 
2021?” Tidak menunggu lama sobat 
lawas itu membalas WA saya. “sudah 
sent ke email mas.” Dan benar juga 
ada pasal 38 yang mengatur tentang 
penyelesaian piutang negara yang 
telah diurus oleh PUPN. Bagi saya 
ini kesempatan untuk memperbaiki 
kinerja piutang, disamping RPMK 
Pengelolaan Piutang Negara yang 
waktu itu juga sedang dirintis.

Gayung bersambut. Ibu Kasubdit PN 
I (Isti Indrilistiani, sekarang sudah 

purnabakti) mendukung penuh. 
Kami  ditugaskan untuk mempelajari 
seluruh bahan yang tersedia. 
Naluri juga yang mendorong saya 
mempelajari draft, historisnya berikut 
PMK pendukungnya. Tidak lama 
hadir pak Direktur baru (Lukman 
Effendi). Dan, keretapun berjalan 
cepat.

RUU APBN Tahun Anggaran 2021

Sebagaimana namanya, RUU ini 
sifatnya reguler tahunan. Setiap 
tahun berganti sesuai kebutuhan. 
Namun sebagai pendatang baru saya 
merasakan keanehan. Mengapa pula 
di draft RUU APBN TA 2021 ini ada 
pasal yang mengatur piutang negara? 
Bukankah piutang negara sudah 
punya UU khusus, yaitu UU 49 Prp. 
Tahun 1960? Keheranan inilah yang 
menggiring jemari untuk searching 
secara daring. Dan ternyata draft yang 
serupa sudah ada bertubi-tubi di 
UU APBN sejak lebih dari 10 tahun. 
Kalau tidak salah di pasal 36, 37 
atau 38. Saya jadi mengerti bahwa 
para pendahulu telah berjuang keras 
mendorong tusi piutang negara lewat 
instrument UU APBN. Saya ternyata 
kuper selama ini.

Email saya buka. Tersaji draft RUU 
APBN TA 2021, pasal 38:

“(1) Menteri Keuangan diberikan 
wewenang untuk menyelesaikan 
piutang instansi Pemerintah yang 
diurus/dikelola oleh Panitia Urusan 
Piutang Negara/Direktorat Jenderal 
Kekayaan Negara, khususnya piutang 
terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah, dan piutang berupa 
Kredit Pemilikan Rumah Sederhana/

Rumah Sangat Sederhana, meliputi 
dan tidak terbatas pada restrukturisasi 
dan pemberian keringanan utang 
pokok sampai 
dengan 100 
% (seratus 
persen). (2) 
Ketentuan 
lebih lanjut 
mengenai 
tata cara 
penyelesaian 
piutang 
instansi 
Pemerintah 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Menteri Keuangan.”  

Wow. Bagi saya yang kuper, pasal 
ini fantastis. Bayangkan PUPN/
DJKN diberi kewenangan oleh UU 
untuk memberikan keringanan 
sampai dengan 100 persen pokok. 
Ini berbeda dengan PMK 240 tahun 
2016 yang hanya memberi izin 
keringanan BDO saja. Terbayanglah 
suatu mekanisme menyelesaikan 
utang dengan cepat sesuai yang 
diharapkan pimpinan.

Kereta pun bergerak cepat. Rapat 
pembahasan dilakukan untuk 
menyempurnakan draft tersebut. 
Dalam UU APBN tersebut ada 
perintah jelas bahwa program 
penyelesaian utang (baca keringanan 
utang), diatur dalam peraturan 
Menteri Keuangan. Survei dan 
kajian mengarah ke PMK tersebut. 
Ada beberapa PMK yang dibuat 
untuk merespon UU APBN, yang 
terakhir adalah PMK Nomor 75/
PMK.06/2016 tanggal 29 April 

2016. Selengkapnya daftar PMK 
sejak 2010 sesuai tabel gambar 1.

      (Gambar 1)

Yang menarik tatkala di tahun 2013 
RPMK tersebut tidak ditetapkan oleh 
Menkeu dan pada tahun 2017 s.d 
2020 tidak ada PMK sejenis. Ada 
apa gerangan?

Jawabnya ada pada data. Bahwa 
berdasarkan data, tingkat 
penyelesaian dengan keringanan 
tidak sesuai yang diharapkan. 
Sejenak, saya sebagai pendatang 
baru, lunglai. Ternyata terapi 
keringanan utang dengan instrument 
UU APBN dan PMK telah banyak 
dicoba dan hasilnya kurang 
memuaskan.

Apa ada yang salah? Tidak ada. 
Karena setiap tahun tentu tantangan 
penyelesaian Piutang Negara pastilah 
berbeda. Tetapi dari data tentu kita 
bisa berkaca, bahwa penyelesaian 
piutang negara dengan keringanan 
setiap tahunnya bisa dihitung dengan 
jari dengan jumlah keringanan hanya 
jutaan. Selengkapnya sesuai bagan 
pada gambar 2.
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Pertanyaan muncul? Mengapa 
hasilnya begitu sedikit. Dari berbagai 
kajian diperoleh beberapa fakta 
sebagai berikut:

1. Objek keringanan yang 
diterjemahkan dalam PMK hanya 
meliputi debitur UMKM dan debitur 
KPR-RS/RSS sesuai yang nyata 
tertulis dalam UU. Padahal debitur 
dengan kategori tersebut sudah 
banyak dikembalikan oleh PUPN 
kepada BUMN/D sesuai PMK 168 
Tahun 2013 sebagai imbas putusan 
MK Nomor 77 Tahun 2011. 
Artinya  aturan tersebut lebih banyak 
memukul ruang kosong.

2. Kurangnya sosialisasi dan tidak 
diatur kewajiban bagi KPKNL untuk 
mengkomunikasikan program 
tersebut, sehingga banyak debitur 
yang tidak terinformasi dengan baik.

3. Formula pemberian keringanan 
terlalu rumit, misalnya harus 
memperhitungkan daya laku 
barang jaminan. Sehingga secara 
tidak langsung diharuskan untuk 
melaksanakan lelang terlebih 
dahulu. Padahal anggaran untuk 
melaksanakan lelang sitaan PUPN 
juga tidak besar. 

4. Besarnya tarif keringanan pokok 
digantungkan pada banyaknya 
angsuran yang telah dilakukan. 
Secara teroritis hal ini lebih 
menjamin rasa keadilan, bahwa 
debitur yang sering angsur akan 
mendapatkan diskon pokok 
yang sesuai dengan prosentase 

angsurannya. Namun rupanya lebih 
dari 95 persen debitur di PUPN 
tidak pernah melakukan angsuran. 
Artinya aturan tersebut kembali lebih 
banyak memukul ruang kosong.

Dari kajian tersebut, kami di 
Direktorat PNKNL mendapat 
pencerahan bahwa objek keringanan 
utang yang ada di RUU APBN 
Tahun 2021 harus diperluas, 
tidak melulu UMKM dan KPR-RS/
RSS tetapi harus ditambah agar 
melingkupi mayoritas piutang yang 
diurus PUPN, tentu dengan tetap 
mengedepankan rasa keadilan. Maka 
munculah draft baru (pasal 38) 
sebagai berikut:

(1) Menteri Keuangan diberikan 
wewenang untuk menyelesaikan 
piutang instansi Pemerintah yang 
diurus/dikelola oleh Panitia Urusan 
Piutang Negara/Direktorat Jenderal 
Kekayaan Negara, khususnya 
piutang terhadap Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah, dan piutang 
berupa Kredit Pemilikan Rumah 
Sederhana/Rumah Sangat Sederhana, 
serta piutang instansi Pemerintah 
dengan jumlah sampai dengan 

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah), meliputi dan tidak terbatas 
pada restrukturisasi dan pemberian 
keringanan utang pokok sampai 
dengan 100% (seratus persen).

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai 
tata cara penyelesaian piutang 
instansi Pemerintah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Menteri Keuangan. 

Pada draft tersebut ditambahkan 
frasa penting berupa: “serta 
piutang instansi Pemerintah 
dengan jumlah sampai dengan 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah).” Berdasarkan data di aplikasi 
focusPN (Red: Database Piutang 
Negara) piutang dengan jumlah 
sampai dengan Rp 1 miliar terdapat 
jumlah yang cukup besar yaitu 
sekitar 36 ribu BKPN dari sekitar 
58 ribu BKPN yang diurus PUPN, 
atau 62%. Dengan demikian kami 
berharap, UU APBN yang mengatur 
penyelesaian piutang negara tidak 
lagi memukul ruang kosong. 

Dan, sebagaimana kita ketahui 
bersama draft tersebut diakomodir 

dalam pasal 39 UU Nomor 9 tahun 
2020 tentang APBN T.A 2021. Satu 
asa muncul.

PMK Crash Program Keringanan 
Utang Tahun 2021

Sesuai dengan arahan pimpinan, 
latar belakang PMK Crash Program 
adalah, pertama memperbaiki 
tata kelola Piutang Negara, kedua 
sebagai bentuk simpati pemerintah 
di era pandemi covid-19 sekaligus 
mendukung program pemulihan 
ekonomi nasional, dan ketiga 
melaksanakan amanat UU 9 Tahun 
2020 yang mengatur APBN. 

Agar PMK sebagai amanat pasal 39 
ayat (2) UU 9 Tahun 2020 tentang 
APBN T.A 2021 tepat sasaran, maka 
dilakukan pemetaan data BKPN 
berdasarkan focusPN. Masalah 
muncul, karena akurasi data di 
focusPN belum sempurna. Namun 
kereta harus terus berjalan. Maka  
tersusunlah infografis BKPN sebagai 
berikut: 

Dari infografis tersebut dapat ditarik 
beberapa kesimpulan/informasi 
seperti pada gambar 3.

1. Dari sisi jumlah BKPN, objek 
crash program meliputi jumlah 
yang sangat besar yaitu 36.283 (62 
persen), namun dari sisi jumlah 
outstanding piutang hanya Rp1,17 
triliun (1,56 persen dari total kurang 
lebih Rp75 triliun yang diurus 
PUPN). Dengan kata lain memang 
crash program ini lebih ditujukan 
kepada debitur kecil;

2. Sesuai PMK 69/PMK.06/2014, 
piutang yang telah diserahkan ke 

PUPN disisihkan sebesar 100 persen 
dikurangi estimasi barang jaminan. 
Pada pemetaan data tersebut kami 
asumsikan bahwa tingkat penyisihan 
objek crash program mencapai 97 
persen. Artinya jika tarif pemberian 
keringanan adalah 97 persen, maka 
hal tersebut sudah wajar. 

3. Dari 36.283 BKPN objek 
keringanan, hanya 5.110 BKPN 
yang ada barang jaminan berupa 
tanah. Nilai barang jaminan tidak 
diketahui (tidak ada data yang valid 
di focusPN). 

4. BKPN yang aktif melakukan 
pembayaran hanya 1.749 BKPN 
(4,8 persen) saja. Dengan demikian 
mayoritas debitur tidak pernah 
melakukan angsuran, tidak 
kooperatif atau bahkan telah raib. 

5. Piutang yang menjadi objek crash 
program merupakan piutang yang 
sudah relatif lama diurus PUPN. 
Bahkan kalau ditambah dengan masa 
dikelola sendiri oleh pemilik piutang, 

maka usia piutang tersebut sudah 
sangat lama.

Selanjutnya, berdasarkan materi 
pasal 39 UU 9 Tahun 2020, kajian 
PMK lama dan pemetaan data 
BKPN, disusunlah beberapa prinsip 
dasar RPMK Crash Program seperti 
pada gambar 4.

Berdasarkan dinamika rapat 
penyusunan RPMK, hal yang paling 
menyita energi adalah pembahasan 
tarif keringanan utang. Berapa sih 
angka tarif yang tepat? Memang UU 
memberikan payung yang kokoh, 
yaitu keringanan sampai dengan 100 
persen pokok. Tetapi tentu itu batas 
maksimal. Berapakah batas yang 
wajar dan mencerminkan keadilan? 
Dan yang paling penting, apa 
argumentasinya? 

Secara historis, rata-rata penyelesaian 
BKPN di PUPN (Lunas maupun 
PSBDT) membutuhkan waktu 5 
tahun. BKPN yang menjadi objek 
crash program mempunyai kualitas 

                        (Gambar 2)  (Gambar 3)
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1. 50% (lima puluh per seratus) dari 
sisa piutang pokok, dalam hal pada 
saat penarikan kembali dari PUPN 
Cabang terdapat jaminan kebendaan; 
atau

2. 15% (lima belas per seratus) dari 
sisa piutang pokok, dalam hal pada 
saat penarikan kembali dari PUPN 
Cabang tidak terdapat jaminan 
kebendaan. (Artinya besaran hair cut 
dari sisa pokok bisa maksimal sebesar 
85 %).

Berdasarkan argumentasi dan survey 
besaran keringanan, maka dalam 
PMK Crash Program disusunlah tarif 
keringanan yang tertera di gambar 5.

Penutup

Akhirnya, pada tanggal 8 
Februari 2021, Menteri 

Keuangan menetapkan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 15/
PMK.06/2021 tentang Penyelesaian 
Piutang Instansi Pemerintah yang 
Diurus/Dikelola oleh PUPN/DJKN 
dengan Mekanisme Crash Program 
Tahun Anggaran 2021. Peraturan 
Menteri Keuangan (PMK) tersebut 
merupakan salah satu kebijakan 
penting untuk memperbaiki tata 
kelola Piutang Negara, dan juga 
merupakan kelanjutan dari kebijakan 
sebelumnya yaitu PMK 163/
PMK.06/2020 yang mengatur 
mengenai pengelolaan piutang 
negara. Crash Program adalah 
optimalisasi penyelesaian Piutang 
Negara yang dilakukan secara 
terpadu dalam bentuk pemberian 
keringanan utang atau moratorium 
tindakan hukum atas Piutang 
Negara.

PMK 15 merupakan amanat Pasal 
39 Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2020 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun 2021.  Dalam PMK ini diatur 
tata cara memberikan keringanan 
utang bagi debitur yang mengajukan 
permohonan tertulis kepada 
KPKNL.  Disamping merupakan 
amanat undang-undang, kebijakan 
keringanan utang juga merupakan 
bentuk empati pemerintah di masa 
pandemi Covid-19.  Kebijakan 
ini merupakan kebijakan di masa 
pandemi untuk debitur kecil tertentu.

kurang baik dan sudah lama diurus 
oleh PUPN yang sebagian besar 
tidak didukung barang jaminan. 
Mengingat kualitas BPKN yang 
kurang baik, diperkirakan bahwa 
PUPN membutuhkan waktu 
lebih dari 5 tahun lagi untuk 
menyelesaikan BKPN objek 
crash program. Diasumsikan  
membutuhkan waktu 7-8 tahun 
normal.

Berdasarkan penghitungan net 
present value, maka diperkirakan 
dalam 7-8 tahun kedepan nilai 
piutang di PUPN akan terdepresiasi 
33-35 persen. Sehingga tarif 
diskon pokok adalah 33-35 persen 
(dibulatkan 35 persen). Namun 
mengingat kondisi pandemi dan 
memperhatikan amanat pasal 39 UU 
9 Tahun 2020 yang menetapkan 
batas maksimal keringanan sampai 

dengan 100 persen pokok, maka 
dalam draft RPMK diberikan 
tambahan keringanan pokok dalam 
hal melakukan pelunasan lebih cepat.

Untuk BPKN yang tidak didukung 
jaminan tanah/bangunan maka 
diskon pokok diusulkan lebih besar 
(60 persen) mengingat posisi tawar 
PUPN akan sulit untuk melakukan 
tindakan eksekusi harta yang tidak 
dijaminkan milik debitur kecil. 
Apalagi dalam praktek, piutang yang 
tidak didukung barang jaminan 
berupa tanah/bangunan, akan sulit 
dijual secara cessie. Bahkan akan 
dijual cessie secara “karungan” alias 
dicampur dengan piutang lain yang 
didukung jaminan berupa tanah/
bangunan.

Berikut beberapa survey besaran 
keringanan sebagai perbandingan: 

a. Diskon BDO sebesar 100 persen 
dan hair cut pokok maksimal 25 
persen (Keputusan KKSK Nomor 
01/K.KKSK/01/2001 tanggal 16 
Januari 2001)

b. Diskon BDO sebesar 100 persen 
dan hair cut pokok maksimal 
25 persen (PT.Bank Mandiri SE 
Direktur Bank Mandiri Nomor Dir.
CRV/01/2001 tanggal 23 Januari 
2001).

c. Pasal 8 ayat 2 PMK 31/
PMK.07/2005 tentang Tata Cara 
Pengajuan Usul, Penelitian dan 
Penetapan Penghapusan Piutang 
Perusahaan Negara/Daerah dan 
Piutang Negara/Daerah, mengatur 
Penghapusan Piutang Perusahaan 
Negara/Daerah dapat dilaksanakan 
sepanjang tingkat pengembalian 
piutang ditetapkan paling sedikit:

(Gambar 4)

(Gambar 5)
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Menanggapi hal di atas, 
Direktur PNKNL Lukman 
Efendi memberikan 

pendapat bahwa, selama beliau 
menjabat sebagai Direktur PNKNL 
dari bulan Maret 2020, PNKNL 
sendiri sudah melaksanakan 
tugas nya dengan baik dilihat dari 
kinerja yang disampaikan melalui 
IKU yang ada. “Tidak ada yang 
salah sebenarnya dengan apa yang 
dilakukan selama ini baik dari dalam 
diri sendiri, tetapi kita kan harus 
terus maju dan terus berkembang,” 
imbuhnya.

Paradigma Baru di Bidang Piutang 
Negara

Lukman menegaskan bahwa cara 
untuk mengembangkan diri kita 
adalah dengan membuka lahan-
lahan baru, cara mengabdi kepada 
negeri ini harus semakin besar. 
Tidak hanya terbatas dari 2 tusi yang 
kita punya di Direktorat PNKNL 
saja. Menurut beliau, PNKNL 
memiliki potensi dan sumber daya 
manusia yang baik yang mana 
seharusnya lebih dimaksimalkan 
tidak terbatas di “pengurusan” saja 
namun merangkap ke bagaimana 
kita melakukan “pengelolaan” atas 
Piutang-piutang Negara termasuk 
yang belum macet yang masih ada 
di Kementerian/Lembaga. Hal ini 
membutuhkan sinergi dan koordinasi 
yang kuat dengan pihak-pihak 
Kementerian Lembaga maupun dari 
Bendahara Umum Negara.

Menyangkut pengelolaan Piutang ini 
menjadi tugas besar karena PNKNL 
(terutama Subdit Piutang Negara) 

harus mulai untuk mengumpulkan 
data-data, mengumpulkan 
permasalahan-permasalahan yang 
terjadi di Kementerian/Lembaga, 
kemudian mengatur hal tersebut 
dengan baik. Salah satu hal penting 
dalam perubahan paradigma 
Pengelolaan Piutang adalah 
melakukan sharing tanggung jawab. 
Penyelesaian piutang bermasalah 
tidak hanya tugas Kementerian 
Keuangan atau DJKN/PUPN namun 
dibagikan ke K/L sehingga DJKN/
PUPN tidak menanggung beban 
tersebut. Hal ini sangat masuk akal 
mengingat terdapat banyak pihak 
yang membuat timbulnya Piutang 
Negara. Salah satu tolak ukur 
keberhasilan mengelola Piutang 
dari hulu ke hilir adalah tingkat 
penyisihan Piutang Negara di LKPP, 
apabila menurun artinya kualitas 
dari piutang negara ini semakin 
berkualitas dan pengelolaan Piutang 
negara tersebut juga otomatis dapat 
dinilai bagus. Untuk mendukung 
paradigma baru dalam pengelolaan 
Piutang Negara telah terbit PMK 
163/PMK.06/2020 tentang 
Pengelolaan Piutang Negara Pada 
Kementerian Negara/Lembaga, 
Bendahara Umum Negara dan 
Pengurusan Sederhana Oleh Panitia 
Urusan Piutang Negara.

Namun demikian sisi “pengurusan” 
juga harus dikuatkan. Pengurusan 
dalam hal ini adalah tindakan 
pengurusan oleh PUPN, artinya 
pengurusan itu dalam konteks 
piutang sudah macet dan terpaksa 
diserahkan ke PUPN. Untuk itu 
perlu menggunakan bantuan 
fasilitas teknologi dengan melakukan 

koordinasi dan kerja sama dengan 
Direktorat PKNSI. Juga dengan 
menciptakan cara baru, misalnya 
Pengurusan Sederhana untuk 
mempercepat Piutang negara 
yang sudah mangkrak di PUPN. 
Kemudian juga melalui Crash 
Program yang telah diluncurkan 
sesuai PMK 15/PMK.06/2021. 
Terobosan ini diharapkan akan 
mempercepat Pengurusan Piutang 
yang sudah macet selama bertahun-
tahun. Crash Program dilaksanakan 
di tahun 2021, yang akan berisi 
program pemberian keringanan 
utang serta moratorium tindakan 
hukum.

Terkait keringanan utang beliau 
menegaskan bahwa program ini 
bukanlah menghapuskan piutang, 
tetapi mendorong debitur untuk 
melunasi dengan memberikan 
potongan/diskon. Besarnya diskon 
sudah dipertimbangkan dengan 
matang bahwa: “piutang ini tidak 
akan tertagih selama lebih dari 5 
tahun atau akan tertagih Lunas 
selama 5 tahun sebesar satu milyar. 
Beliau mengungkapkan bahwa 
itu hanya sebuah kemungkinan, 
karena jika debitur mau bayar 
sekarang dengan 500 juta ya kenapa 
tidak?. Disini dapat dilihat bahwa 
ada program- program diskon 
dan sebagainya. Jadi secara tidak 
langsung itu adalah restrukturisasi. 

Terdapat keringanan-keringanan 
yang diberikan yang akan berdampak 
kedalam dua hal. Pertama akan 
meringankan para debitur yang 
sudah macet, kepastian hukum dan 
kepastian berusaha. Kedua kita akan 

Wawancara Utama

Direktur PNKNL DJKN

Lukman Effendi

.
PARADIGMA BARU, 
ARAH BARU, 
SEMANGAT BARU

PARADIGMA BARU, 
ARAH BARU, 
SEMANGAT BARU

Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain (PNKNL) mulai menggaungkan 
pernyataan “Perubahan Paradigma”. Paradigma sendiri secara sederhana bisa diartikan 
sebagai suatu padangan seseorang terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya yang 
akan mempengaruhi dalam berpikir dan bertindak. Paradigma merupakan seperangkat 
asumsi, konsep, nilai, dan praktik yang diterapkan dalam memandang suatu realitas 
dalam sebuah komunitas atau kelompok yang sama. Lalu apa sebenarnya paradigma 
yang ingin diubah oleh Direktorat PNKNL ini, bagaimana kondisi Direktorat PNKNL 
sebelum perubahan paradigma itu sendiri.

(Pewawancara: Agnes Rina Dwinggowati; Penyunting: Margono Dwi Susilo).
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mendapatkan manfaat ekonomi 
yang lebih cepat, walaupun secara 
jumlah lebih kecil. Crash program ini 
dilakukan sebagai bentuk perhatian 
pemerintah di masa pandemi 
Covid-19.

Kasubdit PN II sekaligus Plt. 
Kasubdit PN I Sumarsono 
menyatakan bahwa, yang pertama 
terkait dengan Perubahan Paradigma 
sebagai perumus kebijakan tidak 
akan berhasil apabila tidak didukung 
dari berbagai sisi seperti dari sisi IT 
yaitu aplikasi FocusPN yang menurut 
beliau masih harus dikembangkan 
dari sisi internal yang mana beliau 
berharap adanya penyempurnaan 
dan penambahan fitur baru sehingga 
bisa digunakan sebagai alat kontrol 
untuk melakukan pengurusan di 
internal PUPN. 

Terkait dengan pengelolaan piutang 
yang berada di K/L saat ini sedang 
dicoba untuk membangun aplikasi 
sederhana untuk mengetahui 
seberapa besar potensi piutang yang 
belum diserahkan. Dengan kata lain 
saat ini dari Subdirektorat PN I dan 
II sedang mencoba mengembangkan 
aplikasi sebagai alat pendukung 
perubahan paradigma tersebut. 
Kedua terkait dengan pengurusan 
piutang, Subdirektorat PN I dan 
II sudah melaksanakan Kerjasama 
dengan berbagai macam pihak yang 
dapat membantu dalam pengurusan 
Piutang Negara ini. yang ketiga 
sedang dilakukan pemetaan Berkas 
Kasus Piutang Negara (BKPN) 
dengan harapan dengan adanya 
penegasan BKPN ini diharapkan 
pengurangan nilai outstanding dapat 

dilaksanakan.

Paradigma Baru di BMN Eks 
KKKS, PKP2B dan Aset Bekas 
Milik Asing Tionghoa (ABMA/T).

Lukman melanjutkan bahwa jangan 
jadikan PNKNL sebagai yang 
mengambil alih semua tanggung 
jawab, harus ada pendistribusian 
tugas dan kewajiban sesuai dengan 
tusi masing-masing. Beliau 
megungkit kenapa BMN Hulu Migas 
yang dulunya disebut BMN Eks 
KKKS berganti sebutan, hal terseut 
terjadi karena secara filosofis istilah 
Eks KKKS itu mengarah kepada 
perusahaannya, mengarah kepada 
perusahaan-perusahaan eks-nya. 
Sedangkan kita ingin mengelola 
industrinya, industri hulu migasnya, 
Jadinya BMN kan mulainya dari 
industri hulu migasnya, kalau KKKS 
kan sempit pengertiannya,” ungkap 
beliau.

Menambahkan hal di atas beliau 
menyatakan bahwa, peran dalam 
pengelolaan BMN tersebut dapat 
dibagi ke Kementerian ESDM 
sebagai pengelola barang dengan 
tugas sesuai tugas dan fungsinya. 
Namun tetap dengan ketentuan-
ketentuan harus dengan tambahan 
ada penerimaan negara dari 
pengelolaan BMN tersebut, Harus 
tetap dalam guidline regulasi. Dengan 
adanya pembagian kewenangan 
ini akan ada pembagian tanggung 
jawab, yang akan dibungkus dengan 
pembagian kewenangan.

Hal tersebut diaminkan oleh Kepala 
Subdirektorat KNL I, Afwan Fauzi. 
Menurut beliau Regulasi ini sangat 

bisa dilaksanakan dengan membawa 
semangat SDM Militan, Inovatif dan 
sebagainya. Dengan adanya regulasi 
yang membawa paradigma baru ini 
dari Subdit KNL1 sedang mencoba 
memposisikan para stakeholder 
baik dari SKK maupun PBBM agar 
nyaman dengan adanya perubahan 
ini. Dengan adanya peruahan 
ini juga akan tetap dilakukan 
pendampingan selama sebulan sekali 
dengan bertemu dan membahas 
permasalahan yang ditemui secara 
informal dan santai.

Tidak jauh berbeda Kepala 
Subdirektorat KNL II Sugiwanto 
menyatakan bahwa, selama tahun 
2020 terobosan hukum untuk 
penyelesaian kekayaan negara yang 
lain khususnya dalam pengurusan 
ABMA/T atau Aset Bekas Milik Asing 
atau Tionghoa, karena selama 2020 
terjadi penurunan outsanding atas 
ABMA/T secara cukup signifikan. 
Kemudian dari sektor PKP2B 
selama 2020 dari Subdirektorat 
KNL II sudah menerbitkan KMK 
573/KN.06/2020 menghasilkan 
IP atau Inventarisasi dan Penilaian 
sebanyak US$486 Juta yang dahulu 
belum bisa dieksekusi dengan KMK 
sebelumnya. Untuk rencana kedepan 
Kasubdit KNL II Bapak Sugiwanto 
menyatakan bahwa akan ada 5 PMK, 
1 KMK, dan 1 Perdirjen terkait 
PKP2B yang akan menyesuaikan 
dengan tugas Kewenangan 
Kementerian ESDM.

Selanjutnya dari Kepala 
Subdirektorat KNL III Evi 
Askaryanti menyatakan bahwa, 
untuk Subdirektorat KNL III 

sendiri secara tusi sedikit berbeda 
dengan Subdirektorat lainnya 
dimana fungsi utamanya adalah 
menyusun peraturan terkait aset Eks 
BLBI yang berkolaborasi dengan 
Direktorat PKNSI. Menteri Keuangan 
mencanangkan agar penyelesian aset 
Eks BLBI ini harus selesai maksimal 
di tahun 2022 agar sejalan dengan 
apa yang menjadi arahan Menteri 
keuangan pada tahun 2019 lalu 
untuk melakukan penyempurnaan 
PMK yang mengatur Pengelolaan 
aset BLBI dari sisi aset BPPN 
maupun PPA, yang dimana pada 
tahun tersebut diatur dalam dua 
PMK agar digabung menjadi satu 
PMK. Alasanya adalah yang pertama 
simplifikasi peraturan. Kedua tidak 
perlu adanya banyak peraturan. 
Terakit dengan aset kredit pada 
ketentuan yang baru diberikan 
kesempatan pengelolaan dengan 
melakukan Penyertaan Modal Negara 
kepada BUMN yang kepemilikannya 
mayoritas Pemerintah. Kemudian 
ketentuan baru terhadap pasar kredit 
dengan outstanding dibawah 500 
tidak diserahkan ke PKNSI dan 
ada mekanisme penghapusbukuan 
yang diatur sendiri. Lalu dari aset 
properti diberikan kesempatan 
berupa masa sewa sampai 10 tahun 
yang sebelumnya adalah 5 tahun. 
Masih terkait aset properti, diberikan 
perubahan atau penambahan untuk 
opsi pengelolaan. Untuk peraturan 
Pengelolaan Aset eks BLBIjuga 
sudah dilaporkan ke pada Bapak 
Direktur PNKNL untuk diusulkan 
penyusunan Keppres untuk 
melakukan penyelesaian Aset eks 
BLBI.

Lebih Lanjut Direktur PNKNL 
Lukman Effendi mengatakan bahwa 
dalam Perubahan Paradigma ini 
agar Internal PNKNL dalam hal 
pengurusan yang dapat dilakukan 
secara rigid dan eksklusif namun 
dalam pengelolaannya untuk 
melakukan koordinasi ke seluruh 
pihak terkait. Lalu dalam perumusan 
kebijakan harus dilakukan perubahan 
agar jangan menjadi tukang jahit 
yang artinya bukan menyelesaikan 
permintaan orang terkait penyusunan 
kebijakan ini tetapi sebgai regulator 
yang bisa memformulasikan sendiri 
kebijakan apa yang seharusnya 
bisa dilakukan oleh eksekutornya. 
Dalam pembentukan kebijakan ini 
harusnya konsep secara utuh dibuat 
terlebih dahulu sebelum kita lakukan 
rapat untuk mendengar masukan 
atas konsep tersebut. Dengan 
perubahan paradigma ini menjadi 
penting dengan harapan agar 
Internal Direktorat PNKNL selalu 
memperbarui pola-pola pikir dalam 
melakukan pekerjaan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa 
dengan adanya sebuah perubahan 
yang dilakukan pastinya akan ada 
penolakan-penolakan yang terjadi 
baik secara internal maupun 
eksternal. Kasubdit KNL I Bapak 
Afwan sendiri menceritakan bahwa 
posisi penolakan pasti muncul, 
bahkan sampai dibawa ke posisi 
presiden hingga masuk kedalam 
sidang Kabinet pada waktu itu.

Dengan adanya perubahan 
paradigma ini tentunya akan 
membuat gebrakan-gebrakan baru 
bagi Direktorat PNKNL kedepannya. 

Lukman berharap agar para pegawai 
dan pejabat dalam suatu rapat tidak 
hanya sebagai peserta rapat pasif, 
tetapi sudah bisa merumuskan 
paradigma baru yang kita inginkan 
dan tidak hanya ikut arus. Segala 
sesuatu harus dipersiapkan secara 
matang, misalnya pada saat 
penyusunan PMK terkait dengan 
pengelolaan piutang negara atau 
hulu migas, dibentuk tim kerja yang 
intens, berdiskusi dengan peserta 
yang berkontribusi positif. “Sebagai 
hasilnya adalah, kita dapat melihat 
orang-orang yang menurut kita, 
mereka bisa bantu kita secara penuh 
bukan hanya sebagai peserta rapat, 
namun juga sebagai tim” ungkap 
Lukman. 

Beliau berharap dengan perubahan-
perubahan ini, dari segi internal kita 
semakin cakap, semakin hebat dan 
mumpuni dalam menyelesaikan 
pekerjaannya dan juga yang sedang 
dihadapi di tahun 2020 yang lalu 
dan di tahun 2021. Kita akan 
meminta kepada semua kepala seksi 
untuk membuat program kerja 
masing-masing.

Sebagai pamungkas beliau 
menambahkan bahwa “Sesuatu 
disebut berhasil bukan pada saat 
kita berhasil program, tetapi harus 
dibuktikan bahwa program tersebut 
membuahkan output yang baik dan 
bermanfaat bagi kita semua”.
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Kolom PNKNL

Penulis: Abu Hanifah, Margono Dwi Susilo, Joko Sunanto - Direktorat PNKNL

Semenjak berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77 Tahun 2011, pengurusan 
piutang yang tidak terkonsolidasi dalam LKPP/LKPD senantiasa dinamis, termasuk 
pengurusan piutang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Berdasarkan PMK 
168 tahun 2013, piutang BPJS sempat dikembalikan ke BPJS selaku Penyerah Piutang, 

karena statusnya dipersamaan dengan piutang BUMN/D.

QUO VADIS PENGURUSAN 
PIUTANG BPJS OLEH 

PANITIA URUSAN PIUTANG 
NEGARA

Namun dalam perkembangan 
waktu, piutang BPJS kembali 
diterima oleh PUPN seiring 

dengan terbitnya UU 24 Tahun 
2011 tentang BPJS. Dalam UU ini 
BPJS mendapat status baru sebagai 
badan hukum publik sesuai Pasal 7 
ayat (1). Dengan ditabalkannya BPJS 
sebagai badan hukum publik maka 
munculah mazhab pemikiran bahwa 
BPJS bisa diurus oleh PUPN. Hal ini 
lantas dikukuhkan dalam Perjanjian 
Kerja Sama dan Surat Edaran. 
Bahkan PMK 240/PMK.06/2016 
tentang Pengurusan Piutang Negara, 
secara tidak langsung memberikan 
angin bahwa BPJS boleh diurus 
oleh PUPN. Namun, satu hal yang 
pasti bahwa piutang BPJS bukan 
merupakan piutang negara yang 
terkonsolidasi dalam LKPP/LKPD. 
Dengan demikian, sesungguhnya ia 
bukan Piutang Negara sebagaimana 
jiwa UU 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendahaaan Negara. Tulisan 
berikut, akan menguraikan secara 
lebih runut pengurusan piutang 
BPJS di PUPN, tanpa terjebak 
pada perbedaan pendapat dari 
para ahli piutang negara, hingga 
terbitnya Surat Edaran Dirjen 
KN Nomor SE-1/KN/2021 yang 
pada prinsipnya menyatakan 
bahwa piutang BPJS tidak bisa lagi 
diserahkan ke PUPN.

Sekilas Piutang BPJS

BPJS adalah badan hukum yang 
dibentuk dengan Undang-Undang 
untuk menyelenggarakan program 
jaminan sosial (Pasal 1 angka 6 UU 
No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional). BPJS 
menurut UU Sistem Jaminan Sosial 
Nasional (SJSN) adalah transformasi 
dari badan penyelenggara 

jaminan sosial yang sekarang telah 
berjalan dan dimungkinkan untuk 
membentuk badan penyelenggara 
baru sesuai dengan dinamika 
perkembangan jaminan sosial. BPJS 
Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan 
adalah badan hukum publik (vide 
Pasal 7 ayat (1) UU No. 24 Tahun 
2011 tentang BPJS, dengan 
karakteristik sebagai berikut:

1. Didirikan oleh Negara dengan 
Undang-undang.

2. Lingkungan kerjanya, yaitu dalam 
melaksanakan tugasnya badan 
hukum tersebut pada

umumnya dengan publik dan 
bertindak dengan kedudukan yang 
sama dengan publik.

 3. Wewenangnya, badan hukum 
tersebut didirikan oleh penguasa 
Negara dan diberi wewenang untuk 
membuat keputusan, ketetapan, atau 
peraturan yang mengikat umum.

BPJS mengelola aset jaminan 
sosial yang pengelolaannya wajib 
dipisahkan menjadi dua jenis, yaitu 
aset BPJS dan aset Dana Jaminan 
Sosial (DJS). Aset BPJS bersumber 
dari (vide Pasal 41 ayat (1) UU No. 
24 Tahun 2011):

 1. Modal awal dari Pemerintah, yang 
merupakan kekayaan Negara yang 
dipisahkan dan tidak terbagi atas 
saham.

2. Hasil pengalihan aset BUMN yang 
menyelenggarakan program jaminan 
sosial.

3. Hasil pengembangan aset BPJS.

4. Dana operasional yang diambil 
dari Dana Jaminan Sosial.

5. Sumber lain yang sah sesuai 
dengan peraturan perundang-
undangan.

Mulai 1 Januari 2014, seluruh aset 
yang dikelola oleh PT Askes (Persero) 
dan aset PT Jamsostek (Persero) 
dialihkan kepada BPJS:

- aset lembaga PT Askes (Persero) 
dialihkan menjadi aset BPJS 
Kesehatan, dan

- aset lembaga PT Jamsostek (Persero) 
dialihkan menjadi aset BPJS 
Ketenagakerjaan.

Aset yang dialihkan mencakup uang 
tunai, surat berharga, piutang iuran, 
dan uang muka pelayanan kesehatan.

Pengurusan Piutang Negara BPJS 
Oleh PUPN/DJKN Eksisting

Sebelum lahirnya putusan 
Mahkamah Konstitusi dengan 
register nomor 77/PUU- IX/2011 
tanggal 17 September 2012 
(“Putusan MK 77”), PUPN/DJKN 
dapat melakukan pengurusan 
piutang negara penyerahan dari 
BUMN, diantaranya piutang negara 
yang pengurusannya diserahkan oleh 
PT Askes (Persero), PT Jamsostek 
(Persero), PT Asabri (Persero), dan 
PT Taspen (Persero).

Salah satu pertimbangan dalam 
Putusan tersebut menyatakan 
bahwa, BUMN adalah badan usaha 
yang memiliki kekayaan terpisah 
dari kekayaan negara, sehingga 
kewenangan pengurusan kekayaan, 
usaha, termasuk penyelesaian utang-
utang BUMN tunduk pada hukum 
perseroan terbatas berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 
2007 tentang Perseroan Terbatas. 
Pertimbangan hakim ini secara tegas 
mengecualikan penyelesaian piutang 
BUMN dari mekanisme PUPN. Pasca 
terbitnya Putusan MK 77, Berkas 
Kasus Piutang Negara (BKPN) 
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penyerahan dari BUMN otomatis 
dikembalikan sebagai pelaksanaan 
putusan dimaksud (vide PMK Nomor 
168/PMK.06/2013 tentang Tata 
Cara Pengembalian Pengurusan 
Piutang yang Berasal dari Penyerahan 
BUMN/BUMD dan Badan Usaha 
yang Modalnya Sebagian Atau 
Seluruhnya Dimiliki oleh BUMN/
BUMD).

Terkait piutang PT Askes (Persero), 
PT Jamsostek (Persero), PT 
Asabri (Persero), dan PT Taspen 
(Persero) yang sudah dilakukan 
pengurusannya oleh PUPN/DJKN, 
DJKN menerbitkan Surat Edaran 
Nomor SE-01/KN/2014 tanggal 
26 Maret 2014 yang pada intinya 
menyebutkan bahwa PUPN/DJKN 
mempunyai kewenangan untuk 
melakukan pengurusan piutang yang 
tidak tertagih, sehingga pengurusan 
piutang BPJS Ketenagakerjaan dan 
BPJS Kesehatan dapat dilakukan 
sesuai ketentuan dalam UU No. 49/
Prp Tahun 1960.

 Terhadap piutang PT Askes 
(Persero), PT Jamsostek (Persero), 
PT Asabri (Persero), dan PT Taspen 
(Persero) yang sudah dikembalikan 
pengurusannya oleh PUPN/
KPKNL kepada masing-masing 
Penyerah Piutang sebelum SE-01/
KN/2014 terbit, dapat diserahkan 
kembali pengurusannya ke 
PUPN/KPKNL sebagai piutang 
BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS 
Kesehatan. Terhadap piutang 
dimaksud, dalam hal memenuhi 
persyaratan penerimaan, diterbitkan 
SP3N baru.

Menindaklanjuti SE tersebut, 
Pimpinan BPJS Ketenagakerjaan 
dan Dirjen Kekayaan Negara 

menandatangani Perjanjian Kerja 
Sama Nomor PER/16/012015 
dan Nomor PRJ- 1/KN/2015, 
tanggal 29 Januari 2015 tentang 
Pengurusan Piutang Iuran Macet 
dan Denda Program Jaminan Sosial 
Ketenagakerjaan.

Selanjutnya, Menteri Keuangan 
menerbitkan PMK Nomor 240/
PMK.06/2016 tentang Pengurusan 
Piutang Negara (“PMK 240”) yang 
mengatur bahwa:

“Piutang Negara pada tingkat 
pertama diselesaikan sendiri oleh 
Instansi Pemerintah termasuk Badan 
Layanan Umum (BLU)/Badan 
Layanan Umum Daerah (BLUD), 
Lembaga Negara, Komisi Negara, 
Badan Hukum lainnya yang dibentuk 
dengan peraturan perundang-
undangan, atau Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik 
Daerah (BUMD) yang menyalurkan 
dana yang berasal dari Instansi 
Pemerintah melalui pola channeling 
atau risk sharing sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan.”

 Berdasarkan PMK 240, SE, dan 
Perjanjian Kerja Sama tersebut, 
dilakukan pengurusan piutang 
iuran macet yang telah diserahkan 
BPJS Ketenagakerjaan oleh seluruh 
KPKNL, dengan nilai outstanding 
per 31 Desember 2020 adalah 
sebanyak 3083 BKPN aktif dengan 
nilai Rp404,69 miliar. Selain itu, 
per 31 Desember 2020 juga tercatat 
piutang macet BPJS Kesehatan 
yang diurus oleh KPKNL Denpasar 
sebanyak 43 BKPN aktif dengan nilai 
outstanding sebesar Rp1,20 miliar.

Dalam perjalanannya, terdapat 
beberapa permasalahan dalam 

pengurusan piutang BPJS, antara 
lain:

1. BKPN tidak didukung oleh barang 
jaminan;

2. Terdapat kemungkinan perubahan 
nilai piutang BPJS yang telah 
diserahkan di KPKNL meskipun 
telah terbit SP3N;

 3. Informasi Penanggung Hutang 
sangat terbatas, khususnya 
Penanggung Hutang yang berbadan 
hukum (tidak dilengkapi nama/
alamat/data pengurus);

4. Jika pembayaran melalui rekening 
Virtual Account BPJS maka biad PPN 
tidak terbayar, karena kebijakan dari 
Kantor Pusat BPJS bahwa uang yang 
sudah masuk tidak dapat dikeluarkan 
kembali;

5. Piutang sudah dinyatakan lunas 
oleh BPJS (karena Penanggung 
Hutang sudah membayar di BPJS), 
namun biad PPN belum disetorkan 
ke Kas Negara. Per tanggal 31 
Desember 2020, masih terdapat 
tunggakan Biad PPN yang cukup 
besar dan belum disetorkan ke Kas 
Negara dari debitur yang sudah 
dinyatakan lunas oleh BPJS.

Dalam perkembangannya muncul 
wacana agar pengurusan piutang 
negara BPJS oleh DJKN ditinjau 
kembali, diantaranya:

1. Bahwa BPJS sebagai korporasi 
harus membangun kemandirian, 
termasuk dalam pengelolaan 
piutangnya.

2. Mengingat DJKN tengah 
membangun proses pengelolaan 
piutang pada KL dan BUN yang

terkonsolidasi di LKPP, dan masih 
terdapat perbedaan pendapat terkait 
BPJS sebagai penyerah piutang yang 
dapat diurus oleh PUPN/DJKN, 

perlu ditegaskan bahwa piutang 
BPJS agar dioptimalkan penagihan/
pengurusannya oleh BPJS sendiri.

3. Tidak menutup kemungkinan 
akan dibangun jalur khusus 
penyelesaian piutang macet BPJS, 
tanpa menggunakan lembaga PUPN. 
Jalur ini bisa juga untuk memenuhi 
kebutuhan penyelesaian piutang 
entitas yang sejenis dengan BPJS 
(piutangnya tidak terkonsolidasi 
dalam LKPP/D), misalnya LPEI, 
OJK, LPS dan sebagainya.

4. Dengan terbitnya PMK 163/
PMK.06/2020 tentang Pengelolaan 
Piutang Negara Pada Kementerian 
Negara/Lembaga, Bendahara Umum 
Negara dan Pengurusan Sederhana 
Oleh PUPN, maka bisa diprediksi 
bahwa kebijakan piutang Negara 
akan difokuskan pada piutang yang 
ada di LKPP.

Pro-Cons Pengurusan Piutang 
BPJS Oleh PUPN/DJKN

Dari uraian diatas, dapat 
disimpulkan bahwa pendapat yang 
mendukung piutang BPJS diurus 
oleh PUPN/DJKN didasarkan pada:

1.BPJS adalah badan hukum yang 
dibentuk dengan Undang-Undang 
untuk menyelenggarakan program 
jaminan sosial (Pasal 1 angka 6 UU 
No. 40 Tahun 2004).

2. Perubahan status badan hukum 
PT Askes (Persero), PT Jamsostek 
(Persero), PT Asabri (Persero), 
dan PT Taspen (Persero) dari 
BUMN menjadi badan hukum 
publik (BPJS Kesehatan dan BPJS 
Ketenagakerjaan) menyebabkan 
PUPN/DJKN dapat mengurus 
piutang macet BPJS.

 3. PMK 240 menyebutkan bahwa 
salah satu instansi yang piutang 

macetnya dapat diurus oleh PUPN/
DJKN (termasuk dalam kategori 
Badan Hukum lainnya yang dibentuk 
dengan peraturan perundang-
undangan).

4. Terdapat dasar hukum operasional 
(Surat Edaran SE-01/KN/2014 
tanggal 26 Maret 2014).

5. Menjadi potensi capaian IKU 
(efektifitas penyelesaian BKPN) 
mengingat BKPN BPJS pada 
umumnya adalah berkas yang baru 
sehingga dapat diselesaikan, baik 
dengan pelunasan maupun PSBDT.

Namun demikian, terdapat 
perbedaan pendapat mengenai 
apakah piutang BPJS dapat diurus 
oleh PUPN/DJKN. Pendapat yang 
menyatakan bahwa piutang BPJS 
tidak dapat diurus oleh PUPN/DJKN 
didasarkan pada:

1. Struktur keuangan BPJS

 a. Sumber Aset BPJS (Pasal 41 ayat 
(1) UU No. 24 Tahun 2011):

 1) Modal awal dari Pemerintah, yang 
merupakan kekayaan Negara yang 
dipisahkan dan tidak terbagi atas 
saham.

2) Hasil pengalihan aset BUMN yang 
menyelenggarakan program jaminan 
sosial.

3) Hasil pengembangan aset BPJS.

4) Dana operasional yang diambil 
dari Dana Jaminan Sosial.

5) Sumber lain yang sah sesuai 
dengan peraturan perundang-
undangan.

 b. Pasal 1 angka 1 UU No. 19 tahun 
2003 menyebutkan Badan Usaha 
Milik Negara, yang selanjutnya 
disebut BUMN, adalah badan usaha 
yang seluruh atau sebagian besar 
modalnya dimiliki oleh negara 

melalui penyertaan secara langsung 
yang berasal dari kekayaan negara 
yang dipisahkan.

c. Undang-undang No. 17 tahun 
2003 menyatakan bahwa Kekayaan 
Negara yang Dipisahkan (baca: 
antara lain BUMN) merupakan 
bagian dari Keuangan Negara yang, 
karena alasan tujuan atau motif 
keberadaannya, dikelola dengan cara 
tersendiri. Artinya, Kekayaan Negara 
yang Dipisahkan tidak dikelola 
melalui sistem APBN, melainkan 
menggunakan sistem tersendiri.

d. Putusan MK 77, menyebutkan 
bahwa:

1) BUMN adalah badan usaha 
yang memiliki kekayaan terpisah 
dari kekayaan negara, sehingga 
kewenangan pengurusan kekayaan, 
usaha, termasuk penyelesaian utang- 
utang BUMN tunduk pada hukum 
perseroan terbatas berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 
2007 tentang Perseroan Terbatas.

2) Piutang negara adalah jumlah 
uang yang wajib dibayar kepada 
Pemerintah Pusat, sehingga piutang 
badan atau BUMN bukan merupakan 
piutang negara.

3) Piutang Bank BUMN bukan lagi 
merupakan piutang negara yang 
harus dilimpahkan penyelesaiannya 
ke PUPN.

4) Piutang Bank-Bank BUMN 
dapat diselesaikan sendiri oleh 
manajemen masing- masing Bank 
BUMN berdasarkan prinsip-prinsip 
yang sehat di masing-masing Bank 
BUMN.

 e. Berdasarkan sejarah pendirian, 
keuangan negara yang menjadi 
salah satu sumber aset BPJS berasal 
dari kekayaan negara dipisahkan, 
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yang berdasarkan UU 19 Tahun 
2003 dan UU 17 Tahun 2003, 
tidak dikelola melalui sistem APBN 
(menggunakan sistem tersendiri). 
Jika dihubungkan dengan Putusan 
MK 77, piutang BPJS yang salah 
satu sumber dananya berasal dari 
kekayaan negara dipisahkan tentu 
menjadi tidak dapat dilimpahkan 
pengurusannya kepada PUPN/
DJKN.

 2. Piutang BPJS seyogyanya dapat 
diurus sendiri secara internal sebagai 
satu kesatuan pengelolaan keuangan 
perusahaan yang memenuhi prinsip 
kriteria good governance.

3. Perjanjian Kerja Sama (PKS) 
antara BPJS Ketenagakerjaan dan 
DJKN secara de jure sudah berakhir 
pada tanggal 28 Januari 2018 (3 
tahun sejak PKS ditandatangani 
masing-masing pihak). 
Pelaksanaannya pun mengalami 
dinamika, diantaranya terdapat 
tunggakan Biaya Administrasi 
Pengurusan Piutang Negara (Biad 
PPN) atas piutang yang telah dilunasi 
debitur di BPJS. Hal ini tidak 
memenuhi ketentuan yang tercantum 
dalam Pedoman Kerja Pengurusan 
Piutang Iuran dan Denda BPJS 
Ketenagakerjaan yang diterbitkan 
oleh BPJS-DJKN pada halaman 21 
yang menyebutkan bahwa: Terhadap 
piutang yang telah dibayar/dilunasi 
oleh Penanggung Hutang kepada 
BPJS Ketenagakerjaan namun Biad 
PPN belum dibayar, maka BPJS 
Ketenagakerjaan harus menyetorkan 
Biad PPN tersebut kepada rekening 
penampungan KPKNL.

Kesimpulan

 1. Piutang BPJS tidak terkonsolidasi 
dalam LKPP

2. BPJS adalah badan hukum publik 
yang dibentuk dengan Undang-
Undang untuk menyelenggarakan 
program jaminan sosial.

3. BPJS wajib memisahkan 
pengelolaan aset jaminan sosial 
menjadi dua jenis pengelolaan 
aset yaitu aset BPJS dan aset Dana 
Jaminan Sosial (DJS).

4. Aset BPJS berasal dari beberapa 
sumber, diantaranya modal awal 
dari Pemerintah, yang merupakan 
kekayaan Negara yang dipisahkan 
dan tidak terbagi atas saham dan 
hasil pengalihan aset BUMN yang 
menyelenggarakan program jaminan 
sosial.

5. Berdasarkan sumber kekayaan, 
asset BPJS yang berasal dari 
pemerintah termasuk dalam 
klasifikasi kekayaan Negara yang 
dipisahkan (serupa dengan BUMN). 
Kekayaan BPJS juga bersumber dari 
hasil pengalihan aset BUMN yang 
menyelenggarakan program jaminan 
sosial (dhi. PT Askes, PT Jamsostek, 
PT Asabri, dan PT Taspen).

6. Oleh Putusan MK 77 ditetapkan 
bahwa piutang yang berasal dari 
BUMN tidak dapat diurus oleh 
PUPN. Jika dilihat dari aspek 
kekayaan perusahaan, asset BPJS 
yang bersumber dari kekayaan 
Negara dipisahkan dan pengalihan 
asset BUMN sebelumnya, 
pengelolaan piutang BPJS 
seyogyanya diperlakukan sama 
dengan BUMN.

7. Hierarki manajemen dan 
pertanggungjawaban BPJS dilakukan 
berjenjang pada Direksi dan Dewan 
Pengawas yang secara kelembagaan 
bertanggung jawab kepada Presiden.

8. Sehubungan dengan hal-hal 
tersebut di atas, kedudukan BPJS 

memenuhi unsur pada frasa “atau 
badan-badan yang baik secara 
langsung atau tidak langsung 
dikuasai oleh negara” dalam Pasal 8 
UU Nomor 49 Tahun 1960. Frasa 
ini dinyatakan bertentangan dengan 
UUD Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum yang mengikat.

9. Dalam pengelolaan piutang macet 
eksisting, BPJS Ketenagakerjaan 
dan BPJS Kesehatan menyerahkan 
pengurusannya kepada PUPN/DJKN 
berdasarkan aturan operasional 
berupa Peraturan Menteri Keuangan 
(dimaknai sebagai Badan Hukum 
Lainnya yang dibentuk oleh Undang-
undang), Surat Edaran Dirjen 
Kekayaan Negara dan Perjanjian 
Kerja Sama (yang sudah berakhir 
masa berlakunya dan belum 
diperpanjang).

10.Dengan berlakunya PMK 163/
PMK.06/2020 yang mengatur 
pengelolaan Piutang Negara, maka 
fokus Kementerian Keuangan cq 
DJKN akan diarahkan pada Piutang 
Negara yang terkonsolidasi dalam 
LKPP.

11. Perlunya sistem baru pengurusan 
piutang yang non LKPP/LKPD diatur 
dalam regulasi sendiri terlepas dari 
sistem pengurusan oleh PUPN.
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Penulis: Emha Imaduddi - Direktorat Lelang

Kolom Lelang

TANDAI BERLAKUNYA PMK 
NO.213/MK.06/2020, 
DIREKTORAT LELANG 

CANANGKAN KEDAI LELANG 
UMKM 2021

Semenjak dunia dilanda pandemi Covid-19 sektor perekonomian merupakan salah satu 
sektor vital yang terkena dampak yang cukup signifikan dimana menurut data pertumbuhan 
ekonomi Indonesia pada triwulan keempat 2020 mengalami kontraksi sebesar -2,19% 
(year over year), membaik dibanding triwulan ketiga 2020. Sedangkan secara tahunan, 

pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 terkontraksi sebesar -2,07%. 

Pelaku Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah (UMKM) 
merupakan salah satu sektor 

yang terdampak dari adanya 
pandemic Covid-19. Saat ini 
UMKM sebagai penggerak ekonomi 
domestik dan penyerap tenaga kerja 
tengah menghadapi penurunan 
produktivitas yang berakibat pada 
penurunan profit secara signifikan 
dengan berbagai permasalahan 
yang timbul seperti terhambatnya 
produksi, penurunan penjualan, 
hingga terhambatnya distribusi yang 
tentunya hal ini menjadi ancaman 
bagi perekonomian nasional 
mengingat dari perkembangannya 
pelaku usaha UMKM terus meningkat 
setiap tahunnya.

Selain adanya hambatan akibat 
pandemi Covid-19, Indonesia patut 
berbangga karena ekonomi digital 
indonesia diprediksi menjadi yang 
terbesar di Asia Tenggara, selain itu 
pengguna internet di Indonesia juga 
mengalami pertumbuhan berarti. 

Berdasarkan data Asosiasi 
Penyelenggara Jasa Internet 
Indonesia (APJII), pada tahun 
2021 transaksi ekonomi digital 
Indonesia diproyeksikan sebesar 
USD124 miliar, jauh lebih besar dari 
proyeksi tahun sebelumnya sebesar 
USD44 miliar. Satu dari tiga orang 
merupakan konsumen baru ekonomi 
digital pasca pandemi Covid-19 dan 
sembilan dari sepuluh konsumen 
baru ekonomi digital paska pandemi 
Covid-19 menyatakan akan tetap 
memanfaatkan produk ekonomi 
digital setelah pandemi Covid-19 
(Berdasarkan laporan survey dari 
Google, Temasek, dan Bain & 
Company dalam “e-Conomy SEA 
2020 – At Full Velocity: Resilient and 
racing ahead”). 

Tentunya peluang ekonomi digital, 
terutama di masa pandemi Covid-19 
perlu disikapi dengan baik, karena 

dapat berpeluang meningkatkan 
perekonomian nasional yang tentunya 
dapat membantu pelaku usaha 
UMKM tetap bertahan di tengah 
ketidakpastian ekonomi. Pemerintah 
Indonesia telah mengeluarkan 
berbagai upaya dan terobosan untuk 
membantu pelaku usaha UMKM 
diantaranya dengan mengalokasikan 
stimulus khusus bagi pelaku usaha 
UMKM sebesar Rp123,45 triliun. 
Namun sayangnya berdasarkan 
data dari Kementerian Koperasi dan 
UMKM menunjukkan jumlah pelaku 
UMKM yang telah masuk dalam 
ekosistem digital baru sekitar 13% 
dari total 64,2 juta pelaku UMKM 
atau sekitar 8,346 juta pelaku 
UMKM.

Sejalan dengan program Presiden 
Republik Indonesia, DJKN turut 
berupaya dalam meningkatkan 
perekenomian sektor UMKM dengan 
mengarahkan UMKM ke dalam 
ekosistem digital dengan penjualan 
melalui lelang secara daring melalui 
KPKNL di seluruh Indonesia melalui 
platform lelang.go.id. Pada 16 
Oktober s.d. 28 Desember 2020, 
sebagai salah satu upaya dalam 
membangkitkan sektor UMKM,  
Direktorat Lelang telah melakukan 
lelang produk UMKM pada 53 
KPKNL dengan jumlah objek yang 
dijual sebanyak 1.101 objek lelang. 

Dalam rangka peringatan Hari 
Lelang yang ke-113 Tahun 2021 
sebagai momen ditetapkannya Vendu 
Reglement (Undang-Undang Lelang), 
dan memanfaatkan momentum 
berlakunya regulasi baru berupa 
PMK 213/PMK.06/2020 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang 
mulai efektif berlaku pada Selasa, 23 
Maret 2021, serta adanya potensi 
lelang objek UMKM dan keberhasilan 
penyelenggaraannya lelang produk 
UMKM melalui KPKNL Tahun 
2020, DJKN menghadirkan 

Kompetisi dan Inovasi Lelang 
Sukarela Produk UMKM (KEDAI 
Lelang UMKM).  Kompetisi Inovasi 
ini mengusung semangat sosial guna 
membantu pemulihan ekonomi 
nasional melalui kerja sama dengan 
para pengusaha UMKM dalam 
memasarkan produknya. 

Selain menjadi ajang implementasi 
dari fleksibilitas norma Lelang 
Sukarela yang diatur dalam PMK 
213, KEDAI Lelang dapat digunakan 
sebagai bentuk penggalian potensi 
lelang sukarela, di mana inovasi, 
kreativitas, dan kerja sama yang 
baik merupakan hal yang dapat 
dioptimalkan pada sektor lelang 
sukarela dengan objek produk 
UMKM serta mendorong ide 
kreatif untuk pengembangan lelang 
dan menghasilkan produktivitas 
guna mewujudkan lelang sebagai 
instrumen jual beli yang dapat 
membantu perekonomian UMKM. 

Kompetisi ini dibagi menjadi dua 
kategori, kategori pertama bagi 
KPKNL dan kategori kedua bagi 
Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas 
II.  Di antara peserta akan dipilih 
17 terbaik, 6 terbaik, dan terakhir 
3 terbaik. Kompetisi ini mendorong 
KPKNL, Balai Lelang serta Pejabat 
Lelang Kelas II untuk bersinergi dan 
memberikan inovasi dalam lelang 
sukarela produk UMKM guna turut 
andil dalam program Pemulihan 
Ekonomi Nasional di tengah situasi 
pandemi.  Tentunya kompetisi ini 
menitikberatkan pada manfaat 
ekonomi yang timbul dari inovasi 
dan kreativitas yang dikembangkan 
oleh peserta kopetisi. Saat ini produk 
UMKM dianggap kecil, sehingga  
kedepannya dengan penjualan 
melalui lelang diharapkan dapat 
memberikan nilai yang tinggi. 

KEDAI LELANG, Inovasi Tiada 
Henti, Sahabat UMKM
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Kolom Reportase

Sebagai salah satu upaya nyata DJKN dalam bertransformasi menjadi “A Distinguished Asset Manager”, 
KOIN diharapkan dapat melahirkan pemikiran dan pendekatan yang inovatif dalam pengelolaan Barang 
Milik Negara (BMN). Tujuan dari penyelengaraan kompetisi ini utamanya adalah untuk mendorong lahirnya 
ide kreatif dan inovatif dalam pengelolaan aset negara. Selain itu, diharapkan kegiatan ini juga dapat 
meningkatkan peran pengelolaan BMN dalam memberikan manfaat sosial dan ekonomi, serta mendorong 

kolaborasi antara Kanwil DJKN, KPKNL, dan Kementerian/Lembaga terkait. 

KOMPETISI INOVASI (KOIN) ASSET MANAGER DJKN 2020:

BMN YANG MEMBERI MANFAAT
SOSIAL DAN EKONOMI



42 Media KN edisi Nomor 38     | 43|       Media KN edisi Nomor 38

Pada kegiatan KOIN Asset Manager 
DJKN Tahun 2020, proyek 
optimalisasi yang dilombakan 
terbagi ke dalam dua kategori, 
yaitu Kompetisi Optimalisasi 
BMN pada Pengguna Barang dan 
Kompetisi Optimalisasi BMN pada 
Pengelola Barang. Kegiatan KOIN 
diselenggarakan dalam beberapa 
babak, babak pertama berupa 
pengajuan proposal pemanfaatan 
BMN idle/terindikasi idle atau 
underutilized oleh tim Kanwil DJKN 
dari seluruh Indonesia. 

Pada babak pertama ini, terkumpul 
total 65 proposal dari 17 Kanwil 
dengan total nilai BMN yang 
dioptimalkan sebesar 6,03 Triliun 
rupiah, 44 objek optimalisasi 
merupakan BMN pada Pengguna 
Barang, dan 21 objek optimalisasi 
merupakan BMN pada Pengelola 
Barang. Proposal yang diajukan 
oleh peserta kemudian dinilai 
berdasarkan sejumlah parameter, 

yaitu: 1) Kelengkapan proposal; 
2) Kejelasan dan Kedalaman 
Analisis (dana dan analisis HBU); 
3) Inovasi; dan 4) ketepatan waktu 
penyelesaian proyek optimalisasi. 
Dari hasil penilaian tersebut, terpilih 
6 tim terbaik dari masing-masing 
kategori untuk melaju ke babak 
kedua, yaitu penyampaian laporan 
hasil optimalisasi dan peninjauan 
lapangan yang dilakukan secara 
virtual.

Tim yang berhasil lolos ke babak 
kedua ini cukup beragam, mulai 
dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, 
Pulau Kalimantan, hingga Pulau 
Sulawesi memiliki minimal satu 
perwakilan di babak ini.  Pada babak 
ini, 12 tim melakukan presentasi 
hasil optimalisasi serta menjawab 
pertanyaan dari panel juri. Dalam 
kesempatan yang sama, Dewan Juri 
memberikan pertanyaan kepada 
mitra pemanfaatan serta pihak 
eksternal terkait, mulai dari unsur 

pemerintah daerah, pihak swasta, 
hingga masyarakat sekitar.

Setelah proses yang cukup panjang, 
akhirnya sampai pada babak 
final yang dilaksanakan pada hari 
Sabtu, tanggal 19 Desember 2020 
dengan dewan juri yaitu Bapak Isa 
Rachmatarwata (Direktur Jenderal 
Kekayaan Negara), Bapak Dedi 
Syarif Usman (Sekretaris Direktorat 
Jenderal Kekayaan Negara), dan 
Bapak Ferry Salanto (Senior 
Associate Director Research Colliers 
International Indonesia). Pada 
babak final ini akan menentukan tim 
terbaik dalam KOIN DJKN 2020. 
Pada kategori BMN pada Pengguna 
Barang, dua tim terbaik yang 
memasuki babak final adalah:

1. Tim dari Kanwil DJKN Jawa 
Tengah dan DI Yogyakarta dengan 
project Pemanfaatan BMN pada 
Satker Balai Besar Wilayah Sungai 
Pemali Juana;

2. Tim dari Kanwil DJKN 
Kalimantan Selatan dan Tengah 
dengan project Optimalisasi BMN 
Gambut Barakat KM 17.

Sementara itu, pada kategori BMN 
pada Pengelola Barang, dua tim 
terbaik yang bersaing di babak final 
menjadi yang terbaik adalah:

1. Tim dari Kanwil DJKN Jawa 
Timur dengan project Optimalisasi 
Lahan Tidur Kawasan Pantura 
Situbondo;

2. Tim II dari Kanwil DJKN Banten 
dengan project Optimalisasi 
Komplek Ruko Ciputat Mega Mall.

Keempat tim ini telah melalui 
proses penilaian dan penjurian 
yang panjang hingga pada akhirnya 
didapatkan juara dari masing-masing 
kategori dengan urutan yaitu:

Kategori Optimalisasi pada 
Pengguna Barang

1. Juara I : Tim dari Kanwil DJKN 
Kalimantan Selatan dan Tengah 
dengan project Optimalisasi BMN 
Gambut Barakat KM 17

2. Juara II : Tim dari Kanwil DJKN 
Jawa Tengah dan DI Yogyakarta 
dengan project Pemanfaatan BMN 
pada Satker Balai Besar Wilayah 
Sungai Pemali Juana

• Kategori Optimalisasi pada 
Pengelola Barang

1. Juara I : Tim dari Kanwil 
DJKN Jawa Timur dengan project 
Optimalisasi Lahan Tidur Kawasan 
Pantura Situbondo

2. Juara II : Tim II dari Kanwil DJKN 
Banten dengan project Optimalisasi 
Komplek Ruko Ciputat Mega Mall.

Selain itu, ada juga juara pada 
kategori video dan dokumentasi 
KOIN Asset Manager DJKN dengan 
urutan yaitu:

1. Juara I : Tim dari Kanwil Bali dan 
Nusa Tenggara dengan project video 
Sinergi DJKN c.q Kanwil DJKN Bali 
dan Nusa Tenggara, Pemerintah 
Kabupaten Klungkung, dan Lembaga 
Pembiayaan Ekspor Indonesia dalam 
rangka Optimalisasi BMN melalui 
mekanisme Pinjam Pakai

2. Juara II : Tim III dari Kanwil 
Banten dengan project video 
Pemanfaatan dalam Bentuk 
Sewa Aset Eks Kelolaan PT. PPA 
(Persero) (Sebidang Tanah Kosong 
di Jl. Cilegon-Serang Km. 3, Kel. 
Sukmajaya, Kec. Cibeber, Kota 
Cilegon, Banten)

3. Juara III : Tim dari Kanwil DJKN 
Kalimantan Selatan dan Tengah 
dengan project video Optimalisasi 
BMN Gambut Barakat KM 17.
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Sebagai salah satu  Kantor 
Pelayanan di Ibukota dengan 
stakeholder “kelas kakap”, 

tentu tantangan yang dihadapi 
semakin besar. Namun hal itu 
tak menyurutkan semangat para 
punggawa KPKNL Jakarta V. Dengan 
mengusung tagline “Lugas, Iklas 
Melayani Anda”.

KPKNL Jakarta V selalu berupaya 
memberikan pelayanan yang 
optimal kepada seluruh stakeholder 
dengan tetap menjaga Integriatas, 
bebas dari KKN dan gratifikasi. 
Hal ini dibuktikan dengan status 
WBK/WBBM sejak tahun 2013 
hingga saat ini. Perlu diingat bahwa 
mempertahankan gelar WBK/WBBM 
lebih sulit daripada memperolehnya.

KPKNL Jakarta V adalah KPKNL 
dengan target yang paling besar 

baik dari sisi piutang negara, lelang, 
pengelolaan kekayaan negara, dan 
penilaian. Dari sisi target piutang 
negara, Jakarta V menopang target 
nasional rata-rata sebesar hampir 
50%. Disamping angka yang masif 
itu, terdapat permasalahan terutama 
terkait dengan piutang negara sangat 
kompleks dan sarat bermuatan 
politis. Besarnya piutang negara pada 
Jakarta V dapat dilihat pada tahun 
2019, dimana capaian Piutang 
Negara Diselesaikan (PNDS) sebesar 
Rp 555.3 Milyar dan penerimaan 
ini memberikan sumbangan 
yang terbesar secara nasional dan 
menjadikan IKU pengurusan piutang 
Negara di tahun 2019 menjadi hijau 
baik di unit kerja KPKNL Jakarta V, 
Kanwil DJKN Jakarta dan Nasional.

“Salah satu bentuk strategi yang 
kami lakukan untuk meningkatkan 
pelayanan pada masyarakat, adalah 
dengan memotivasi kepada seluruh 
staf/pegawai untuk dapat menguasai 
ketentuan-ketentuan di bidangnya, 
menguasai SOP dan menciptakan-
inovasi berupa layanan daring 
(virtual), pemanfaatan aplikasi-
aplikasi, bekerja secara Ikhlas dan 
penuh semangat, khususnya selama 
masa pandemi covid-19  ini” ungkap 
Kepala KPKNL Jakarta V Adriana 
Viveryanti.

Program Keringanan Utang 
Melalui Mekanisme Crash Program

“Program Keringanan Utang melalui 
mekanisme crash program ini 
merupakan suatu terobosan yang 
sangat baik dan bermanfaat bagi 
kami yang memiliki outstanding 

Profil Kantor KPKNL Jakarta V

piutang terbesar secara nasional” 
tanggap Adriana ketika kami tanya 
mengenai Program Keringanan 
Utang. Beliau berujar 
dengan Program Keringanan 
Utang ini diharapkan dapat 
menjadi katalis percepatan 
penurunan outstanding sekaligus 
menumbuhkan rasa empati bagi 
debitur dimasa pandemi seperti 
saat ini. Berdasarkan data yang 
disampaikan oleh kantor pusat 
terdapat 3.373 debitur yang 
memenuhi kriteria diberikan crash 
program. Ini adalah jumlah yang 
besar. 

Langkah-langkah yang dilakukan 
oleh KPKNL Jakarta V untuk 
menyukseskan Program Keringanan 
Utang ini adalah: Pertama, 
memanfaatkan data yang ada pada 
aplikasi focusPN dan dilakukan sort 
data dari kantor pusat untuk dapat 
melakukan korespondensi terhadap 
debitur-debitur yang dapat diprospek 
menerima crash program keringanan 
utang ini. Kedua, berkoordinasi 
dengan penyerah piutang agar 
mereka dapat menyampaikan usulan 
debitur-debitur prioritas yang dapat 
diberikan keringanan utang, yang 
kemudian akan kami tindaklanjuti 
sesuai dengan PMK 15. Ketiga, 
penyebarluasan informasi secara 
masif kepada debitur dan penyerah 
piutang sekaligus memanfaatkan 
media sosial yang ada dan 
penyebaran brosur informasi terkait 
adanya crash program.

Tantangan terberat yang kami 
hadapi dalam pelaksanaan program 
ini adalah usia BKPN yang sudah 
cukup lama sehingga menjadi 

kendala bagi kami untuk menelusuri 
keberadaan/domisili debitur. Saya 
selalu mengajak diskusi dengan 
kepala seksi dan staf terkait untuk 
memutuskan solusi (treatment) 
yang tepat terhadap tantangan dan 
masalah yang dihadapi. Apabila 
diperlukan, kami akan meminta 
pendapat untuk dieskalasi lebih 
lanjut ke kanwil atau kantor pusat. 
Pada intinya, dalam menghadapi 
tantangan ini, sinergi, kerjasama dan 
komunikasi yang efektif menjadi hal 
yang utama.

“Perlu disadari bahwa piutang 
negara ini akan selalu ada di tiap 
kementerian/lembaga, sebesar 
apapun itu, dan tingkat percepatan 
penyelesaiannya tidak bisa secepat 
terjadinya piutang. Terjadinya 
piutang akan mengikuti deret 
ukur,  sedangkan penyelesaiannya 
mengikuti deret hitung. Jadi kami 
menyambut baik dengan respon 
kantor pusat yang telah banyak 
menghasilkan peraturan-peraturan 
piutang negara yang mengikuti 
perkembangan permasalahan 
piutang yang semakin dinamis yaitu 
PMK 163, SE-01 dan terakhir 
PMK 15 terkait crash program. Oleh 
karena itu piutang negara bukan lagi 

identik dengan sunset, justru saat ini 
momentnya adalah sunrise dan akan 
semakin bersinar dalam memberikan 
sumbangan yang besar bagi 
penerimaan negara” jelas Adriana 
mengenai kondisi penyelesaian 
piutang negara saat ini. 

Terkait dengan piutang-piutang 
BLBI (eks BPPN, eks BDL, PKPS/
Obligor) agar segera dapat dicarikan 
treatment yang tepat dalam 
penyelesaiannya sehingga dapat 
mengurangi outstanding di KPKNL 
Jakarta V secara signifikan.

Sebagai Penutup, Adriana berbagi 
tips dalam mengelola piutang negara 
yaitu yang pertama, melakukan 
mapping (pemetaan) berkas. 
Mapping harus dilakukan untuk 
lebih memudahkan cara kerja dan 
menentukan treatment terhadap 
masing-masing BKPN/debitur. 
Kedua, memanggil ulang untuk 
selalu mengingatkan kewajiban 
pembayaran utang debitur. 
Ketiga, mengenali dan memahami 
BKPN, khususnya terhadap para 
debitur yang menjadi prioritas. 
Memahami berkasnya, kisah (story)
nya, dokumen-dokumennya dan 
permasalahan-permasalahan yang 
ada dalam berkas tersebut. Keempat, 
membuat rencana aksi yang jelas dan 
terukur terhadap debitur-debitur/
BKPN-BKPN yang ada. Terakhir, 
melakukan re-check atas informasi 
keberadaan barang jaminan dan 
keberadaan debitur berdasarkan 
dokumen berita acara penyampaian 
surat paksa dan berita acara 
penyitaan.

Kepala KPKNL Jakarta V
Adriana Viveryanti

TARGET MASIF,
PELAYANAN EKSKLUSIF

TARGET MASIF,
PELAYANAN EKSKLUSIF
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Bandung sebagai Kota terbesar 
di Provinsi Jawa Barat tentu 
memiliki skala ekonomi 

yang juga besar. Dengan skala 
ekonomi yang besar, menjadikan 
pelayanan stakeholder di KPKNL 
Bandung merupakan tantangan 
tersendiri. Untuk itu KPKNL 
Bandung berupaya mengenal 
lebih dekat para stakeholdernya, 
sehingga tercipta intimacy yang 
baik, dengan tetap memperhatikan 
ketentuan perundang-undangan serta 
menjunjung tinggi integritas, sebagai 
pilar utama pelaksanaan tugas.

“Dengan mengacu pada nilai-nilai 
Kemenkeu, kami telah melakukan 
internalisasi sebuah semangat 
SPARTAN (Santun Profesional 
Amanah Respek Transparan 
dan Aman), dalam melakukan 
tugas sehari-hari, khususnya saat 
memberikan pelayanan kepada 

Stakeholder” buka Kepala KPKNL 
Bandung Sigit Prasetyo Nugroho 
mengawali wawancara Media KN.

SDM KPKNL Bandung saat ini 
cukup terbatas yaitu sebanyak 46 
orang pegawai, 4 orang juru sita, 
3 orang pemeriksa, dan fungsional 
penilai pemerintah berjumlah 3 
orang. Jumlah ini dirasa kurang 
mengingat beban kerja yang tinggi. 
Sedangkan untuk fungsional 
pelelang berjumlah 5 orang dan 
piutang negara relatif cukup. 

Secara konkrit, KPKNL Bandung 
mencoba “mengenal” stakeholder 
kami, baik detil identitas, kebutuhan, 
permasalahan dan pemenuhan 
kebutuhannya melalui suatu aplikasi 
sederhana berupa buku tamu digital, 
yang isinya mengidentifikasi setiap 
tamu yg hadir di KPKNL Bandung. 
Langkah-langkah tersebut cukup 

memuaskan stakeholder KPKNL 
Bandung. Hal ini tercermin dalam 
indeks kepuasan atas pelayanan 
KPKNL Bandung mencapai 4,63 
(dengan target 4,40) selama 2 tahun 
berturut-turut.

Saat ini KPKNL Bandung sedang 
mengembangkan aplikasi pelayanan 
terpadu berbasis android, di 
mana stakeholder dapat secara 
mandiri mengajukan layanan yg 
diinginkannya, sekaligus melacak 
tingkat penyelesaian layanan serta 
dapat memberikan rating atas 
pelayanan yg diberikan.

KPKNL Bandung mempunyai 
strategi dalam upaya meningkatkan 
koordinasi dengan stakeholders, 
khususnya dalam pengelolaan 
piutang negara yaitu dengan 
membuat database mengenai 
jumlah satker yang memiliki 

Profil Kantor KPKNL Bandung

DENGAN SEMANGAT SPARTAN 
MELAYANI STAKEHOLDER

Kepala KPKNL Bandung 
Sigit Prasetyo Nugroho

DENGAN SEMANGAT SPARTAN 
MELAYANI STAKEHOLDER

piutang negara dan besaran 
piutang negara di wilayah 
kerja KPKNL Bandung. 
“Database ini kami 
dapatkan dari koordinasi 
dengan teman-teman 
KPPN di wilayah kerja kami 
yg menjadi unit pencatat 
adanya piutang negara. 
Setelah diketahui jumlah satker 
dan besaran piutang negaranya, 
maka kami kemudian merapat 
kepada satker-satker tersebut untuk 
memastikan: ketepatan pengakuan, 
pengukuran dan pengungkapan 
piutang negaranya, serta memastikan 
bahwa penentuan kualitas piutang 
dan penyisihan piutang dilakukan 
sesuai dengan ketentuan” jelas Sigit. 
Dengan dilakukannya hal tersebut, 
maka dapat dilakukan pemantauan, 
pembinaan  dan evaluasi pengelolaan 
piutang negara di wilayah KPKNL 
Bandung.

Terhadap piutang negara yg telah 
dikategorikan macet, maka didorong 
untuk dilakukan optimalisasi 
pengelolaannya di internal 
Satker / SKPD untuk selanjutnya 
apabila memenuhi ketentuan 
dapat dikategorikan PPNTO atau 
diserahkan kepada PUPN/KPKNL 
Bandung. Terhadap piutang negara 
yg telah dikelola oleh KPKNL 
Bandung, maka kami optimalkan 
upaya pengurusannya sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku.

Di luar strategi di atas, KPKNL 
Bandung juga bekerjasama dengan 
Kanwil DJKN Jabar serta BDK 

Cimahi, mengupayakan adanya 
open class untuk pelatihan di bidang 
Piutang Negara, di mana SDM di 
Satker/ SKPD penyerah piutang / 
calon penyerah piutang menjadi 
peserta pelatihan tersebut. Hal 
ini dimaksudkan agar SDM pada 
Satker/SKPD Penyerah Piutang/ 
calon Penyerah Piutang, memiliki 
kompetensi yang cukup dalam 
mengelola Piutang Negara.

KPKNL Bandung mendukung 
penuh Program Keringanan 
Utang yang baru dicanangkan. 
Dukungan ini tercermin dari 
keseriusan KPKNL Bandung 
dalam melakukan pemetaan detil 
setiap debitur yang kami kelola 
yang masuk ke dalam Program 
Keringanan Utang, terutama terkait 
keberadaan, kemampuan, serta ada/
tidaknya barang jaminan, sehingga 
dapat disusun data perkiraan yang 
lebih akurat mengenai potensi 
dipenuhinya Program Keringanan 
Utang oleh debitur tersebut. 

KPKNL Bandung juga 
telah bekerjasama dengan 
penyerah piutang untuk turut 
menginformasikan mengenai 

Program Keringanan Utang kepada 
debitur-debiturnya, sehingga 
diharapkan Program Keringanan 
Utang ini dapat terlaksana dengan 
baik sesuai dengan harapan.

Seksi Hukum dan Informasi yang 
memiliki kompetensi di bidang 
kehumasan, turut menggelorakan 
Program Keringanan Utang ini 
melalui updating informasi berbagai 
kanal media sosial KPKNL Bandung, 
serta menjadi team leader dalam 
media confrence.

Pada akhir 2020 lalu, KPKNL 
Bandung berhasil menuntaskan 5 
kasus piutang negara macet dari 
satu K/L dengan nilai yg cukup 
signifikan. Hal ini dapat diraih 
dengan suatu strategi penguasaan 
kasus secara komprehensif. “Kami 
tidak sekedar mendapatkan informasi 
terkait piutang negara tersebut 
secara formil dari penyerah piutang, 
kami melakukan kerjasama dengan 
teman-teman DJP dan DJPb, hingga 
Ditjen AHU untuk mengetahui 
profil debitur dan kasus piutang 
negara macet tersebut. Informasi 
yang komprehensif ini kami gunakan 
sebagai alat untuk memilih tindakan 
yang paling tepat dalam melakukan 
penagihan, serta memiliki alternatif 
penyelesaian lain manakala tindakan 
kami tersebut meleset” cerita Sigit 
ketika ditanya tantangan paling 
berkesan dalam pengurusan piutang 
negara.
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Q : Bapak, sebelum bercerita 

spesifik soal DJKN, mungkin boleh 

cerita dulu, bagaimana awal mula 

Bapak bergabung dan perjalanan 

karier Bapak di Kementerian 

Keuangan Pak?

A : Kebetulan saya lulusan STAN 

(Red: Sekolah Tinggi Akuntansi 

Negara). Saya lulus STAN tahun 

1982. Karena lulus STAN jadi 

saya tentunya langsung bertugas 

di Kemenkeu, di suatu unit yang 

dulu namanya Direktorat Jenderal 

Pengawasan Keuangan Negara 

(DJPKN).

Jadi di Kementerian Keuangan 

dulu ada dua unit pengawas, yaitu 

Inspektorat Jenderal (Itjen) dan 

DJPKN. Kalau Itjen tugasnya untuk 

internal Kementerian Keuangan, 

sedangkan DJPKN mengawasi 

tugasnya Menteri Keuangan sebagai 

BUN (Bendahara Umum Negara). 

Jadi saya lulus STAN tahun 1982 

dan langsung bertugas di DJPKN. 

Tahun 1983 DJPKN berganti 

menjadi Badan pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan 

(BPKP), disitu saya gabung dan 

menjadi auditor. Sebagai auditor 

tugas saya melakukan pemeriksaan 

unit usaha tapi bukan BUMN. 

Misalnya Gelora Senayan, BKKBN, 

Bulog, PIR (Perkebunan Inti 

Rakyat), PRPTE (Proyek Rehabilitasi 

dan Perluasan Tanaman Ekspor), 

pokoknya proyek-proyek pemerintah. 

Nah, kemudian saya masuk D4 STAN 

tahun 1987 yang kemudian lulus 

tahun 1990. Begitu lulus D4 STAN, 

saya melapor untuk kembali bertugas 

ke BPKP, tapi saya diminta untuk 

menunggu dulu. Kebetulan saat 

itu saya lulus seleksi mendapatkan 

beasiswa untuk melanjutkan kuliah 

S2.

Q: Dulu S2 bisa langsung ya Pak?

A: Boleh. Dulu boleh langsung, 

bahkan saya itu ikut tes seleksinya 

sebelum saya lulus skripsi D4. 

Kemudian setelah lulus, dan 

mendapat izin dari BPKP pada waktu 

itu, kemudian saya langsung ikut 

persiapan kuliah S2. 

Q : Berarti setelah lulus D4, tidak 

kembali bekerja ya Pak?

A: Belum, langsung S2, kemudian 

tahun 1992 berangkat dan tahun 

1994 kembali. Setelah kembali 

dan lapor ke BPKP, saya diminta 

menunggu lagi. Kemudian ada 

tawaran mengajar di STAN, karena 

sejak dulu STAN dan BPKP cukup 

baik kerjasamanya, banyak pegawai-

pegawai STAN berasal dari BPKP dan 

begitu juga sebaliknya. Nah setelah 

mengajar, lama kelamaan akhirnya 

ditawarkan pindah permanen ke 

STAN, ya sudah saya memutuskan 

pindah. Selanjutnya, tahun 2006 

baru masuk ke BPPK menjadi Kabag 

Keuangan, terus kemudian tahun 

2008 ke Sekretaris BPPK, dan 

akhirnya tahun 2013 pindah itu ke 

DJKN. Jadi sebenarnya dari jaman 

dulu sudah ada penugasan pegawai 

antar unit eselon I seperti sekarang.

Q:  Saat ditugaskan keluar dari 

BPPK untuk bertugas di DJKN, 

bagaimana perasaan Bapak pada 

waktu itu ? 

A: Walaupun di awal sudah 

diinformasikan bahwa akan ada 

rencana perpindahan ke unit lain 

yaitu DJKN, tapi begitu bener-bener 

terjadi, ya tentu kaget juga. Dan 

tidak menduga ternyata akan selama 

ini di DJKN, bahkan sampai saya 

pensiun. Tapi alhamdulillah saya 

punya pengalaman bertugas di 3 unit 

berbeda yaitu di BPKP, BPPK dan 

DJKN, sehingga bisa memiliki lebih 

banyak kegiatan dan pengalaman.

Q: Perubahan terbesar yang 

dirasakan apa Pak, ketika 

berpindah tugas dari BPPK ke 

DJKN?

A: Sebetulnya sama saja ya antara 

BPPK dan DJKN. Dari segi fungsi 

sama-sama fungsi pelayanan publik, 

kemudian dari struktural ya sama-

sama struktural. Mungkin bedanya 

di pendekatan saja. Kalau di BPPK 

lebih fokus untuk mengelola kualitas 

SDM, pendidikan khususnya, kalau 

GENERASI MUDA DJKN
HARUS TINGKATKAN KOMPETENSI!

Tokoh Inspiratif

DODI ISKANDAR.

Tim Redaksi Media KN bertemu mantan Sekretaris DJKN dan Direktur PNKNL, Bapak Dodi Iskandar. 
Berpindah-pindah lintas eselon dan lima tahun menjadi Sekretaris Ditjen KN, tentu banyak kisah dan 

prestasi Beliau untuk dibagi. Simak petikan wawancara kami dengan Beliau.
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DJKN fokus nya mengelola kekayaan 

negara. Tapi dari sisi pekerjaan 

ya sama, dari sisi manajemen 

bagaimana pengambilan keputusan 

juga sama saja, tidak banyak berbeda. 

Demikian juga dengan suasana 

bekerja baik di BPPK maupun di 

DJKN sama-sama menyenangkan.

Q: Selama mengabdi di DJKN, 

tugas apa yang merupakan 

tantangan yang paling berat 

bagi Bapak, bagaimana Bapak 

menyikapi tantangan tersebut?

A: Sewaktu di BPPK jumlah 

pegawainya lebih sedikit 

dibandingkan DJKN, kemudian jenis 

pekerjaan di BPPK relatif serupa 

di antara unit eselon II. Misalnya 

antara Pusdiklat Pajak, Pusdiklat 

Bea Cukai, Pusdiklat Anggaran, dan 

Pusdiklat KNPK itu hampir sama 

semua pola pekerjaannya, fokus di 

pendidikan. Jadi misalnya kalau kita 

bikin semacam template tentang pola 

pendidikan atau pola pengajaran itu 

relatif bisa diterapkan di semua unit 

eselon II di BPPK. 

Nah pola pekerjaan inilah yang 

berbeda dengan di DJKN. Buat 

saya ini lah tantangan besar saya 

ketika saya ditugaskan di DJKN. 

Karena satu Direktorat di DJKN itu 

ibarat seperti one stop service, yang 

melakukan proses dari awal sampai 

akhir. BMN semua proses ditangani 

disitu, demikian juga dengan Piutang 

Negara juga semua proses ada disitu. 

Kondisi Ini menantang saya untuk 

terus belajar agar dapat menguasai 

berbagai tugas dan fungsi di DJKN, 

mulai dari BMN, Piutang Negara dan 

Lelang. Saya baru mulai mendalami 

apa itu Piutang Negara, bagaimana 

pengelolaan KNL, sayangnya keburu 

pensiun. 

Q: Sebagai ASN tentu kita harus 

siap ditugaskan dimanapun 

tempat tugas yang diamanahkan, 

bagaimana tips supaya cepat 

belajar Pak, terutama waktu 

berpindah-pindah Direktorat. Apa 

yang Bapak lakukan supaya cepat 

memahami?

A: Ya kalau masalah cepat belajar 

sebetulnya sih masing-masing orang 

beda-beda ya, tapi menurut saya sih 

setiap pegawai yang sudah masuk 

di Kementrian Keuangan pasti 

merupakan orang-orang terpilih, 

yang merupakan tipe orang yang 

cepat belajar. 

Saran saya untuk belajar cepat, 

mungkin bisa dimulai dengan 

melihat dulu dari permasalahan, 

seperti dari temuan-temuan BPK 

atau dari laporan pemeriksaan Itjen. 

Itu salah satu cara cepat menurut saya 

ya. Jadi masalahnya dulu kita lihat, 

jangan lihat hasilnya dulu, kalau 

hasilnya kita lihat ya bagus-bagus aja, 

justru kita akan dapat lebih banyak 

pelajaran dari permasalahan. Dengan 

memahami temuan-temuan dari 

unit pemeriksa akan memudahkan 

kita memahami permasalahan secara 

utuh.

Q: Boleh diceritakan pengalaman 

paling berkesan Pak selama 

bertugas di DJKN Pak?

A: Ya karena saya lama di Sekretariat 

DJKN, mungkin saya akan cerita 

pengalaman di Sekretariat DJKN 

saja ya. Jadi Sekretariat DJKN 

itu fungsinya adalah dukungan 

manajemen, membantu teman-

teman di direktorat teknis dalam 

melaksanakan tugasnya. Bantuannya 

apa? Dari sisi dana ya kita siapkan, 

terus kemudian dari sisi SDM 

kita siapkan juga, jumlahnya, 

kompetensinya, peningkatan 

kompetensi, pendidikan dll, dan 

juga dukungan dari sisi organisasi. 

Jadi kalau mau dilihat kira-kira apaya 

yang palig berkesan, yang berkesan 

itu kalau dukungan kami diapresiasi 

oleh direktorat teknis, Alhamdulillah.

Q: Wah seperti apa biasanya bentuk 

apresiasinya Pak?

A: Jadi begini, karakteristik tugas di 

supporting unit seperti Sekretariat itu 

ya kalau kita bekerja baik, itu orang 

menganggap “ya sudah tugasnya, 

jadi sudah seharusnya memang 

begitu”, tapi kalau kita bekerja jelek, 

wah kritikannya pasti banyak itu, 

protes-protesnya banyak. Saya juga 

bilang ke teman-teman di Sekretariat 

pada waktu itu, ya memang dimana-

mana supporting unit seperti itu, tidak 

hanya di DJKN, tapi di semua unit. 

Jadi bentuk apresiasi yang sangat 

terkesan buat saya itu sederhana 

saja. Yaitu jika tiba-tiba ada yang 

menyampaikan “Wah terima kasih 

atas dukungan Sekretariat sehingga 

tugas-tugas sudah dapat diselesaikan 

dengan baik”. Wah, saya merasa 

senang dan lega kalau ada yang 

sampai memberikan apresiasi 

seperti itu, berarti Sekretariat sudah 

melaksanakan tugasnya dengan baik.

Q: Boleh diceritakan pencapaian 

tertinggi Bapak selama berkarir di 

DJKN?

A: Kalau boleh ikut berbangga yaitu 

pada saat pelaksanaan Revaluasi 

BMN, ya walaupun secara teknis 

UIC Revaluasi BMN adalah 

Direktorat BMN, tapi saya merasa 

senang bahwa saya bersama jajaran 

Sekretariat DJKN pada waktu itu bisa 

mensupport dengan optimal sehingga 

tugas Revaluasi BMN dapat berjalan 

dengan baik. 

Q: Bapak dikenal sebagai pejabat 

yang pembawaannya tenang dan 

sabar. Bagaimana Bapak mengelola 

emosi Bapak sehingga tetap tenang 

walaupun dalam kondisi yang 

pressure-nya cukup tinggi?

A: Tidak juga sih sebetulnya, 

tentu saya pernah marah, pernah 

deg-degan, khawatir juga pernah, 

mungkin terlihat tenang itu 

pembawaannya saja ya. 

Misalnya pada saat pemantauan 

capaian IKU, kalau capaian kinerja 

belum tercapai ya saya was-was 

juga, tapi tentu tidak harus sampai 

memarahi anak-anak, tapi paling 

tidak akan saya tagih lebih sering. 

Kalau misalnya pencapaian sudah 

bagus ya mungkin sekali dua kali 

nagihnya sudah cukup, tapi kalau 

capaiannya masih jauh dari target, 

wah bisa setiap saat saya tanyakan 

terus. 

Q: Sebagai penutup, adakah pesan 

Bapak untuk generasi muda di 

DJKN, silahkan Pak.

A: Untuk generasi muda, saya akan 

berbagi pengalaman saya sewaktu 

menjadi Sekretaris DJKN, pada saat 

melakukan proses mutasi pegawai 

DJKN. Nah biasanya ada saja 

pegawai -khususnya pegawai wanita- 

yang menawar “saya jangan promosi 

dulu Pak” karena persepsinya kalau 

promosi itu akan ditempatkan ke 

daerah yang jauh dari keluarga. 

Nah ini sayang sekali, karena 

Ibu Menteri Keuangan sudah 

mengatakan bahwa justru dengan 

berpindah-pindah tempat tugas itu 

akan membuka wawasan kita lebih 

luas lagi.

Satu hal lagi untuk para generasi 

muda DJKN, DJKN itu tantangannya 

ke depan makin berat, baik di 

pengelolaan kekayaan negara, 

piutang, lelang, penilaian, dan KND. 

Hal ini membutuhkan kompetensi 

yang lebih dari generasi muda 

DJKN. Jadi pesan saya adalah 

teruslah meningkatkan kompetensi. 

Karena ada juga pegawai yang 

sudah berada di zona nyaman, 

sehingga tidak berkeinginan lagi 

melanjutkan pendidikan, ”Ah sudah 

cukup kok, saya sudah senang 

begini”. Jangan sampai seperti ini. 

Teruslah meningkatkan kompetensi 

dengan mengejar pendidikan yang 

lebih tinggi dan teruslah berupaya 

meningkatkan kualitas keahlian 

yang dimiliki, misalnya jika anda 

seorang penilai, itu harus gigih 

untuk meningkatkan kualitas dengan 

berupaya mendapatkan sertifikat-

sertifikat yang bertaraf internasional.
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Menjaga kesehatan dengan 

                          Berlari
Q: Mengapa kakak suka menggeluti 
hobi berlari ini?

A: Saya suka jalan-jalan, mungkin 
itu alasan utamanya hahaha. 
Dengan berlari saya jadi sering 
mengeksplorasi area yang belum 
pernah saya lalui. Kalau saya pergi 
ke suatu tempat yang baru, baik 
untuk bekerja maupun liburan, saya 
selalu menyempatkan diri untuk lari 
pagi mengelilingi area tempat saya 
menginap atau pergi ke area turis 
dengan cara berlari. Biasanya ada 
banyak hal yang bisa kita nikmati 
sambil berlari yang tidak bisa kita 

nikmati kalau kita melewati area 
tersebut dengan kendaraan  umum 
maupun kendaraan pribadi.  

Q: Sejak kapan menggeluti hobi 
berlari ini?

A: Saya baru mulai rutin lari setelah 
mengikuti DTU dan Latsar yang 
diselenggarakan untuk para CPNS 
pada tahun 2017. Setiap pagi kami 
selalu memulai hari dengan lari pagi 
dan aktivitas fisik. Awalnya memang 
terasa berat karena memang belum 
terbiasa lari secara rutin tapi lama-
lama saya enjoy saja menikmati 
semua prosesnya.

Setelah DTU dan Latsar berakhir, 
saya diajak teman saya untuk 
mengikuti event lari 10 km. Awalnya 
saya ragu dengan kemampuan saya 
sendiri, apa bisa saya berlari 10 km 
berturut-turut, padahal selama ini 
saya lari hanya saat DTU dan Latsar 
saja di mana rutenya tidak pernah 
sampai sejauh itu. Eh ternyata saya 
bisa finish. Setelah itu, saya jadi suka 
lari deh, hahaha. 

Q: Apa saja yang yang perlu 
dipersiapkan sebelum 
melaksanakan hobi ini? Apakah 
kakak ikut komunitas?

Kolom Hobi

Olahraga  berlari mempunyai manfaat sangat baik untuk tubuh kita karena merupakan salah satu olahraga yang cepat 
membakar kalori di dalam tubuh kita. Media KN bertemu secara daring salah satu pehobi berat berlari di  lingkungan DJKN, Siti 
Indah Susilowati. Ia menjelaskan mengapa memilih olahraga berlari ini hingga mengikuti event internasional di Tokyo. Simak 
penuturan selengkapnya.

A: Pertama tentu saja niat, kalau tidak 
ada niat akan susah sekali untuk 
memulai apa pun, termasuk memulai 
berlari. Nah, untuk menjaga niat itu 
saya bergabung dengan komunitas 
lari, seperti Banteng Runners, DJKN 
Runners, dan BA015 Runners. 
Dengan mengikuti komunitas, ada 
banyak sisi positif yang saya rasakan, 
seperti motivasi berlari yang tetap 
terjaga dan tentu saja jadi punya 
banyak teman lari bersama.

Q: Manfaat dari hobi berlari ini?

A: Banyak sekali manfaat yang saya 
rasakan, pertama tentu saja jadi lebih 
sehat. Efek langsung yang paling 
terasa dari hobi berlari ini adalah 
badan menjadi lebih segar dan 
bugar. Karena sehari-hari saya duduk 
berjam-jam di depan komputer 
untuk bekerja, berlari menjadi salah 
satu aktivitas aktif yang saya pilih 
untuk menerapkan work life balance. 
Selain itu, saya juga jadi lebih selektif 
untuk memilih asupan nutrisi yang 
masuk ke tubuh saya. Manfaat kedua, 
saya menjadi lebih sering good 
mood, mungkin efek dari hormon 
endorfin yang dihasilkan dari berlari 
ya. Ketiga, tentu saja jadi punya lebih 
banyak teman dan ilmu baru dari 
komunitas yang saya ikuti.

Q: Belajar dari mana cara /teknik 
berlari ini? 

A: Selama ini, saya tidak ada cara atau 
teknik khusus untuk berlari. Menurut 
saya, komunitas memiliki peran 
penting di sini. Tidak hanya untuk 
menjaga niat berlari dan menambah 
teman untuk lari bersama, di dalam 
komunitas lari biasanya penuh 
dengan ilmu yang bertebaran, 
mulai dari teknik lari yang baik dan 
benar, teknik agar bisa lari lebih 
cepat, teknik recovery, tips memilih 
asupan nutrisi, dan ilmu lainnya 

yang berhubungan dengan dunia 
berlari. Di dalam komunitas, ada 
banyak teman yang sering berbagi 
mengenai hal-hal tersebut. Biasanya 
saya berdiskusi dengan teman-
teman komunitas dan mencoba 
mempraktikkan ilmu yang saya 
pelajari itu. Jika cocok dengan saya, 
saya adaptasi.  

Q: Biaya memulai hobi berlari ini 
apakah besar?

A: Untuk memulai hobi running 
ini tidak mahal kok. Awal mula saya 
berlari, saya hanya menggunakan 
sepatu dan pakaian olahraga yang 
saya punya. Tidak ada sepatu atau 
pakaian khusus untuk memulai 
berlari tapi kalau sudah rutin berlari 
tidak ada salahnya untuk memiliki 
sepatu lari agar tetap bisa berlari 
secara aman dan nyaman tanpa 
cedera. Tidak perlu yang mahal 
namun keamanan tetap yang paling 
utama ya.

Q: Adakah pengalamanan unik 
selama menggeluti hobi runnning 
ini?

A: Tentu saja ada! Pada tahun 2019 
saya iseng mendaftarkan diri untuk 
mengikuti salah satu World Major 
Marathon yaitu Tokyo Marathon 
2019. Dari niat iseng tersebut, saya 
menjadi salah satu peserta Indonesia 
yang lolos seleksi sehingga saya 
bisa berlari sejauh 42 km di Tokyo 
bersama sekitar 37.000 peserta 
lainnya dari seluruh penjuru dunia. 
Tokyo Marathon 2019 adalah 
maraton pertama yang saya ikuti 
sekaligus menandai awal mula 
saya berlari di ajang World Major 
Marathon. Sebelumnya saya belum 
pernah maraton, jadi tentu saja 
perlu persiapan yang cukup panjang 
untuk mengikuti maraton tersebut. 
Mengingat saya adalah pelari amatir 
kantoran yang lari dengan cara dan 

jadwal sesuka hati saya, tentu saja hal 
ini membuat saya merasa antisipatif, 
apalagi maraton ini diselenggarakan 
saat musim dingin, kondisi yang 
sangat berbeda dengan suasana 
tropis Indonesia. Persiapan yang saya 
lakukan antara lain menyiapkan fisik 
dan mental saya untuk menghadapi 
Tokyo Marathon 2019. Proses 
persiapannya sendiri memakan 
waktu beberapa bulan. Beruntung, 
saya dikelilingi oleh lingkungan 
suportif yang terus mendukung 
saya dalam setiap proses tersebut. 
Akhirnya, semua persiapan yang 
saya lakukan terbayar lunas saat 
saya berhasil menyelesaikan Tokyo 
Marathon 2019. Bagi saya sendiri, 
berlari di Tokyo Marathon 2019 
adalah acara selebrasi dari semua 
proses belajar yang telah saya lakukan 
beberapa bulan sebelumnya.

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

A: Hobi running ini saya lakukan for 
fun, untuk bersenang-senang dan 
rekreasi di tengah aktivitas sehari-
hari, jadi tidak ada target atau goals 
khusus untuk hobi ini, tapi suatu hari 
nanti jika pandemi sudah berakhir, 
tentu saja saya ingin mengikuti 
World Major Marathon di lima kota 
lainnya, semoga bisa ya! 
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