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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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Kita dapat merasakan, bahwa barang rusak berat memberikan kesan 

sudah tidak mempunyai manfaat lagi atau membebani, apalagi barang 

tersebut memiliki fungsi yang vital dalam membantu kita mengerjakan 

pekerjaan sehari-hari. Bagi sebuah instansi pemerintah, tentunya barang 

rusak berat yang sudah tidak dapat digunakan akan menghambat tugas 

dan fungsi instansi tersebut. Dari sisi biaya, pencatatan barang rusak berat 

yang tidak tertib akan berdampak pada pengeluaran biaya perawatan 

yang seharusnya tidak perlu. Permasalahan barang rusak berat/hilang 

menjadi penyumbang opini Wajar Dengan Pengecualian dari Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah 

Pusat (LKPP).

Pembaca yang budiman, upaya DJKN dalam menertibkan barang rusak 

berat/hilang perlu menjadi perhatian, untuk itulah pada edisi kali ini, kami 

mengangkatnya dalam tema Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem 

Informasi (PKNSI) dengan topik utama “Penyelesaian BMN Rusak Berat/

Hilang pada Kementerian Keuangan”. Wawancara dengan Direktur PKNSI 

DJKN, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan dan Sekretaris Jenderal 

Kementerian Luar Negeri, melengkapi informasi terkait barang rusak 

berat/hilang.

Dari sisi teknologi informasi sebagai bagian dari tugas dan fungsi 

Direktorat PKNSI, kami juga mengangkat topik teknologi informasi yang 

mengupas perkembangan terkini aplikasi-aplikasi yang sedang dan telah 

menjadi bagian dari proses percepatan pengelolaan kekayaan negara 

yang akuntabel pada DJKN.

Kolom-kolom lain seperti kolom kesekretariatan, penilaian, Kekayaan 

Negara Dipisahkan, hukum dan lelang menjadi pelengkap edisi ini, 

termasuk beberapa artikel pemenang Lomba Menulis DJKN 2012 

yang layak untuk dinikmati, antara lain artikel berjudul “Tukar- Menukar, 

Discounted Cashflow, dan Nilai Wajar BMN” dan “It’s All About Service”.

Instansi kantor-kantor daerah DJKN yang kami kemas dalam kolom Profil 

Kantor, menjadi bagian dari informasi yang patut diketahui bagi para 

pembaca. Kali ini kami mengangkat Kantor Wilayah Papua dan Maluku, 

serta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh.

Sajian lain seperti Potret Nike yang merupakan Potongan Refleksi terhadap 

Nilai-Nilai Kementerian Keuangan yang mengangkat pengalaman Juru 

Sita ketika melakukan tugasnya, kolom hobi yang mengulas Komunitas 

Mancing Pontianak, resensi buku, resensi film, dan kolom tetap lainnya 

mewarnai Edisi 13, sehingga menjadi media yang layak ditunggu bagi 

para pembaca setia Media Kekayaan Negara.

Akhir kata, kami mengucapkan selamat membaca dan memetik manfaat 

dari sajian informasi yang dikemas oleh tim redaksi Media Kekayaan 

Negara. Kami juga mohon maaf atas semua kekeliruan dan mengucapkan 

selamat Idul Fitri 1434 H. Kritik, saran, dan masukan tetap kami tunggu 

untuk tetap dapat memberikan yang terbaik.

Membicarakan barang rusak berat, mungkin tidak menarik. Tapi 
menjadi sangat penting ketika dikaitkan dengan tugas Direktorat 
Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dalam mengelola Barang Milik 
Negara.

Salam Redaksi
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Sambutan
Dirjen Kekayaan Negara
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera untuk kita semua,

Indikator Kinerja Utama (IKU) DJKN Tahun 2012 yang mendapatkan rapor hijau memang 

menjadi kabar gembira bagi seluruh keluarga besar DJKN. Capaian ini merupakan buah dari 

kerja keras kita semua. Keberhasilan itu memang patut untuk kita syukuri, namun di sisi lain 

kita juga tidak boleh cepat berpuas diri dengan capaian tersebut. Masih banyak yang perlu 

kita tingkatkan kembali di tahun 2013 ini, tingginya tuntutan akan pelayanan prima kepada 

para stakeholders DJKN diharapkan akan memacu kinerja kita dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan DJKN.

Dari capaian IKU DJKN itu, salah satu capaian kinerja yang menjadi gambaran akan 

kepedulian DJKN terhadap pengelolaan BMN di lingkungannya sendiri adalah capaian dalam 

IKU penyelesaian permasalahan BMN Rusak Berat/Hilang/Bermasalah pada Kementerian 

Keuangan. IKU penyelesaian permasalahan BMN Rusak Berat/Hilang/Bermasalah pada 

Kementerian Keuangan tersebut merupakan gagasan dari Menteri Keuangan yang perlu untuk 

kita laksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab. Penyelesaian BMN Rusak Berat/Hilang Kementerian Keuangan 

tersebut menjadi  hal yang penting dengan harapan bahwa penyelesaian atas BMN Rusak Berat/Hilang tersebut dapat dijadikan “pilot project” 
penyelesaian BMN bermasalah di Kementerian/Lembaga lainnya.

Atas tercapainya IKU Penyelesaian BMN Rusak Berat/Hilang/Bermasalah Kementerian Keuangan pada tahun 2012 dengan indikator capaian 

92% dari target 50%, kita telah menunjukkan komitmen dan keseriusan kita terhadap penyelesaian permasalahan BMN Rusak Berat/Hilang/

Bermasalah ini. Perlu digarisbawahi bahwa capaian tersebut perlu kita sikapi dengan pemikiran inovatif untuk dapat segera menyelesaikan 

permasalahan BMN Rusak Berat/Hilang/Bermasalah tersebut. Selain itu, perlu dipikirkan juga langkah-langkah strategis untuk mensosialisasikan 

penyelesaian terhadap BMN Rusak Berat/Hilang/Bermasalah ini kepada seluruh Kementerian/Lembaga sebagai upaya kita mewujudkan 3 tertib 

pengelolaan BMN. 

Di sisi lain, untuk mengatisipasi kebutuhan akan data yang akurat dalam penyelesaian BMN Rusak Berat/Hilang/Bermasalah ini, perlu juga 

dipikirkan suatu tools maupun sistem aplikasi terpadu yang akan membantu kita dalam mempercepat penyelesaian BMN Rusak Berat/Hilang/

Bermasalah dengan kategori Rusak Berat/Hilang/Bermasalah di Lingkungan Kementerian Keuangan ini. Tentunya sarana ini juga kita harapkan 

akan dapat bermanfaat dalam penyelesaian permasalahan serupa di Kementerian Lembaga lainnya.

Terakhir, saya ingin sampaikan apresiasi yang tinggi atas kerja keras, semangat, dan kinerja luar biasa seluruh elemen di lingkungan DJKN dalam 

mengawal pengelolaan BMN. Dengan semangat untuk terus memperbaiki diri, kita berharap untuk dapat naik kelas dan memperoleh opini WTP 

atas LKPP 2013 mendatang. Harapan untuk naik kelas tentu tidak akan tercapai tanpa upaya nyata. Upaya dan semangat untuk memperbaiki 

diri harus kita tanamkan dengan senantiasa mengamalkan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan dan menerapkan budaya kerja yang kita miliki. 

Dengan demikian, kita akan dapat mewujudkan organisasi yang kokoh, solid, dan dapat mencapai apa yang kita targetkan. Semoga apa yang 

akan dan telah kita lakukan dapat memberikan kontribusi positif dalam peranan kita sebagai pengelola BMN.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
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Sesuai ketentuan dalam peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, 
Menteri Keuangan mempunyai dua fungsi yaitu selaku Pengelola 
Barang (cq. DJKN) dan Pengguna Barang (cq. Sekretariat Jenderal 
Kementerian Keuangan). Dalam pengelolaan Barang Milik Negara 
(BMN), tentunya Kementerian Keuangan harus memberikan contoh 
nyata, sehingga dapat menjadi acuan bagi kementerian dan lembaga 
lainnya. Salah satu langkah dalam mewujudkan 3T (Tertib Fisik, Tertib 
Administrasi, dan Tertib Hukum) adalah menyelesaikan permasalahan 
BMN rusak berat/hilang.

Teks:
Tim Subdirektorat 

Pengelolaan Kekayaan Negara I
(I Ketut Arimbawa, Chandra,  

Ikhsan, dan Hendra)

Kolom Utama
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Penyelesaian BMN Rusak Berat/Hilang 
pada Kementerian Keuangan

Guna mendapat nilai wajar atas BMN rusak berat perlu 
dilakukan penilaian atas BMN untuk mendapatkan nilai 
yang tepat dan tentunya tidak merugikan bagi negara. 

Foto: Dokumentasi KPKNL Bontang



Kolom Utama

Pengelolaan BMN yang hampir dalam satu 

dasawarsa terakhir terus menjadi perhatian 

serius bagi pemerintah, menyisakan pekerjaan 

besar ketika neraca dalam LKPP yang disajikan 

pertama kali (Tahun Anggaran 2004) diyakini 

memiliki nilai BMN yang tidak wajar dan 

menyajikan data aset yang salah satunya 

berupa BMN bermasalah dengan kategori 

rusak berat atau hilang (selanjutnya disebut 

BMN rusak berat/hilang). Dalam perjalanannya, 

tantangan-tantangan untuk menyajikan 

LKPP secara lebih berkualitas, transparan 

dan akuntabel ini telah dijawab oleh 

Pemerintah dengan upaya yang sungguh-

sungguh dibarengi langkah nyata dalam 

mewujudkannya, yang tercermin dari adanya 

peningkatan opini BPK RI secara bertahap dan 

progresif terhadap LKPP. Sampai dengan saat 

ini, LKPP kita telah mendapatkan opini Wajar 
Dengan Pengecualian (WDP) dimana di era 

sebelumnya LKPP selalu mendapatkan opini 

“Tidak Menyatakan Pendapat” (Disclaimer) dari 
BPK.

Permasalahan BMN rusak berat/hilang 

disamping dapat dilihat dalam kacamata 

makro, tentu saja dapat dilihat dari aspek yang 

jauh lebih sempit yaitu di dalam lingkungan 

kantor kita sendiri. Dengan makin banyaknya 

BMN rusak berat/hilang, akan banyak implikasi 

negatif yang muncul dan bahkan akan dapat 

mengganggu kenyamanan aparatur negara 

dalam memberikan pelayanan maksimal 

kepada para stakeholders-nya. Kondisi kantor 

yang tidak nyaman, kurang rapi, keterbatasan 

ruang yang tersedia dan masih banyak lagi 

hal lain merupakan contoh nyata betapa 

BMN rusak berat/hilang ini perlu dapat segera 

dicarikan jalan penyelesaiannya. Implikasi 

negatif lain yang tentunya juga menjadi 

permasalahan serius adalah dimana neraca 

dalam LKPP akan menjadi terbebani dengan 

BMN yang pada hakikatnya sudah tidak dapat 

lagi dipergunakan dalam mendukung tugas 

dan fungsi aparatur negara.

Di Lingkungan Kementerian Keuangan 

sendiri, pada tahun 2012 DJKN mendapatkan 
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Kolom Utama

penugasan penyelesaian BMN rusak berat/

hilang di internal Kementerian Keuangan 

dengan target capaian sebesar 50%. Target 

capaian tersebut telah berhasil dicapai dengan 

persentase capaian yang cukup tinggi yaitu 

sebesar 92%. Sedangkan pada tahun 2013, Biro 

Perlengkapan Setjen Kementerian Keuangan 

telah menetapkan target penyelesaian 

BMN rusak berat/hilang pada Kementerian 

Keuangan sebesar ±154.065 unit BMN dari 

total nilai indikasi BMN rusak berat/hilang 

sebesar ±196.065 unit.

Berdasarkan hasil pendataan yang telah 

dilakukan, telah terpetakan sebaran data 

BMN rusak berat/hilang pada Unit Eselon 

I Kementerian Keuangan yang belum 

terselesaikan pada tahun 2012 sebagaimana 

diagram I di samping.

Dengan adanya data tersebut, maka program 

kerja yang telah disusun baik oleh DJKN selaku 

Pengelola Barang maupun Setjen Kementerian 

Keuangan selaku Pengguna Barang dalam 

penyelesaian BMN rusak berat/hilang tahun 

2013 tentunya akan dapat dilaksanakan secara 

lebih fokus dan terencana.

Pentingnya Menyelesaikan BMN Rusak 
Berat/Hilang
Besarnya capaian kinerja tahun 2012 terkait 

penyelesaian BMN bermasalah dengan 

kategori rusak berat/hilang tentunya menjadi 

hal yang patut disyukuri. Namun demikian, 

bukan berarti upaya penyelesaian BMN rusak 

berat/hilang sudah selesai, justru tantangan 

terbesar dari penyelesaian permasalahan 

BMN rusak berat/hilang ini sudah menunggu 

di tahun 2013 dimana BMN yang bermasalah 

dan belum diajukan penyelesaiannya hampir 

dapat dipastikan memiliki karakteristik 

permasalahan unik sehingga belum dapat 

diajukan penyelesaiannya di tahun 2012 yang 

lalu.

Ekspektasi tinggi penyelesaian BMN rusak 

berat/hilang ini dilandasi pemikiran besarnya 

manfaat yang akan didapat baik oleh 

pengguna barang maupun bagi pengelola 

barang. Bagi Pengguna Barang, penyelesaian 

BMN rusak berat/hilang disamping akan 

memberikan langkah percepatan dalam 

mencapai 3T pengelolaan BMN juga akan 

memberikan banyak dampak positif yaitu 

efektifitas penggunaan BMN, efisiensi 

anggaran, dan juga optimalisasi BMN. Selain 

itu, dengan terselesaikannya permasalahan 

BMN dengan kategori rusak berat/hilang, 

maka Laporan Barang Milik Negara (LBMN) 

yang disajikan nantinya akan lebih memenuhi 

kriteria reliability (keandalan) dimana 

LBMN akan menyajikan data sesuai kondisi 

sebenarnya dan sudah bersih dari BMN rusak 

berat/hilang.

Berangkat dari timbulnya kesadaran akan 

pentingnya penyelesaian BMN rusak berat/

hilang itu, Menteri Keuangan sejak awal tahun 

2012 telah mencanangkan suatu target/

program untuk membersihkan BMN rusak 

berat/hilang dari kantor-kantor di Lingkungan 

Kementerian Keuangan. Target/program 

ini tercermin secara jelas dalam Balanced 
Scorecard Kementerian Keuangan (Depkeu 
Wide) dan telah di-cascade ke unit eselon I 

Kementerian Keuangan yang secara khusus 

membidangi tusi pengelolaan BMN yaitu DJKN 

dalam Depkeu One.

Di samping besarnya manfaat penyelesaian 

BMN rusak berat/hilang bagi pengguna barang, 

penyelesaian BMN rusak berat/hilang juga 

memiliki arti penting dalam perjalanan untuk 

mewujudkan cita-cita 3T pengelolaan BMN 

pada Kementerian/Lembaga bagi Pengelola 

Barang. Dengan suksesnya penyelesaian 

BMN bermasalah dengan kategori rusak 

berat/hilang pada Kementerian Keuangan, 

maka langkah-langkah maupun tahapan 

penyelesaian BMN rusak berat/hilang pada 

Kementerian Keuangan ini dapat dijadikan 

“role model” bagi Kementerian/Lembaga lain 

dalam menyelesaikan permasalahan BMN 

yang serupa.

Kementerian Keuangan sebagai “pilot project” 
dalam penyelesaian BMN bermasalah pada 

Kementerian/Lembaga diharapkan akan 

menelurkan solusi ideal sesuai peraturan 

perundangan atas banyaknya permasalahan 

yang terjadi dalam pengelolaan BMN pada saat 

ini. Dengan terselesaikannya permasalahan 

BMN rusak berat/hilang pada Kementerian 

Keuangan, maka hal ini akan menjadi langkah 

awal dalam menyosialisasikan pentingnya 

penyelesaian BMN rusak berat/hilang ini ke 

Kementerian/Lembaga lainnya.

Pihak-Pihak yang Terlibat dalam 
Penyelesaian BMN Rusak Berat/Hilang
Progres penyelesaian permasalahan BMN 

rusak berat/hilang Kementerian Keuangan di 

tahun 2012 yang telah mencapai persentase 

92% merupakan buah dari koordinasi yang 

baik, pengambilan putusan yang cepat 

dan juga peran serta berbagai pihak di 

internal Kementerian Keuangan. Dalam 

penyelesaian BMN rusak berat/hilang tersebut, 

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan 

yang mendapatkan amanah sebagai 

Pengguna Barang memiliki kewenangan 

mengoordinasikan seluruh eselon I 

Sekretariat 
Jenderal , 9.641 Inspektorat 

Jenderal, 333 

Ditjen Bea dan 
Cukai, 19.247 

Ditjen Pajak, 
114.894 

Ditjen 
Perbendaharaan, 

35.763 

Ditjen Kekayaan 
Negara, 8.948 

Ditjen 
Perimbangan 

Keuangan, 221 

BPPK, 
6.635 

Bapepam-LK, 
383 

Komposisi BMN Rusak di Kemenkeu Tahun 2012
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Kolom Utama

Kementerian Keuangan dalam melakukan 

pemetaan jumlah aset maupun melakukan 

pengusulan penyelesaian BMN rusak berat/

hilang. Selain itu, peranan seluruh jajaran unit 

eselon I dan kantor vertikal di Kementerian 

Keuangan juga merupakan tonggak utama 

dalam melakukan penyelesaian BMN rusak 

berat/hilang tersebut.

Dalam penyelesaian BMN rusak berat/hilang 

di Lingkungan Kementerian Keuangan, DJKN 

beserta seluruh kantor vertikalnya yang 

mengambil peran sebagai Pengelola Barang 

bertugas melakukan penelitian, verifikasi dan 

juga menerbitkan persetujuan terkait usulan 

Pengguna Barang atas BMN rusak berat/

hilang. Dalam pelaksanaannya, penyelesaian 

tugas yang berat ini perlu melibatkan seluruh 

elemen di internal DJKN termasuk pemegang 

tugas dan fungsi (tusi) penatausahaan, 

kebijakan dan juga penilaian. 

Pemegang tusi penatausahaan berperan 

sebagai penyedia data aset bermasalah 

di Lingkungan Kementerian Keuangan. 

Dengan basis data tersebut, akan didapat 

suatu gambaran mengenai kuantitas BMN 

rusak berat/hilang yang harus menjadi target 

penyelesaian. Data awal ini akan menjadi salah 

satu kunci dalam melakukan pemetaan dan 

verifikasi guna mendapatkan 

kesesuaian antara data dalam 

LBMN dengan data usulan BMN 

rusak berat/hilang yang diajukan 

oleh Pengguna Barang dan 

kantor vertikal dibawahnya. 

Dengan adanya data dari 

LBMN atas BMN rusak berat/

hilang dan usulan pengguna 

barang, disinilah peran dari 

fungsi pengambil kebijakan 

mulai berjalan. Pengambilan 

keputusan yang cepat setelah 

adanya verifikasi atas kesesuaian 

data secara memadai, mutlak 

diperlukan dalam melakukan 

penyelesaian atas BMN 

bermasalah tersebut. Jika saja 

fungsi pengambilan keputusan 

ini tidak dapat dilakukan secara lebih cepat, 

maka akan muncul “residual risk” dari lambatnya 

pemrosesan yaitu menurunnya nilai BMN yang 

rusak berat. Dengan adanya penurunan nilai 

BMN yang rusak berat tersebut, maka akan 

sangat dimungkinkan terjadi “potential loss” 
mengingat hal tersebut akan berpengaruh 

terhadap nilai limit BMN rusak berat yang akan 

dipindahtangankan/dijual.

Fungsi ketiga yang tak kalah penting adalah 

pemegang fungsi penilaian. Guna mendapat 

nilai wajar atas BMN rusak berat akan 

dipindahtangankan, maka perlu dilakukan 

penilaian atas BMN untuk mendapatkan nilai 

yang tepat dan tentunya tidak merugikan 

bagi negara. Dengan adanya semangat tinggi 

dalam melakukan penyelesaian atas aset 

bermasalah dengan kategori Rusak berat/

hilang serta adanya sinergi di antara tiga 

fungsi dalam melakukan penyelesaian BMN 

bermasalah, maka penyelesaian BMN rusak 

berat/hilang di Lingkungan Kementerian 

Keuangan bukan hal yang mustahil untuk 

dapat dicapai dengan segera.

Kendala yang Dihadapi dan Langkah-
Langkah Penyelesaian
Penyelesaian permasalahan BMN rusak berat/

hilang pada Kementerian Keuangan tidak akan 

terlepas dari kendala-kendala yang dihadapi. 

Kendala utama yang dihadapi dalam proses 

ini mengerucut pada 2 (dua) kendala utama. 

Kendala pertama adalah terkait dengan 

belum adanya pelimpahan kewenangan dari 

Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna 

Barang di Lingkungan Kementerian Keuangan 

untuk mengajukan permohonan penghapusan 

BMN rusak berat/hilang kepada DJKN selaku 

pengelola barang. Permasalahan ini dalam 

praktiknya akan memperlambat pemrosesan 

usulan mengingat beban pengajuan usulan 

pada Pengguna Barang akan tertumpu 

pada satu unit yaitu Biro Perlengkapan di 

Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. 

Namun demikian, kendala ini sudah mulai 

mendapatkan titik terang dengan telah 

berprosesnya suatu konsep Keputusan 

Menteri Keuangan mengenai pelimpahan 

kewenangan pengelolaan BMN dari Pengguna 

Barang kepada Kuasa Pengguna Barang di 

internal Kementerian Keuangan.

Selain itu, salah satu isu penting yang juga 

menjadi kendala dalam penyelesaian BMN 

rusak Berat adalah terkait masalah nilai BMN 

yang diusulkan untuk dipindahtangankan/

dijual. Untuk mendapatkan keyakinan atas 

kewajaran nilai BMN yang telah diusulkan oleh 

Pengguna Barang, diperlukan suatu proses 

penilaian atas BMN tersebut. Dengan tingginya 

frekuensi jumlah usulan dan banyaknya jumlah 

BMN yang akan dinilai, proses penilaian atas 

BMN tersebut akan memakan waktu. Sebagai 

solusinya, penilaian atas BMN rusak Berat yang 

telah diusulkan persetujuan penghapusannya 

tersebut sangat perlu dijadikan prioritas dalam 

proses penilaian oleh penilai internal DJKN 

yang tercermin dalam target/Indikator Kinerja 

Utama penilai DJKN.

Terlepas dari kendala tersebut, saat ini 

Pengguna dan Pengelola Barang telah 

melakukan suatu langkah maju dengan 

menyusun tahapan-tahapan penyelesaian 

BMN rusak berat/hilang. Tahapan yang telah 

dilakukan tersebut meliputi tahap pendataan, 

tahap koordinasi, serta rekonsiliasi data 

penghapusan BMN yang telah dilakukan secara 

berjenjang baik dari KPKNL ke Kanwil DJKN dan 
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ke Kantor Pusat DJKN. Sampai dengan medio 

tahun 2013, BMN rusak berat/hilang yang telah 

dibagi menjadi target penyelesaian per Kanwil 

DJKN tersebut, telah terealisasi dengan rincian 

sebagai berikut.

Pendataan atas BMN rusak berat/hilang 

tersebut merupakan tahap awal dan 

dilakukan untuk menetapkan target capaian 

di awal tahun serta membuat kalkulasi waktu 

penyelesaian BMN rusak berat/hilang secara 

menyeluruh di Kementerian Keuangan. Tahun 

lalu, dengan telah terpetakannya target dan 

realisasi pada tahun 2012, maka telah dapat 

disusun suatu target penyelesaian BMN rusak 

berat/hilang untuk tahun 2013 baik untuk 

Kantor Pusat maupun Kantor Wilayah DJKN.

Langkah selanjutnya adalah tahapan 

koordinasi. Tahap koordinasi ini dilakukan 

antara Pengelola Barang dengan Pengguna 

Barang dalam penyusunan rencana tindak 

percepatan pencapaian target dan penyamaan 

persepsi dalam penyelesaian BMN bermasalah 

di lingkungan Kementerian Keuangan. Tahap 

koordinasi ini dilakukan dengan berbagai 

pihak yang terlibat secara langsung dalam 

penyelesaian BMN bermasalah Kementerian 

Keuangan. Koordinasi dengan Sekretariat 

Jenderal Kementerian Keuangan dilakukan 

dalam rangka mengimplementasikan 

rencana tindak lanjut serta penyusunan target 

penyelesaian. Koordinasi dengan Direktorat 

Penilaian dilakukan dalam rangka permohonan 

prioritas penilaian. Sedangkan 

koordinasi antara Kantor 

Pusat DJKN, Kanwil DJKN 

dan KPKNL dilakukan guna 

memonitor dan mengevaluasi 

pengelolaan BMN bermasalah 

di lingkungan Kementerian 

Keuangan. 

Setelah dilakukan tahap 

koordinasi dan pemrosesan 

permohonan BMN 

bermasalah, maka langkah 

selanjutnya adalah rekonsiliasi 

data yang nantinya akan 

digunakan sebagai tolok 

ukur dalam mengetahui capaian target 

penyelesaian BMN rusak berat/hilang sekaligus 

untuk memetakan permasalahan atas BMN 

bermasalah yang belum terselesaikan. Dengan 

disusun dan diterapkannya ketiga langkah 

tadi, diharapkan target penyelesaian terhadap 

BMN rusak berat/hilang dapat dicapai dengan 

segera.

Berbicara langkah-langkah penyelesaian, tidak 

akan terlepas dari “business process” baik di 

internal Pengguna Barang ataupun di internal 

Pengelola Barang. Proses pengelolaan BMN 

rusak berat/hilang tersebut diawali dengan 

koreksi pada Laporan Barang (perubahan 

kondisi & penghentian BMN dari penggunaan). 

Selanjutnya, pengguna barang dapat 

mengajukan usul penghapusan/penjualan 

atas BMN yang telah dilakukan koreksi 

pencatatannya tersebut kepada Pengelola 

Barang. Apabila permohonan yang diajukan 

tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan 

baik secara fisik maupun administratif, maka 

Pengelola Barang menetapkan persetujuan 

penghapusan/penjualan atas BMN yang 

diusulkan tersebut setelah dilakukan penilaian 

guna menentukan nilai limit atas BMN yang 

akan dijual/dipindahtangankan. Setelah 

adanya persetujuan dari Pengelola Barang, 

maka Pengguna Barang dapat melaksanakan 

penghapusan atau penjualan secara lelang 

serta menerbitkan keputusan penghapusan 

BMN rusak berat/hilang tersebut dari Daftar 

Barang Pengguna (DBP).

Tujuan dan Harapan
Penyelesaian atas permasalahan BMN rusak 

berat/hilang di Lingkungan Kementerian 

Keuangan tentunya merupakan salah satu 

jalan dan langkah awal menuju 3 Tertib 

Pengelolaan BMN yang selama ini terus 

didengung-dengungkan oleh DJKN sebagai 

implementasi amanat PP Nomor 6 Tahun 

2006. BMN rusak berat/hilang yang selama 

ini mengurangi kualitas penyajian neraca 

Pemerintah dalam LKPP dan secara tidak 

langsung telah mereduksi kenyamanan 

aparatur negara dalam memberikan 

pelayanan maksimal kepada para stakeholders-

nya diharapkan tidak akan terjadi lagi. Selain 

itu, dengan terselesaikannya permasalahan 

BMN rusak berat/hilang maka akan timbul 

suatu siklus pengelolaan BMN yang apik 

dan tercermin dari adanya optimalisasi 

penggunaan BMN, efisiensi penggunaan APBN 

dan optimalisasi penerimaan dalam APBN dari 

penjualan BMN rusak Berat yang sudah tidak 

dapat mendukung tugas dan fungsi. Namun, 

penyelesaian BMN bermasalah di Lingkungan 

Kementerian Keuangan ini bukanlah suatu 

tujuan akhir, tapi merupakan sebuah langkah 

awal menuju 3T pengelolaan BMN pada 

seluruh Kementerian/Lembaga. Untuk itu, 

diperlukan upaya sungguh-sungguh dari kita 

sebagai aparatur negara yang membidangi 

pengelolaan BMN.

Penutup 
Pengelolaan keuangan negara yang 

transparan dan akuntabel merupakan 

kewajiban kita semua untuk mewujudkannya. 

BMN yang juga merupakan salah satu elemen 

keuangan negara sebagaimana amanat UU 

Nomor 17 Tahun 2003 juga harus dikelola 

dengan komitmen tinggi dengan sikap 

dan pemikiran terbuka serta inovatif untuk 

terus selalu berbenah dari waktu ke waktu 

menuju pengelolaan BMN yang lebih baik. 

Nah, pertanyaannya adalah bagaimana 

dan seberapa besar komitmen kita selaku 

Pengelola Barang untuk dapat melakukan 

penyelesaian BMN bermasalah di Lingkungan 

Kementerian Keuangan yang merupakan 

langkah awal menuju pengelolaan BMN yang 

lebih baik ini?
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Mewudjudkan 
Pengelolaan 

Kekayaan 
Negara yang 

Sehat

Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional 
dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, 

begitu mulianya visi Direktorat Jenderal Kekayaan 
Negara (DJKN) ini. Untuk mencapai kemakmuran rakyat 

yang optimal, berbagai hambatan dan permasalahan 
harus dihadapi dalam mencapainya. Direktorat 

Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi 
(PKNSI) sebagai unit “asset management center” DJKN 

dan pengelola barang, memiliki peranan penting dalam 
pencapaian pencapaian visi tersebut. Terkait dengan 

tugas dan fungsi Direktorat PKNSI, berikut ini kami 
sajikan penjelasan Direktur PKNSI Suryanto mengenai 

kinerja yang telah dicapai, permasalahan, dan solusinya.

Teks:
Tim Humas DJKN

Foto:
Qori Kharismawan

Direktur PKNSI, Suryanto
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1. Berbicara kekayaan negara tentu tidak selalu identik dengan Barang Milik Negara 
(BMN) karena kekayaan negara memiliki pengertian lebih luas dari itu. Apa pendapat 
Bapak dengan peran DJKN saat ini dalam mengelola Kekayaan Negara? Apakah peran 
kita telah cukup ideal? Jika belum, bagaimana peran yang ideal untuk DJKN?
Dalam cakupan kekayaan negara, di dalamnya ada BMN. Tugas DJKN menjaga Kekayaan 

Negara dengan sebaik-baiknya, akan tetapi hingga saat ini peran penuh DJKN yang memiliki 

legal basis yang kuat masih terfokus pada BMN. Untuk memperkuat kedudukan dan posisi DJKN 

di masa mendatang dalam pengelolaan Kekayaan Negara,  DJKN  sedang  menyusun  RUU 

Pengelolaan Kekayaan Negara yang saat ini masih dalam proses, dan akan terus ditingkatkan. 

DJKN memegang peran yang sangat strategis, maka perlu dilengkapi dengan ketentuan yang 

memadai, SDM, sarana prasarana yang mencukupi, dan yang tidak kalah penting adalah tumbuh 

cepatnya kesadaran (awareness) dari pengelola sektor di dalam melakukan pemahaman atas 

perlunya menjaga dan mengelola kekayaan negara dengan baik.

2. Sebagai unit yang memegang peranan besar serta penting dalam me-manage 
seluruh aset negara (BMN) dalam hal pengelolaan yang di dalamnya juga terdapat 
point pemanfaatan, menurut Bapak, mungkinkah DJKN ke depannya dapat menjadi 
unit revenue center  yang akan berperan tidak hanya untuk efisiensi dana APBN namun 
juga dalam memberikan kontribusi/sumbangan pada APBN?
Memungkinkan untuk menjadi koordinator unit revenue center, namun tidak serta-merta 

terwujud dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, hal tersebut akan tercapai, sebab 

sudah ada wacana-wacana yang akan merumuskan ketentuan untuk memfokuskan pada Kerja 

Sama Pemanfaatan (KSP) BMN, sewa, dan cara management BMN pada Kementerian/lembaga 

(K/L). Alasan lainnya adalah, tugas bahwa peran DJKN saat ini lebih banyak diarahkan pada law 
enformance dan good governance BMN. 

dapat dilakukan penetapan status dan akan 

terus kita monitoring penggunaannya. Apabila 

seluruh BMN tersebut di-PSP-kan pada K/L 

untuk menjalankan tugas dan fungsi (tusi), 

berarti efektivitas pengelolaan itu mendukung  

untuk pelaksanaan tusi. Apabila hasil 

monitoring menunjukkan penggunaannya 

ternyata  bukan untuk tusi, K/L akan kita 

ingatkan untuk segera dilakukan optimalisasi. 

Keterkaitan dengan APBN. Pertama,  

mengetahui berapa kebutuhan BMN 

sebenarnya pada K/L tersebut didasarkan 

atas jumlah aset yang telah ditetapkan 

statusnya. Apabila sudah mencukupi, dapat 

memberikan saran kepada otoritas pemberi 

dana, untuk tidak memberikan dana guna 

pengadaan sarana maupun prasarana. Kedua, 

apabila terdeteksi aset tersebut idle, dapat 

menyarankan untuk tidak diberikan biaya 

pemeliharaan.

Selain itu, keterkaitan dengan APBN, bahwa 

dari upaya optimalisasi penggunaan BMN, 

bisa diperoleh data BMN yang kurang optimal 

penggunaannya bahkan idle, sehingga dapat 

diberikan bagi K/L lain untuk pelaksanaan 

tusi K/L,  tanpa harus mengadakan BMN baru 

melalui pengadaan dari dana APBN.

4. Bagaimana pencapaian realisasi 
kinerja selama ini di bidang pengelolaan 
BMN sebagaimana telah ditetapkan 
dalam kontrak kinerja Dit. PKNSI? 
Langkah-langkah apa yang telah diambil 
dalam rangka pencapaian tersebut?
Dalam kaitannya dengan pengelolaan 

BMN, Direktorat PKNSI selalu berusaha 

untuk menghasilkan capaian yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan target yang 

telah ditetapkan, terutama dalam kegiatan 

utilisasi BMN yang meliputi penetapan 

status penggunaan, pemanfaatan, dan 

pemindahtanganan. Hal tersebut dapat dilihat 

dari pencapaian tahun 2012 sebesar 128,82% 

dari target yang ditetapkan sebesar Rp 55,17 T, 

bisa tercapai sebesar Rp71,01T.

Berbicara mengenai kinerja pengelolaan 

kekayaan negara, DJKN telah melaksanakan 

Mengenai peran DJKN saat ini, masih terfokus pada strategi  

untuk melakukan pengelolaan kekayaan negara guna mencapai 

optimalisasi. Ada tiga sudut pandang yang kami infokan saat ini;  

Angle pertama, optimalisasi dapat direfleksikan pada opportunity 

penghematan dana APBN. Dengan optimalisasi, DJKN dapat 

menjaring aset-aset yang kurang optimal/idle pada K/L. Apabila 

itu diserahkan kepada pengelola atau diusulkan pemanfaatan 

dari pengguna kepada pengelola, sudah barang tentu itu akan 

menghasilkan penerimaan negara dari kelompok Penerimaan 

Negara Bukan Pajak hasil pengelolaan BMN. Ke depan, kita akan 

mendukung terus upaya-upaya pemerintah dalam menutup 

kekurangan penerimaan dari sektor pajak, terutama dari 

potential asset negara idle atau kurang  optimal penggunaan.

3. Menurut Bapak, bagaimana korelasi antara kegiatan 
pengelolaan BMN dengan efektivitas penggunaan BMN 
selama ini dalam rangka mendukung tugas dan fungsi 
K/L serta keterkaitannya dengan APBN?
Korelasinya, kegiatan pengelolaan BMN yang ditugaskan pada 

PKNSI sudah barang tentu ditujukan untuk dapat melakukan 

pendeteksian atas BMN yang ada di K/L. Hal ini terbukti dari saldo 

hasil Inventarisasi dan Penilaian (IP) per Desember 2010 yang 

nilainya sekitar Rp981 Triliun,  akan terus kita kejar untuk segera 

diusulkan  status penggunaannya oleh  K/L. Untuk selanjutnya, 
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Dapat dimaklumi, bahwa posisi DJKN sebagai PIC yang menerima usul 

penghapusan, sedangkan Setjen bekedudukan sebagai pihak yang harus 

mengusulkan penghapusan. Tindakan selama ini, DJKN proaktif untuk menjemput 

bola pada Setjen/Kepala Bagian Umum, namun hingga semester I 2013 baru 

terselesaikan 34%, yaitu dari jumlah BMN rusak berat Kemenkeu sebanyak 154.000 

unit telah terselesaikan sebanyak 52.529 unit.

6. Bagaimana pencatatan BMN rusak berat pada SIMAK BMN, apakah 
akan ada treatment khusus? Jika ada, apa bentuk treatment khusus 
tersebut?
BMN rusak berat dan hilang pada dasarnya sudah dicatat di SIMAK. Namun 

pada saat dilakukan inventarisasi dan penilaian, barang-barang tersebut dalam 

kondisi rusak berat, hilang, atau belum ditemukan. Jadi secara administratif sudah 

terpenuhi, namun secara fisik harus dilakukan pencarian (untuk barang hilang). 

Kedua, penyimpanan BMN rusak berat juga belum teratur mengingat tidak 

tersedia tempat/ruang yang mencukupi untuk melakukan penyimpanan, hingga 

dibiarkan rusak parah. Dari sisi SIMAK sudah tercatat, tetapi fisiknya tidak tersimpan 

dengan baik.

7. Dalam rangka optimalisasi penerimaan negara yang berasal dari 
Hasil Pengelolaan Aset (HPA) yang merupakan PNBP dari penyelesaian 
piutang macet, langkah-langkah apa yang diambil oleh Dit. PKNSI dalam 
rangka pencapaian dan peningkatan target HPA dimaksud? Bagaimana 
realisasi target selama ini?
HPA terkait dengan aset-aset eks BPPN, eks PPA dan Eks BDL yang dicapai melalui 

berbagai sumber, yaitu pencairan aset properti, pencairan barang jaminan aset 

kredit dan pembayaran atau pelunasan kredit yang dikelola seluruhnya melalui 

KPKNL.

Dalam rangka optimalisasi penerimaan negara yang berasal dari HPA, Direktorat 

PKNSI mengambil langkah-langkah antara lain: memberikan penugasan kepada 

PIC Kanwil DJKN untuk menjaga, memelihara, dan memasarkan aset properti 

atau aset BJBA; melaksanakan penjualan/lelang aset properti yang telah 

memenuhi persyaratan fisik dan dokumen; melaksanakan kegiatan penelusuran 

dalam pengurusan aset kredit maupun aset properti; dan melakukan pemetaan 

problematik aset properti dan upaya solusinya serta melibatkan Kanwil/KPKNL 

dalam pengamanan aset properti, aset kredit serta pengusulan aset yang akan 

dilelang.

8. Sebagaimana kita ketahui bahwa DJKN merupakan unit yang 
meneruskan tugas BPPN untuk pengurusan Aset Kredit Macet dan 
Aset Properti. Langkah-langkah apa yang telah diambil oleh Direktorat 
PKNSI dalam rangka mengatasi permasalahan yang mungkin ada guna 
peningkatan pengurusan aset kredit tersebut?
Dalam rangka peningkatan pengurusan aset kredit, Direktorat PKNSI mengambil 

langkah-langkah dengan melakukan konsolidasi, verifikasi dokumen piutang 

negara eks BPPN dalam mencapai pengurusan yang akuntabel. Juga melakukan 

pendataan yang valid atas aset kredit yang diurus, baik yang masih ada 

pada Direktorat PKNSI maupun yang telah diserahkan kepada KPKNL. Selain 

itu,   melakukan penataan ulang atas aset kredit yang ada, serta melaksanakan 

tugas penting, yang meliputi: (1) mendukung tertib administrasi 

rusunawa/rusunami yang menjadi bahan monitor UKP4, (2) 

melaksanakan lelang aset eks BPPN secara massive bekerja sama 

denga seluruh jajaran KPKNL setempat, (3) bekerja sama dengan 

PPA untuk melakukan pengelolaan aset, (4) mengusulkan 

penyelesaian ABMA/C, menetapkan penggunaan aset 

rampasan kejaksaan, rampasan bea cukai, dan mendukung KPK 

dalam penegakan hukum (lelang gratifikasi).

Langkah-langkah yang diambil dalam rangka pencapaian 

tersebut antara lain: melakukan koordinasi dengan K/L secara 

baik dan intensif, melakukan sosialisasi prosedur pengelolaan 

BMN pada K/L dengan penyampaian brosur-brosur terkait 

proses pengelolaan BMN yang ter-update, melakukan terobosan 

terkait pemberian kemudahan dalam proses pengelolaan BMN 

yaitu fleksibilitas persyaratan dalam permohonan pengelolaan 

BMN, namun tetap berpedoman pada asas akuntabilitas dan 

peraturan perundangan yang berlaku, memberi apresiasi 

kepada K/L yang telah mencapai utilisasi BMN di atas 80% dan 

menyarankan untuk menyelesaikan sisanya, dan secara pro-aktif 

memberikan penyelesaian kepada K/L yang memiliki kapasitas 

permasalahan besar dalam pengelolaan BMN.

5. Terkait pengelolaan BMN rusak berat, sejauh mana 
peran yang akan dan sedang dijalankan oleh Direktorat 
PKNSI?
BMN rusak berat di Kementerian Keuangan yang jumlahnya 

sekitar 194 telah ditetapkan Menkeu sebagai IKU Kemenkeu 

Wide. Kebetulan, penyelesaiannya IKU tersebut mempunyai 

tendensi dibebankan kepada DJKN. Adapun pertimbangannya, 

apabila BMN rusak berat di lingkungan Kementerian Keuangan 

dapat terselesaikan dengan baik, hal itu akan menjadi 

role model bagi K/L lainnya. Untuk mewujudkan cita-cita 

tersebut, PKNSI telah menghimpun data sebaran BMN rusak 

berat di lingkungan Kementerian Keuangan. Kedua, telah 

mengambil langkah dengan berkoordinasi dengan Kepala Biro 

Perlengkapan serta para Kepala Bagian Umum unit-unit eselon 

I di lingkungan Kementerian Keuangan. Ketiga, melakukan 

sinergi dengan Direktorat BMN selaku perumus kebijakan serta 

Direktorat Penilai yang memiliki otoritas untuk melakukan 

penilaian BMN rusak berat. Keempat, mengedarkan data BMN 

R/B di lingkungan Kementerian Keuangan kepada jajaran 

DJKN di daerah, agar mengkoordinasikan dengan satker-satker 

Kementerian Keuangan di wilayahnya. Kelima, mengadakan 

workshop untuk menyamakan persepsi menyusun langkah-

langkah konkrit dalam rangka mempercepat penyelesaian 

BMN rusak berat. keenam, menghimbau pihak Setjen, agar 

segera mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan 

penyelesaian BMN rusak berat pada jajaran unit-unit eselon I 

yang memiliki kantor-kantor di daerah.
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pembinaan kepada PUPN sebagai pelaksana 

operasional dalam pengurusan aset kredit.

9. Tugas lain yang diemban oleh DJKN 
c.q. Dit. PKNSI adalah pengelolaan aset 
lainnya yang meliputi Aset Bekas Milik 
Asing/Cina, barang rampasan negara, 
barang gratifikasi KPK, aset eks tegahan 
Ditjen Bea dan Cukai, dan aset lain-lain. 
Untuk menyelesaikan pengelolaan aset 
dimaksud, terobosan/langkah apa yang 
telah diambil oleh Dit. PKNSI dalam 
rangka penyelesaiannya?
Terobosan yang telah dilakukan adalah 

dengan kecepatan proses dan keakuratan 

data. Untuk dimaklumi, komplikasi masalah 

ABMA/C relatif banyak sehingga harus 

diteliti secara cermat. Terobosan berupa 

penyelesaian ABMA/C Trisakti yang sudah 

relatif lama terjadi,  bersyukur  permasalahan 

tersebut dapat diselesaikan pada semester ini.

Terobosan pada barang rampasan bea 

cukai, berupa kecepatan proses pelayanan. 

Selain itu kami tengah merencanakan 

komunikasi elektronik untuk kelengkapan 

data dan membuat standar pengusulan 

penetapan status barang rampasan (dipakai, 

dimusnahkan, dilelang). Idealnya komunikasi 

untuk memproses barang rampasan bea 

cukai dilakukan secara elektronik. Kita 

membuat sistem online antara DJKN dan 

BC, sehingga dengan mudah melakukan 

rekonsiliasi data barang-barang yang 

diusulkan ditetapkan statusnya tanpa harus 

secara fisik yang memakan waktu. Terobosan 

pada pengelolaan barang gratifikasi, pada 

saat menerima barang-barang gratifikasi kita 

simpan dengan baik dan secepatnya dilelang 

dengan harga optimal. 

10. Terkait Sistem Informasi (SI), 
menurut pandangan Bapak, di mana 
posisi SI dalam mendukung pengelolaan 
kekayaan negara secara khusus dan 
mendukung tusi DJKN secara umum 
termasuk posisi IT DJKN di Kementerian 
Keuangan?
Posisi IT DJKN merupakan supporting sistem 

besar pada  IT Kementerian Keuangan. Sistem 

infomasi yang kita bangun saat ini jelas 

membantu tugas-tugas DJKN. Cita-cita ke 

depan, seluruh tugas DJKN akan ditampung 

di dalam sistem dengan tujuan pelaporan 

dapat lebih efisein dan dokumentasi hardcopy 
menjadi lebih efisien. 

Untuk mendukung terwujudnya sistem 

yang besar ini, PKNSI terus melakukan 

pengembangan dan penyempurnaan 

aplikasi. Selain itu, kami terus melakukan 

pengembangan, penggantian, dan 

penyempurnaan dari sisi hardware. Hal 

tersebut dimaksudkan, agar tercapai kapasitas 

yang seimbang antara software dan hardware 

dalam mendukung kelancaran tugas-tugas 

DJKN. Tentunya, kami juga melakukan 

pengembangan dari sisi sumber daya manusia 

yang terlibat dalam penangan IT di DJKN.

11. Menuju usia ke-7 DJKN, apakah 
Direktorat PKNSI memiliki target khusus 
yang ingin dicapai?
Dengan mengemban motto “PKNSI Harus 

Beda”, kami memiliki target khusus untuk 

menyelesaikan penetapan status penggunaan 

K/L, mendeteksi dan mencatat aset idle, serta 

mempersingkat proses-proses pelayanan 

pengelolaan kekayaan negara namun tetap 

akurat. Semuanya kami harapkan pada tahun 

2014 mendatang dapat diwujudkan.

12. Apa komentar Bapak terkait temuan 
BPK dan opini WDP yang diberikan oleh 
BPK RI?
Terkait pengelolaan BMN, pada prinsipnya 

telah selesai dengan baik. Adanya keterkaitan 

aset eks BPPN pada LHP BPK atas LKPP 2012, 

kami telah berusaha secara maksimal untuk 

melakukan pembenahan, penataan kembali, 

penelusuran dokumen aset eks BPPN dan 

PPA. Hal ini dilakukan untuk mendukung 

pengelolaan eks BPPN tidak menjadi masalah 

dan tuntas pada 2012. Namun hal tersebut 

belum tercapai,  mengingat masih menjadi 

temuan BPK yang intinya, agar dilakukan 

penulusuran dokumen aset dan dokumen 

transaksi yang telah terjadi di masa lalu, 

yang akan memerlukan waktu  yang cukup 

panjang. Hemat kami, temuan BPK secara 

parsial untuk eks BPPN tidak mempengaruhi opini, 

namun karena terkolektif dengan temuan lain di 

LKBUN, pada akhirnya dapat berpengaruh pada  

opini. Yang membesarkan hati kami, bahwa BPK 

sangat mengapresiasi upaya penertiban aset eks 

BPPN yang telah dilakukan jajaran DJKN, temuan 

tersebut akan segera ditindaklanjuti.

13. Terakhir, terkait dengan pengalaman 
Bapak selama mengabdi di DJKN, apa pesan 
yang ingin Bapak sampaikan kepada generasi 
penerus DJKN dalam mengawal pengelolaan 
kekayaan negara? Apa harapan Bapak terkait 
tusi DJKN saat ini sebagai pengelola kekayaan 
negara?
Seluruh jajaran dapat memanifestasikan Nilai-

Nilai Kementerian Keuangan dalam pelaksanaan 

tugas sehari-hari, memprioritaskan pelayanan dan 

bukan  kepentingan pribadi, memberikan informasi 

sebelum diminta. Satu hal penting kalau bisa 

diselesaikan cepat, mengapa harus diperlambat?

Selain itu, saya juga berharap DJKN menjadi 

pengelola KN yang andal dalam rangka mendukung 

pencapaian visi Kementerian Keuangan.

Setelah berbicara cukup lama, pria yang gemar 

berolah raga itu pun menyampaikan, bahwa 

hidup ini penuh amanah, hal yang perlu diresapi 

bagaimana kita menjalankan amanah itu dengan 

baik sesuai tuntunan dan tuntunan. Agar jauh dari 

masalah dan hidup ini penuh berkah, maka harta 

dan jabatan sudah sepatutnya digunakan agar 

bermanfaat di jalan Allah.

Hal yang dapat kita semua tiru dari ayah satu 

orang putra ini adalah prinsip hidup yang ia 

pegang. Pantang menyerah jika tugas belum 

selesai dan berusaha maksimal; tidak membawa 

masalah kantor ke rumah dan tidak membawa 

masalah rumah ke kantor; mengisi pikiran dengan 

hal-hal yang terukur dan bukan angan-angan 

dan melakukannya saat itu juga; berinovasi dan 

berkreasi untuk memperoleh hasil terbaik menjadi 

beberapa hal yang ia pegang sebagai prinsip.
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Kontribusi Pengelolaan BMN 
terhadap APBN

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dengan 
prinsip 3T (tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib 
hukum) sudah menjadi keharusan, tetapi dibalik 
tertib pengelolaan BMN, terkandung makna yang 
lebih yaitu berupa kontribusi terhadap efisiensi 
pengeluaran dan optimalisasi penerimaan negara 
yang tercermin dalam APBN.

Teks:
Lukman Effendi

Kepala Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau (sebelumnya 

pernah menjabat sebagai Kasubdit Pengelolaan Kekayaan Negara)

Konsep Pengelolaan BMN
Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara disebutkan, bahwa BMN adalah semua barang 

yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau dari perolehan 

lainnya yang sah. Selanjutnya dalam PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, disebutkan bahwa perolehan 

lainnya yang sah adalah meliputi barang yang diperoleh dari hibah/

sumbangan/sejenisnya, diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/

kontrak, diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang, dan 

diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap. 

Pada dasarnya BMN digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan 

fungsi kementerian/lembaga, dan sebagaimana diatur dalam Pasal 

42 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2004 disebutkan bahwa BMN yang 

diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara tidak 

dapat dipindahtangankan. Oleh karena itu, sebagai kosekuensi dari 

prinsip di atas, maka tanah dan/atau bangunan milik negara yang tidak 

dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi 

Kementerian/Lembaga (K/L) wajib diserahkan pemanfaatannya kepada 

Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang. Selanjutnya, Menteri 

Keuangan melakukan pemanfaatannya untuk :

o digunakan instansi lain yang memerlukan dalam rangka 

penyelenggaraan tugas dan fungsinya melalui pengalihan status 

penggunaan;

o dimanfaatkan, dalam bentuk sewa, kerja sama pemanfataan, pinjam 

pakai, bangun guna serah dan bangun serah guna; atau

o dipindahtangankan, dalam bentuk penjualan, tukar-menukar, hibah, 

penyertaan modal pemerintah pusat.

Penyerahan kembali BMN dari menteri/pimpinan lembaga selaku 

Pengguna Barang kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola 

Barang dilakukan dengan memperhatikan kondisi status tanah dan/

atau bangunan, apakah bersertipikat atau tidak bersertipikat  (baik 

dalam kondisi bermasalah maupun tidak bermasalah). BMN tersebut 

selanjutnya didayagunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, 

yang meliputi fungsi pelayanan dan fungsi budgeter. Fungsi pelayanan ini 

direalisasikan dengan pengalihan status kepemilikan, sedangkan fungsi 
budgeter direalisasikan melalui pemanfaatan dan pemindahtanganan.

Secara prinsip, kewenangan pemanfaatan atau pemindatanganan 

BMN berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Pengelola 

Barang, tetapi dapat dikecualikan untuk: pemanfaatan untuk 

memperoleh fasilitas yang diperlukan guna menunjang tugas dan 

fungsi kementerian/lembaga yang berada di lingkungan kementerian/

lembaga  (sebagian idle) seperti untuk kantin, bank, dan koperasi; 

pemindahtanganan dalam bentuk tukar-menukar atas tanah dan/

atau bangunan yang masih digunakan untuk tugas dan fungsi tetapi 

tidak sesuai tata ruang wilayah atau penataan kota; pemindahtanganan 

dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Pusat atas tanah dan/atau 

bangunan yang sejak awal pengadaan sesuai dokumen penganggaran 

diperuntukkan bagi BUMN atau badan hukum lainnya yang dimiliki 

negara. Pengecualian ini dilakukan oleh Pengguna Barang dengan 

persetujuan Pengelola Barang.

Bagaimana dengan BMN selain tanah dan/atau bangunan yang tidak 

diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi K/L? Untuk BMN 

seperti ini, tidak diatur apakah harus diserahkan oleh Pengguna Barang 

kepada Pengelola Barang. Secara prinsip, BMN seperti ini harus ditata 
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dan digunakan seoptimal mungkin dengan menghindari kemungkinan 

terjadi beban kepada negara berupa biaya pemeliharaan dan inefisiensi 

dalam pengelolaannya. Tindakan yang dapat dilakukan adalah dengan alih 

status, digunakan sementara oleh K/L lain, pemanfaatan, pemindahtangan, 

maupun pemusnahan dengan memperhatikan pertimbangan biaya dan 

manfaatnya. Adapun kewenangannya ada pada Pengguna Barang namun 

harus mendapatkan persetujuan Pengelola Barang.

Secara keseluruhan, pengelolaan BMN sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 

2006 meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, 

penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, 

penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan 

dan pengendalian.

Memperhatikan konsep pengelolaan BMN di atas, ada tiga hal yang dapat 

dicapai yaitu: pertama, efektifitas penggunaan BMN dalam arti seluruh BMN 

digunakan sepenuhnya untuk mendukung pelayanan pemerintah kepada 

masyarakat; kedua, dapat mengefisienkan pengeluaran negara baik dari 

biaya pengadaan maupun biaya pemeliharaan dan pengamanan; dan ketiga, 

mengoptimalkan penerimaan negara dari pemanfaatan BMN yang idle. Ketiga 

hal tersebut dapat digambarkan pada gambar 1.

Bahasan selanjutnya hanya dibatasi kepada kegiatan pengelolaan BMN yang 

dapat mempengaruhi keuangan negara dari sisi efisiensi penerimaan dan 

optimalisasi penerimaan negara yang merupakan kontribusi dari pengelolaan 

BMN dalam APBN.

Tinjauan Mengenai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Optimalisasi 
Penerimaan Negara dari Sudut Pengelolaan BMN
Pengertian efisiensi menurut Mulyamah (1987;3) adalah merupakan suatu 

ukuran dalam membandingkan rencana penggunaan masukan dengan 

penggunaan yang direalisasikan atau perkataan lain penggunaan yang 

sebenarnya. Sedangkan menurut SP. Hasibuan (1984;233-4) pengertian 

efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output 
(hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), 

seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber 

yang terbatas.

Dalam tulisan ini, penulis tidak terlalu luas membahas efisiensi dengan 

membandingkan antara input dan output, tetapi lebih dibatasi ke arah 

berkurangnya atau ditiadakannya alokasi atau realiasasi pembiayaan negara 

dari APBN, namun seluruh kegiatan tersebut tetap dapat direalisasikan. 

Efisiensi pembiayaan di sini dengan mengalihkan pembiayaan-pembiayaan 

yang semula dibebankan kepada negara melalui APBN menjadi beban pihak 

lain. Dalam pengelolaan BMN, efisiensi pengeluaran negara yang tercermin 

dalam pengurangan  anggaran/realisasi pada pos-pos pengeluaran APBN baik 

untuk biaya pemeliharaan, biaya renovasi, dan biaya pembelian BMN baru.

Pengertian optimalisasi adalah suatu proses untuk mencapai hasil yang 

ideal atau optimal atau dengan kata lain, nilai efektif yang dapat dicapai. 

Dalam bahasan ini, pengertian optimal lebih dimaksudkan, 

semakin banyaknya penerimaan negara yang dapat dihasilkan 

dari pengelolaan BMN sebagai implikasi dari optimalisasi 

pemanfaatan BMN yang tidak digunakan atau sedang tidak 

digunakan untuk pelaksanaan pelayanan tugas dan fungsi suatu 

K/L. Namun demikian, sekali lagi tidak berarti negara secara 

nyata mengkomersialisasi BMN, melainkan mengoptimalkan 

penggunan BMN yang sudah ada dan sedang tidak digunakan 

dalam pelaksanaan pelayanan tugas dan fungsi K/L dengan 

sekaligus mengurangi beban negara dalam memelihara dan 

mengamankan BMN. Baik efisiensi pengeluaran maupun 

optimalisasi penerimaan negara yang di hasilkan dalam 

pengelolaan BMN merupakan refleksi dari pelaksanaan fungsi 

pelayanan dan fungsi budgeter pengelolaan BMN.

Kegiatan Pengelolaan BMN yang Dapat Mempengaruhi  
Keuangan Negara Baik dari Sisi Efisiensi Pengeluaran 
Maupun Optimalisasi Penerimaan Negara

Efisiensi Pengeluaran
Dalam praktiknya, implementasi atas peraturan perundang-

undangan di bidang pengelolaan BMN akan memberikan ruang 

yang cukup besar bagi upaya efisiensi pengeluaran negara 

dalam pos APBN yang ada. Efisiensi pengeluaran tersebut 

bahkan berpotensi menjadi angka yang cukup signifikan apabila 

implementasi tersebut dibarengi dengan adanya kesadaran K/L 

mengenai efek positif dari pengelolaan BMN yang baik.

Sebagai contoh, bentuk efisiensi pengeluaran pada pos APBN 

sebagai efek optimalisasi dalam pengelolaan BMN di antaranya 

efisiensi terhadap biaya pengadaan BMN, efisiensi terhadap biaya 

pemeliharaan serta efisiensi dalam alokasi biaya pengamanan 

BMN. 

Efisiensi terhadap alokasi biaya pengadaan BMN baru merupakan 

produk dari mekanisme alih status penggunaan, penggunaan 

sementara BMN oleh K/L lain, dan tukar-menukar BMN. Dengan 

adanya tata kelola BMN yang baik dibarengi dengan perencanaan 

BMN
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BMN yang baik, tentunya akan menjadi mudah untuk memetakan BMN 

pada K/L yang telah digunakan secara optimal, sebagian idle, maupun 

seluruhnya idle sebagai pertimbangan awal dilakukannya beberapa 

bentuk pengelolaan BMN pada PP  Nomor 6 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah. 

Bentuk efisiensi selanjutnya, efisiensi terhadap biaya pemeliharaan 

dan biaya pengamanan terhadap BMN. Efisiensi ini secara mudah 

dapat diartikan sebagai pengalihan beban pemeliharaan dan beban 

pengamanan kepada pihak ketiga selaku mitra pemerintah (atas bentuk-

bentuk pemanfaatan BMN). Selain itu, biaya pemeliharaan dan biaya 

pengamanan atas suatu BMN tersebut juga dapat tereduksi secara masif, 

ketika setiap K/L dapat membuat suatu skala prioritas atas penggunan 

BMN yang dikuasainya. Skala prioritas di sini dimaksudkan sebagai suatu 

database yang berisi kondisi suatu BMN dalam kaitannya dengan fungsi 

BMN dalam mendukung tugas dan fungsi suatu K/L. Dengan demikian, 

BMN yang tidak lagi memiliki nilai manfaat dalam menunjang tugas 

dan fungsi K/L sudah sepatutnya menjadi daftar prioritas untuk segera 

dihapuskan dari pencatatan melalui mekanisme pemindahtanganan 

sehingga akan menghilangkan pos biaya pemeliharaan dan 

pengamanan atas BMN yang tidak memiliki nilai manfaat tersebut. Selain 

itu, dengan adanya skala prioritas yang didukung dengan data BMN 

yang andal, maka pengeluaran negara untuk kegiatan pemeliharaan 

dan pengamanan BMN tersebut akan dapat dilakukan dengan tepat, 

efisien dan terukur.

Optimalisasi Penerimaan Negara
Sesuai amanat PP Nomor 6 Tahun 2006 pemanfaatan BMN dimaknai 

sebagai pendayagunaan BMN yang tidak dipergunakan sesuai dengan 

tugas dan fungsi K/L/satuan kerja perangkat daerah, dalam bentuk sewa, 

pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun 

guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Hal penting 

yang perlu digarisbawahi dalam definisi tadi adalah terbukanya suatu 

opsi bagi pemerintah dhi. K/L selaku Pengguna Barang untuk dapat 

meningkatkan potensi penerimaan negara melalui salah satu bentuk 

pemanfaatan BMN tersebut.

Selain pinjam pakai BMN kepada Pemerintah Daerah dapat mereduksi 

biaya pemeliharaan dan pengamanan atas BMN, seluruh bentuk 

pemanfaatan BMN di atas akan memberikan kontribusi yang signifikan 

bagi bagi pos penerimaan negara baik berupa kontribusi dalam bentuk 

uang (misal: sewa) maupun kontribusi dalam bentuk uang dan barang 

(misal: kerja sama pemanfaatan, BGS dan BSG). 

Kerja sama pemanfaatan sebagai salah satu bentuk pemanfaatan BMN 

yang akan memberikan kontribusi besar bagi penerimaan negara 

merupakan suatu role model dalam pelaksanaan kemitraan bisnis 

antara pemerintah dengan pihak swasta. Kemitraan ini ditinjau dari 

aspek ekonomi menguntungkan bagi negara. Selain berkurangnya 

biaya pemeliharaan atas BMN, pemerintah juga diuntungkan dengan 

Optimalisasi 
Penerimaan 

negara

Efektifitas 
Penggunaan 

BMN

Efisiensi 
belanja 
negara

Kontribusi BMN 
Terhadap APBN dan Peningkatan  

Pelayanan kepada Masyarakat

Skema kontribusi BMN terhadap APNB dan peningkatan Pelayanan 
keada Masyarakat.

adanya kontribusi dalam bentuk kontribusi tetap, kontribusi bagi hasil 

dan kontribusi dalam bentuk fasilitas sebagai hasil dari pelaksanaan 

kerja sama pemanfaatan. Role model ini cukup berbeda dengan 

yang sudah ada selama ini, dimana pemerintah akan ikut aktif dalam 

mengawasi jalannya kerja sama baik dengan menempatkan pejabat 

sebagai anggota dewan pengawas juga perlu dibentuk komite 

audit untuk mengawasi jalannya kerja sama. Di sini juga, tercermin 

dengan adanya kontribusi bagi hasil sesuai dengan besarnya share 
pemerintah berupa BMN, sehingga jika proyek tersebut berkembang, 

pemerintah akan ikut menikmatinya.

Pada saat ini, optimalisasi penerimaan negara melalui pemanfaatan 

BMN tersebut belum menjadi perhatian utama bagi K/L. Hal ini tidak 

terlepas dari belum adanya kesadaran (awareness) dari para pengurus 

BMN di tingkat K/L untuk melakukan penataan BMN melalui 

pengajuan permohonan persetujuan atas pemanfaatan BMN yang 

ada di lingkungannya kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola 

Barang. Kontras dengan hal tersebut, adanya pemanfaatan ini justru 

dapat menjadi masalah bagi K/L yang telah melakukan pemanfaatan 

BMN tanpa persetujuan Menteri Keuangan, karena dinilai tidak 

memberikan kontribusi yang maksimal bagi negara serta tidak adanya 

kepatuhan (compliance) terhadap peraturan perundang-undangan 

yang ada di bidang pengelolaan BMN. 

Di masa yang akan datang, pemanfaatan BMN sebagaimana penulis 

uraikan di atas diharapkan akan menjadi salah satu pos penting dalam 

sumber penerimaan APBN maupun menjadi sumber pengadaaan 

fasilitas (misal: bangunan gedung) bagi pemerintah dalam rangka 

mendukung tugas dan fungsi yang bersumber dari dana non APBN 

(melalui KSP dan BGS/BSG). Opsi pemanfaatan BMN sebagai salah 

satu sarana peningkatan penerimaan negara ini tentu akan sejalan 

dengan semakin besarnya tingkat kebutuhan pemerintah akan 

sumber dana dalam APBN dalam upaya peningkatan pelayanan 

kepada masyarakat.
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Langkah yang Diperlukan untuk Semakin 
Meningkatkan Peran Pengelolaan BMN 
dalam Keuangan Negara
Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan 

BMN, salah satu pos fundamental dalam 

mencapai tujuan tersebut, adanya data 

BMN yang akurat, lengkap, dan andal untuk 

digunakan sebagai dasar dalam pengambilan 

keputusan terkait pengelolaan BMN. Sebagai 

upaya mencapai hal tersebut, penatausahaan 

BMN merupakan suatu solusi yang perlu 

dilakukan dalam menyusun database BMN 

yang akurat, lengkap, dan andal tersebut. Pada 

saat ini data BMN yang tersedia sudah disusun 

dengan menggunakan aplikasi SIMAK-BMN 

dan dilaporkan secara berjenjang serta dicatat 

dalam kelompoK dan kodefikasi tertentu. 

Dengan data BMN tersebut kemudian 

dibangun database yang baik yang dapat 

digunakan untuk semua kebutuhan baik 

untuk penyusunan laporan BMN maupun 

untuk pengelolaan BMN. Database tersebut, 

baik yang dibangun pada pengguna/kuasa 

Pengguna Barang maupun pada Pengelola 

Barang sudah menggambarkan jenis, jumlah, 

tahun, dan nilai BMN dan sudah dilengkapi 

dengan informasi yang akurat mengenai 

kondisi BMN.

Dengan adanya database BMN yang dapat 

diandalkan, paradigma pengelolaan BMN 

di lingkup Pengguna Barang dan Pengelola 

Barang tersebut sudah seharusnya mulai 

beralih ke tahap selanjutnya yaitu penataan 

BMN. Penataan BMN di sini memiliki makna 

yang luas, menjadi amanah yang cukup berat 

serta tentunya perlu dibarengi dengan upaya 

konkret dalam upaya mewujudkan 3T.

Penataan BMN ini memiliki dimensi yang 

luas dari sudut pandang pengelolaan BMN. 

BMN yang telah didata melalui kegiatan 

penertiban BMN maupun penatausahaan 

BMN harus dapat memberikan manfaat yang 

optimal untuk mendukung terselenggaranya 

tugas dan fungsi Pemerintah. Hal-hal yang 

dapat dilakukan dalam mengoptimalkan nilai 

manfaat BMN tersebut antara lain melalui 

penetapan status penggunaan BMN (untuk 

tertib administrasi), alih status penggunaan 

BMN, maupun penggunaan sementara 

BMN oleh K/L yang membutuhkan. Selain 

itu, terhadap BMN yang tidak/belum 

seluruhnya digunakan untuk mendukung 

terselenggaranya tugas dan fungsi 

pemerintah, perlu dipikirkan suatu upaya 

untuk mereduksi biaya pemeliharaan dan 

pengamanan yang muncul atas sebagian 

BMN idle yang menjadi cost center melalui 

mekanisme pemanfaatan BMN maupun 

pemindahtanganan BMN.

Langkah yang strategis dalam mendukung 

kualitas pengelolaan/penataan BMN yang 

baik dilakukan melalui perencanaan BMN 

(asset planning). Melalui asset planning inilah 

yang penulis maksud akan sangat membantu 

pengguna/kuasa Pengguna Barang dalam 

mengelola dan menata seluruh BMN yang 

berada dalam pengusaannya sehingga 

dapat memberikan konstibusi signifikan bagi 

efesiensi dan optimalisasi APBN.

Secara sederhana, asset planning dapat penulis 

jelaskan sebagai berikut: setelah pengguna/

kuasa Pengguna Barang memiliki data yang 

lengkap dan akurat termasuk di dalamnya 

kondisi BMN (sebaiknya dalam database 

BMN), maka pengguna/kuasa Pengguna 

Barang melakukan penataan aset baik 

jangka panjang, jangka menengah, maupun 

jangka pendek. Dalam memenuhi ketentuan 

dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharan Negara, BMN yang dibeli/

diperoleh atas beban APBN harus digunakan 

untuk pelaksanaan tugas dan fungsi K/L. 

BMN yang dibeli/diperoleh  atas beban APBN 

maupun dari perolehan lainnya yang sah dan 

digunakan untuk tugas dan fungsi K/L, harus 

ditetapkan status penggunaannya dan perlu 

mendapat alokasi biaya pemeliharaan dan 

pengamanan. Selanjutnya, terhadap BMN 

yang sebagian idle (sedang tidak digunakan) 

maupun yang seluruhnya  idle termasuk BMN 

yang rusak berat yang sudah dikeluarkan dari 

aset tetap, tidak boleh lagi membebankan 

biaya pemeliharaan dan pengamanan kepada 

APBN, kecuali jika BMN tersebut dialihstatuskan 

atau digunakan sementara oleh K/L lain. 

BMN sebagian idle atau seluruhnya idle harus 

dioptimalkan melalui pemanfaatan, atau 

dipindahtangankan, dihapuskan bahkan 

dimusnahkan. 

Dengan asset planning tersebut, pihak 

pengguna/kuasa Pengguna Barang menjadi 

lebih tahu kapan BMN tersebut digunakan, 

atau sedang tidak digunakan, dan juga tidak 

akan gunakan. Perencanaan BMN disusun 

secara sistematis sehingga langkah-langkah 

yang dilakukan dapat dilakukan dengan baik 

termasuk dalam pengajuan penggunaan, 

pemanfaatan, pemindahtangan, 

penghapusan, dan pemusnahan BMN kepada 

Pengelola Barang. Dengan asset planning 

juga akan dapat dengan mudah diketahui 

kapan suatu K/L kelebihan BMN, kekurangan 

BMN, juga kapan BMN harus diajukan biaya 

pemeliharaan dan pengamanan atau pun 

kebutuhan lainnya. 

Bersambung ke halaman 44

Edisi Nomor 13 | Media Kekayaan Negara | 19



Wawancara

20 | Media Kekayaan Negara | Edisi Nomor 13

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan:

Kementerian Keuangan 
Siap Menjadi yang Terdepan 
Mendukung Program 3T
Sejalan dengan peraturan perundangan, 

Kementerian Keuangan memiliki dua peran 

dalam pengelolaan BMN. Peran pengelola 

fiskal (Bendahara Umum Negara) dalam 

hal ini sebagai Pengelola Barang dijalankan 

oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara, 

sedangkan peran Pengguna Barang 

dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal. Kedua 

peran ini penting dalam menghadapi 

tantangan pengelolaan BMN yang kian 

kompleks di tubuh Kementerian Keuangan 

sendiri. Kompleksnya tantangan tersebut 

sudah selayaknya diselesaikan melalui 

sinergi dua institusi tersebut. Sinergi untuk 

menciptakan kondisi yang ideal mutlak 

dilakukan.

Teks:
Tajudin

Foto:
Qori Kharismawan

Beberapa waktu lalu, Media Kekayaan Negara 

berkesempatan berbincang-bincang dengan 

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan 

Kiagus Ahmad Badaruddin mengupas 

tantangan dalam menangani pengelolaan 

BMN, terutama BMN rusak berat. Pembicaraan 

yang dilakukan lebih difokuskan dalam sudut 

pandang Kementerian Keuangan selaku 

Pengguna Barang.

Selain itu, sebagai institusi yang memegang 

dua peran sekaligus, Kementerian Keuangan 

sudah selayaknya menjadi teladan 

bagi kementerian/lembaga lain dalam 

menatausahakan dan mengelola BMN.  

Selain dukungan terhadap program 3T 

(Tertib Fisik, Tertib Administrasi, dam Tertib 

Hukum), Kementerian Keuangan juga telah 

melakukan langkah lain dengan menerbitkan 

Instruksi Menteri Keuangan Nomor 146/

IMK.01/2013 tentang Pengembalian BMN 

yang Dikuasai/Digunakan Pegawai yang 

akan Memasuki Usia Pensiun di Lingkungan 

Kementerian Keuangan dan Instruksi 

Menteri Keuangan Nomor 299/IMK.09/2010 

tentang Pengembalian BMN Berupa Tanah, 

Rumah dan/atau Kendaraan Bermotor yang 

Dikuasai/Digunakan oleh Pensiunan PNS 

Kementerian Keuangan.  Penerbitan IMK-146 

dapat dikatakan sebagai upaya memutus 

permasalahan BMN yang dikuasai oleh para 

pensiunan yang tidak mau mengembalikan 

aset negara, padahal masa baktinya telah 

berakhir.

Sesjen Kemenkeu Kiagus Ahmad Badaruddin
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Terkait upaya pengamanan hukum, 

Kementerian Keuangan dan Badan 

Pertanahan Nasional (BPN) telah 

menandatangani kesepakatan bersama 

Nomor MoU-7/MK.01/2012 dan 10/

SKB/X/2012 tentang Pensertipikatan Tanah 

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 

Kesepakatan bersama ini bertujuan agar 

terjadi percepatan dalam pengurusan hak 

dan penerbitan sertipikat tanah Kementerian 

Keuangan. 

“Apabila Kementerian Keuangan berhasil 

mencapainya (3T-red), tentu akan menjadi 

contoh bagi Kementerian lain. Saya 

menggunakan motto mulai dari diri sendiri, 

mulai dari yang kecil, dan mulai dari sekarang,” 

ujar pria yang lahir 56 tahun silam ini.

“Jumlah tanah yang telah bersertipikat saat 

ini 3.533 bidang atau 81,3% dari total 4350 

bidang tanah milik Kementerian Keuangan. 

Sisanya sebanyak 815 bidang atau 18,7% 

belum bersertipikat,” urai pria asal Palembang 

ini.

Masalah lain, adanya rumah negara golongan 

II yang dikuasai oleh pihak ketiga maupun 

oleh pensiunan. Jumlah rumah negara yang 

dipakai oleh pensiunan sebanyak 1.448 unit 

dan yang dikuasai oleh pihak ketiga sebanyak 

179 unit dari total rumah negara yang ada 

di Kementerian Keuangan sebanyak 10.398 

unit. Selain itu, 154.065 unit barang rusak 

berat dan barang tidak ditemukan, juga 

menambah daftar peta kondisi BMN yang 

ada di Kementerian Keuangan.

Walaupun Laporan Keuangan Pemerintah 

Pusat (LKPP) mendapatkan opini WDP 

dari BPK, Laporan Keuangan Kementerian 

Keuangan saat ini tetap menyandang 

status WTP. Hal tersebut mencerminkan 

bahwa manajemen keuangan dan aset di 

lingkungan Kementerian Keuangan telah 

sesuai dengan harapan. Ayah tiga orang 

anak ini menjelaskan, bahwa pencapaian 

tersebut tidak lepas dari upaya yang telah 

dilakukan selama ini. Upaya tersebut antara 

lain melakukan pencatatan semua aset 

ke dalam Sistem Informasi Manajemen 

Akuntansi dan Keuangan Barang Milik 

Negara (SIMAK-BMN), menindaklanjuti hasil 

penertiban BMN tahun 2007 dan 2008 guna 

menghindari selisih pencatatan dengan hasil 

Inventarisasi dan Penertiban (IP), memonitor 

dan mengevaluasi secara rutin pengelolaan 

aset unit eselon I, dan mempercepat 

penghapusan barang-barang rusak berat 

dan tidak ditemukan dari daftar barang.

“Dalam penyelesaian aset-aset yang dikuasai 

pihak ketiga, kami melakukan koordinasi 

dengan pihak Kepolisian, Kejaksaan, KPK, 

Komnas HAM, Ombudsman, seluruh unit 

eselon I, Inspektorat Jenderal, Biro Bantuan 

Hukum, dan tidak ketinggalan adalah DJKN 

selaku Pengelola Barang,” ujar pria yang hobi 

bulutangkis ini.

“Selain WTP dari BPK, kita (Kementerian 

Keuangan-red) juga menerima penghargaan 

dalam acara Refleksi dan Apresiasi 

Pelaksanaan Pengelolaan BMN beberapa 

waktu lalu,” imbuhnya.

Permasalahan BMN dengan kategori rusak 

berat atau hilang tentu tidak mungkin 

selesai dalam sekali waktu. Prosesnya harus 

melalui beberapa tahap yang melibatkan 

beberapa unit instansi. Meski demikian, 

capaian atas penyelesaian BMN rusak berat/

hilang di Kementerian Keuangaan tidak 

mengecewakan. Tahun 2012 lalu, BMN yang 

telah berhasil dihapuskan mencapai 54.761 

melalui 133 SK penghapusan. Sedangkan 

sampai dengan Mei 2013, BMN rusak berat/

hilang yang telah dihapuskan berjumlah 

25.801 item melalui 121 surat keputusan 

penghapusan. Selain itu, terdapat 37.557 

item barang yang saat ini masih menunggu 

persetujuan penghapusan.

Pria yang menyandang gelar master dari 

University of Illinois at Urbana Champaign 

ini juga menjelaskan bahwa penyelesaian 

BMN rusak berat dan tidak ditemukan pada 

awalnya merupakan tindak lanjut penertiban 

BMN yang dilaksanakan DJKN pada 2007 

silam. Seiring berjalannya waktu, barang-

barang ini semakin bertambah. Penyelesaian 

yang harus dilakukan dengan melakukan 

penghapusan. 

Guna mempercepat penyelesaian BMN 

rusak berat/hilang yang ada di Kementerian 

Keuangan, beberapa langkah strategis telah 

diambil antara lain dengan menerbitkan 

Surat Edaran Nomor 2/MK.1/2012 

tentang Pedoman Penghapusan BMN di 

Lingkungan Kementerian Keuangan. Ia juga 

menyampaikan bahwa dalam waktu dekat, 

pihaknya akan menguasakan wewenang 

penghapusan kepada Sekretaris Direktorat 

Jenderal maupun Kepala Kantor Wilayah. 

“Jadi kalau itu sudah terbit, untuk 

penghapusan barang-barang yang nilainya 

kecil tidak perlu ke Sekjen. Saat ini DJKN 

sudah mendelegasikan kewenangannya 

ke KPKNL, kalau Pengguna Barang bisa 

menguasakan kan jadi bisa lebih cepat,” ujar 

sosok yang pernah menjabat sebagai staf ahli 

bidang pengeluaran negara ini.

Setiap langkah dan kegiatan yang dilakukan 

oleh kementerian/lembaga tentu tidak 

lepas dari monitor aparat pengawas. 

Monitor dilakukan, agar pelaksanaannya 

tidak melanggar ketentuan peraturan 

perundangan. Pria asal Palembang ini 

mengatakan, pihaknya senantiasa meminta 

dan melaksanakan rekomendasi yang 

disampaikan Inpektorat Jenderal sebagai 

dasar tindak lanjut dalam penghapusan aset 

rusak berat/hilang.

Saat ditanya pendapatnya atas peran DJKN 

pada pengelolaan BMN, ia menuturkan, “Saya 

kira pengelolaan aset itu tidak kalah penting 

dengan pembelanjaan aset, melalui belanja 

modal kita menciptakan aset, kalau tidak di-

manage dengan baik, hal itu akan menjadi 

upaya sia-sia. Oleh karena itu, manajemen 

aset yang dilakukan DJKN memiliki posisi 

yang strategis dalam melakukan pengelolaan 

kekayaan negara,” ujarnya mengakhiri 

pembicaraan dengan Media Kekayaan 
Negara.
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Menurut pria kelahiran Jakarta tersebut, sebagai 

salah satu satuan kerja (satker), hal mendasar 

yang diperlukan dalam pengelolaan BMN adalah 

mengubah pola pikir dan sudut pandang. Apabila 

berbicara mengenai laporan keuangan, maka 

yang terlintas di pikiran tentang uang, padahal 

BMN juga memiliki peran yang sama penting. 

Ia mengatakan, Kementerian Luar Negeri 

saat ini tengah mencoba melibatkan seluruh 

pegawainya untuk mulai melihat arti penting 

pengelolaan BMN. Salah satu caranya adalah 

dengan komunikasi dua arah. Pegawai/

pengguna fasilitas BMN dapat menyampaikan 

kepada bagian perlengkapan, apabila menemui 

kerusakan pada BMN untuk ditindaklanjuti. Begitu 

pun sebaliknya, bagian perlengkapan secara aktif 

menyampaikan bahwa fasilitas BMN sebagai 

milik bersama yang harus dijaga dan dipelihara. 

“Pengelolaan BMN bukan hanya tanggung jawab 

satu orang, melainkan semua pegawai”, ujarnya. 

Selain pola pikir, hal lain yang penting untuk 

ditanamkan kepada setiap pegawai adalah 

kesadaran. Pria yang akrab disapa Pak Budi itu 

menuturkan, “ada peribahasa bahwa kita pada 

umumnya pandai beli, tetapi tidak pandai 

Sekretaris Jenderal 
Kementerian Luar Negeri:

Pengelolaan 
BMN Dimulai 
dengan 
Mengubah 
Pola Pikir

Teks:
Tajudin

Foto:
Qori Kharismawan

memelihara. Perangai seperti itu tentu 

tidak baik. Apabila sikap tersebut muncul, 

maka pengelolaan BMN akan menjadi 

mahal. Oleh sebab itu, seluruh pegawai 

hendaknya memiliki rasa tanggung 

jawab bersama dalam memelihara BMN,” 

ujarnya.

Peningkatan kesadaran tidak bisa melalui 

himbauan saja. Oleh karena itu, ia juga 

mengatakan bahwa Kementerian Luar 

Negeri selalu mengadakan sosialisasi dan 

orientasi kepada pegawai dan pejabat 

yang akan bertugas ke luar negeri. 

Sosialisasi secara berkala juga dilakukan 

oleh bagian perlengkapan ke kantor-

kantor instansi pemerintah di luar negeri 

yang pelaksanaannya digabung dengan 

program sosialisasi K/L lain yang memiliki 

atase di luar negeri. 

Sikap lain yang baik untuk ditanamkan 

dalam pengelolaan BMN, menerima 

masukan dengan tangan terbuka, 

menganggap masukan kepada bagian 

perlengkapan sebagai bantuan dan 

bukan sebagai kritik. Pesan kuat bahwa 

tindakan-tindakan yang tidak mendukung 

upaya perbaikan pengelolaan BMN tidak 

bisa ditoleransi harus terus digaungkan 

guna mendukung upaya pengelolaaan BMN 

secara bertanggung jawab dan efisien. 

Langkah lain yang ditempuh oleh Kementerian 

Luar Negeri dengan memanfaatkan jaringan 

intranet yang dimiliki. Selain dimanfaatkan 

untuk konsultasi melalui video conference, 

jaringan tersebut juga digunakan untuk 

memonitor pelaksanaan pengelolaan BMN. 

Permasalahan yang terjadi harus direspon 

dalam waktu 3x24 jam. Apabila tidak, maka 

akan dilaporkan ke Kantor Pusat Kementerian 

Luar Negeri dan diberi sanksi.

Berbicara mengenai tantangan maupun 

celah untuk perbaikan, Kementerian Luar 

Negeri memiliki kelemahan bawaan, yaitu 

dinamika mutasi yang cepat. Pegawai dan 

pejabat yang baru memahami aturan, 

kemudian digantikan dengan pegawai/

pejabat yang baru dan begitu seterusnya. 

Dinamika mutasi yang demikian cepat 

menimbulkan konsekuensi yang cukup 

serius bagi pengelolaan BMN. Dengan 

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Kementerian/Lembaga 
dewasa ini terus mengalami perbaikan, tidak terkecuali di Kementerian 
Luar Negeri. Berbagai upaya dilakukan menuju tertib administrasi, 
tertib fisik dan tertib hukum. Beberapa waktu lalu, Media Kekayaan 
Negara berkesempatan menyambangi kantor sekaligus mewawancarai 
Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Budi Bowoleksono di 
bilangan Pejambon, Jakarta Pusat.
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demikian, penyusunan Standar Operating 
Procedure mutlak diperlukan.

Terkait pemetaan aset dan penyiapan 

dokumen BMN yang tersebar luas di dalam 

dan luar negeri, pria yang memiliki hobi 

bermain bulutangkis ini menjelaskan 

bahwa Kementerian Luar Negeri telah 

mulai memetakan seluruh BMN yang ada. 

“Kita sudah mulai melakukan mapping 

status, jumlah, kondisinya. Penetapan Status 

Penggunaan memang sesuai dengan tugas 

dan fungsi kita. Kita punya kepastian untuk 

mengelola dan sejalan dengan proses 

benah diri sejak 2001. Kita sudah melakukan 

inventarisasi surat-surat terkait aset kita. Kita 

jadi lebih tahu problem-problem aset-aset, 

misalnya masih punya masalah dengan 

kementerian lain dan kita telah punya 

petanya,” tutur pria yang lahir 54 tahun silam 

ini.  Ia juga menambahkan bahwa data 

yang dimiliki saat ini jauh lebih baik dari 

sebelumnya dan akan terus diperkaya dan 

diperbarui. 

Berbicara mengenai penetapan status yang 

telah dilakukan, ia menjelaskan bahwa 

manfaat atas penetapan status tersebut 

menjadikan Kementerian Luar Negeri lebih 

tertib dan lebih pasti sesuai dengan tugas 

dan fungsi. Ia juga mengungkapkan bahwa 

penetapan status merupakan salah satu 

upaya mendukung 3T (tertib fisik, tertib 

hukum dan tertib administrasi).

Ketika ditanya mengenai kendala yang 

dihadapi, pria yang pernah menjabat 

sebagai duta besar di Kenya dan Uganda 

tersebut berkata, bahwa ia lebih memilih 

istilah “peluang perbaikan” yang lebih 

bermakna positif dari pada “kendala”. 

Peluang perbaikan yang saat ini terus 

dilakukan dengan mengajak semua insan 

Kementerian Luar Negeri untuk dapat 

melihat pengelolaan BMN sebagai hal yang 

memerlukan perhatian. Penting seperti yang 

lain. Ia menyampaikan, dahulu pengelolaan 

BMN hanya dianggap pelengkap. Jika ada 

barang rusak, maka para pegawai umumnya 

berpendapat bukan urusannya melainkan 

urusan bagian perlengkapan. Ia menambahkan, kesadaran untuk melihat, 

memahami, dan merencanakan dengan baik kebutuhan BMN penting 

ditanamkan dalam diri setiap pegawai. 

Tantangan maupun peluang perbaikan yang terdapat di Kementerian 

Luar Negeri juga berasal dari 131 perwakilan yang tunduk pada peraturan 

yang berbeda. Sedangkan peraturan-peraturan pengelolaan BMN dibuat 

untuk menyelesaikan masalah-masalah Kementerian/Lembaga di dalam 

negeri. Kebutuhan-kebutuhan khusus kantor-kantor di luar negeri belum 

terefleksikan dengan baik dalam peraturan-peraturan yang ada. 

Terkait peran DJKN selaku pengelola barang, pria yang telah berkarir 

menjadi PNS selama 28 tahun ini berpendapat bahwa peran DJKN strategis 

terhadap upaya perbaikan pengelolaan BMN di Kementerian Luar Negeri. Ia 

menambahkan, pengelolaan BMN di Kementerian Luar Negeri saat ini tidak 

mungkin seperti sekarang jika tidak disertai koordinasi, hubungan kerja dan 

personal yang baik dengan DJKN. Dengan adanya kerja sama yang baik, 

kedua belah pihak dapat melihat permasalahan dengan jernih dan objektif 

guna mencari penyelesaian. “Bukan untuk saling tunjuk, tetapi untuk mencari 

solusi terbaik,” ujarnya.

Ia menyampaikan bahwa lingkup tugas DJKN kadang-kadang tidak bisa 

bergerak bebas, karena terikat peraturan, namun semangat untuk melihat 

permasalahan dan menyelesaikan serta mencari solusi merupakan faktor 

penting yang menjadikan Kementerian Luar Negeri mendapatkan salah satu 

penghargaan dalam acara Refleksi dan Apresiasi pelaksanaan Pengelolaan 

BMN tahun 2011 silam. “Pencapaian tersebut tentu tidak bisa kami lakukan 

sendiri, kami juga melihat peran DJKN dalam hal tersebut.”

Ia berharap ke depannya koordinasi dan sinergi tetap berlanjut, bahkan 

dapat ditingkatkan. Ia berpendapat bahwa pegawai-pegawai DJKN sangat 

instrumental dan dapat mendukung pengelolaan BMN di Kementerian Luar 

Negeri sampai saat ini. Terkait dengan peraturan, ia menyatakan apabila sudah 

tidak dapat menyelesaikan permasalahan sesuai perkembangan jaman dan 

dinamika yang ada, mengapa tidak diubah sepanjang semangatnya untuk 

perbaikan. 

Ketika disinggung kontribusi pengelolaan BMN pada opini hasil audit atas 

Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri, ia menyampaikan, bahwa 

berbicara mengenai BPK selalu diidentikkan dengan pengelolaan uang. “Dan 

salah satu penyebab LKPP disclaimer itu antara lain dari masalah BMN. That 
tells you, BMN sama pentingya dengan pengelolaan keuangan”, tuturnya 

disertai tawa khasnya. 

“Kami serius dengan serangkaian upaya yang kami lakukan. Memang akhirnya 

kalau kita simpulkan, tantangan yang paling berat adalah mengubah mindset. 
Mengubah mindset bahwa BMN sama pentingnya dengan keuangan 

merupakan sebuah proses panjang. Uang dan barang sama pentingnya”, 

pungkasnya mengakhiri pembicaraan.
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Mengenal Lebih Dekat 
EWS Kinerja BUMN

Teks dan Grafis:
Tim EWS Direktorat KND

Apa itu EWS Kinerja BUMN?
EWS Kinerja BUMN merupakan suatu aplikasi (tool) yang 

dikembangkan oleh DJKN untuk mendeteksi dini perkembangan 

kinerja BUMN, apakah suatu BUMN dalam keadaan sehat/baik atau 

dalam keadaan distress/sakit, sehingga dapat mengambil kebijakan 

yang tepat dan akurat dalam rangka pengelolaan BUMN ke depannya, 

baik dalam rangka penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN), 

privatisasi, maupun restrukturisasi BUMN. Untuk tahap awal (versi 1.0) 

EWS Kinerja BUMN masih mengandalkan aspek keuangan. Layaknya 

suatu alat deteksi dini (early warning system), maka indikator kinerja 

yang digunakan dalam EWS Kinerja BUMN adalah indikator-indikator 

terpilih/tertentu yang berkaitan langsung dengan kepentingan 

DJKN  selaku unit yang mengelola dan menatausahakan investasi 

pemerintah (BA 999.03). Pada EWS Kinerja BUMN terdapat tiga belas 

indikator yang berasal dari enam pengukuran kinerja utama yang 

masing-masing mempunyai bobot. Secara detail ukuran dan indikator 

kinerja yang digunakan pada EWS Kinerja BUMN adalah sebagaimana 

tabel di samping.

Untuk mengetahui kinerja BUMN pada suatu tahun tertentu, maka 

total capaian kinerja dari suatu BUMN akan dibandingkan dengan 

standar yang telah ditetapkan oleh DJKN yang terdiri dari empat 

kategori yaitu “sangat bagus”, “bagus”, “cukup bagus”, dan “tidak bagus”. 

Secara detail, range nilai untuk keempat kategori kinerja pada EWS 

Kinerja BUMN adalah, “sangat bagus” 81 s.d. 100, “bagus” 66 s.d. kurang 

dari 81, “cukup bagus” 51 s.d. kurang dari 66, dan “tidak bagus” 0 s.d. 

kurang dari 51.

Informasi-informasi yang ada dalam EWS Kinerja BUMN antara lain 

adalah informasi mengenai BUMN; laporan keuangan baik data masa 

lampau (2007 s.d. tahun audit terakhir), tahun berjalan, maupun 

proyeksi selama tiga tahun, indikator kinerja BUMN; asumsi-asumsi 

terkait meliputi asumsi makro, asumsi sektor/industri, dan asumsi 

perusahaan; hasil analisa yang memuat analisa perseroan, kompetitor, 

dan industri/sektor; simulasi proyeksi baik asumsi, penambahan PMN, 

maupun pinjaman; dan  hasil rekomendasi. 

Pola Kerja EWS Kinerja BUMN 
Dalam rancangan implementasi EWS Kinerja BUMN terdapat sekurang-

kurangnya lima komponen yang terkait yaitu: nomenklatur sebagai 

pihak yang memiliki data sumber BUMN, analis yang akan melakukan 

kajian dan analisa atas dokumen sumber BUMN, steering committee 

yang akan menilai hasil kerja analis sebelum diunggah ke EWS Kinerja 

BUMN. Administrator selaku pihak yang mengelola EWS Kinerja BUMN, 

dan stakeholders yang merupakan pengguna dari EWS Kinerja BUMN.

Hampir tiga tahun terakhir pada Kontrak Manajemen Direktorat 
Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) selalu terdapat indikator kinerja 
utama (IKU) yang berhubungan dengan Early Warning System (EWS) 
Kinerja BUMN untuk level Kemenkeu-One maupun Kemenkeu-Two. 
Bahkan dalam setahun terakhir ini, istilah EWS Kinerja BUMN menjadi 
lebih sering terdengar dalam pembicaraan karena menjadi salah satu 
ikon yang ditonjolkan oleh DJKN kepada Menteri Keuangan. Hal ini 
tergambar pada kunjungan kerja terakhir kalinya mantan Menteri 
Keuangan Agus Martowadjojo ke DJKN Januari tahun 2013 yang lalu, 
DJKN kembali menyampaikan perkembangan pembangunan EWS 
Kinerja BUMN.
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EWS dibangun dengan mengunakan bahasa pemrograman Java 

Server Page (jsp) dan manajemen database ORACLE.

EWS Kinerja BUMN Bukan Sekadar Aplikasi
Pembangunan EWS Kinerja BUMN yang dilakukan DJKN tidak hanya 

semata-mata terkait ketersediaan aplikasi EWS saja. Namun, terkait 

peningkatan kualitas dan skill SDM DJKN untuk level nomenklatur, 

analis, steering committee, dan administrator. Peningkatan kualitas dan 

skill SDM DJKN yang telah dilakukan adalah melalui kegiatan capacity 
building (seminar, workshop, dan training). Keberhasilan implementasi 

EWS Kinerja BUMN bukan terletak dari canggihnya alat bantu EWS, 

tetapi yang paling utama adalah SDM yang menjalankan EWS itu 

sendiri “man behinds the gun”. Selain itu, pembangunan EWS Kinerja 

BUMN yang telah dilakukan berupa penyediaan laboratorium EWS 

Kinerja BUMN serta pelaksanaan forum analis level internal DJKN, 

Kementerian Keuangan, dan level eksternal dengan melibatkan analis 

keuangan, ekonomi, perbankan serta akademisi.  

Tantangan EWS Kinerja BUMN 
Secara garis besar tantangan keberhasilan EWS Kinerja BUMN adalah 

terletak pada ketersediaan data sumber yang lengkap dan update. 

Tanpa adanya data sumber dengan dua kriteria tersebut, maka EWS 

Kinerja BUMN akan menjadi suatu sistem “macan ompong” yang 

tidak  dapat digunakan sebagai pertimbangan pimpinan untuk 

mengambil kebijakan terkait pengelolaan BUMN. Semakin detail dan 

mutakhir data sumber, maka semakin handal dan relevan hasil analisa 

dan rekomendasi yang akan disediakan oleh EWS Kinerja BUMN. 

Selain itu, tantangan dalam implementasi EWS Kinerja BUMN adalah 

ketersediaan SDM yang handal terutama untuk kelompok analis. 

Berbicara mengenai kinerja BUMN, sama artinya berbicara mengenai 

146 jenis usaha BUMN atau lebih kecil lagi adalah berbicara mengenai 

35 kelompok/sektor BUMN. Dengan demikian, analis dibutuhkan 

dengan kemampuan yang dapat melakukan penilaian kinerja BUMN 

yang beragam. Namun, untuk saat ini analis yang dibutuhkan cukup 

dengan keahlian atas 9 sektor utama Bursa Efek Indonesia (BEI) saja.

Pengembangan EWS Kinerja BUMN ke Depan 
Pembicaraan tentang pengembangan EWS Kinerja BUMN masih 

terlalu awal, karena tool tersebut baru saja dibangun dan masih dalam 

tahap uji coba.

Pada tahun 2013 masih akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. 

Rencana pengembangan EWS Kinerja BUMN ke depan yaitu: 

perluasan aspek kajian tidak hanya fokus ke aspek keuangan, namun 

juga operasional dan administrasi, pengembangan template proyeksi 

dari satu menjadi sepuluh yang mengacu pada sembilan sektor BEI, 

penguatan hasil analisis yang tidak hanya mengandalkan indikator dari 

laporan keuangan (accounting ratio), yang dapat mengukur nilai dan 

going concern dari suatu BUMN antara lain equity/enterprise value dan 

value/cash flow a risk dan pembuatan BUMN index untuk mengukur 

kinerja gabungan seluruh BUMN yang tergambar dalam kenaikan nilai 

ekuitas gabungan dari BUMN yang ada. 

Selain pengembangan dari sisi teknis aplikasi EWS Kinerja BUMN, 

diharapkan juga pengembangan dari sisi nonteknis, seperti 

tersedianya data sumber BUMN yang lengkap dan update, tersedianya 

analis yang akan menjadi backbone dari implementasi EWS Kinerja 

BUMN, penguatan kapasitas SDM melalui capacity building, dan 

penyempurnaan laboratorium EWS.

Pola Kerja EWS Kinerja BUMN

Desain Teknis EWS
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Menu EWS
1. Dashboard Kinerja BUMN

Dashboard menyajikan informasi kinerja keuangan BUMN diantaranya informasi 10 BUMN dengan kinerja terbaik 
dan 10 BUMN dengan kinerja terburuk. Informasi tersebut disajikan bagi manajemen puncak guna mengetahui 
secara dini kondisi kesehatan BUMN sehingga dapat mengambil kebijakan yang tepat dan akurat dalam rangka 
pengelolaan BUMN ke depan, baik dalam rangka penambahan PMN, privatisasi, maupun restrukturisasi BUMN.

2. Menu BUMN
Menu ini memfasilitasi user untuk melakukan inputing data BUMN, yang terdiri dari data perusahaan, anak 
perusahaan, kepengurusan, current issue, Laporan Keuangan, CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan), dan 
corporate action. 

3. Menu analis
Menu ini memfasilitasi user untuk melakukan analisis kinerja dan proyeksi keuangan BUMN. Sub menu analis 
terdiri atas alat bantu analisis, asumsi makro, asumsi industri, perusahaan, skenario proyeksi, uji proyeksi, uji 
asumsi, dan uji pinjaman. 
a. Alat bantu analisis 

Terdiri dari target indikator, scoring, indikator keuangan, common size, growth, dan informasi tambahan. 
Target indikator berfungsi memasukkan target indikator keuangan BUMN. Scoring merupakan tools yang 
akan memberikan skor untuk masing-masing indikator keuangan BUMN guna menentukan tingkat kesehatan 
BUMN. Common size berguna dalam menentukan persentase akun-akun dalam neraca dan laporan laba 
rugi terhadap aset dan penjualan. Indikator keuangan merupakan tools untuk mengukur indikator kinerja 
keuangan BUMN yang terdiri dari likuiditas, pengelolaan aset/modal, pemenuhan kewajiban, profitabilitas, 
kesehatan, dan arus kas.  Growth berfungsi untuk mengetahui persentase pertumbuhan akun-akun dalam 
neraca dan laba rugi tiap tahun serta rata-rata pertumbuhannya. Infromasi tambahan berguna untuk 
mengakomodasi data capital expenditure, operational expenditure, hari utang usaha, hari piutang usaha, 
subsidi, deviden, PMN, dan lain-lain. Informasi tambahan berfungsi untuk dasar proyeksi kinerja keuangan 
BUMN.  

b. Asumsi makro
Sub menu ini memfasilitasi analis untuk memasukkan asumsi-asumsi makro untuk mendukung proyeksi 
kinerja keuangan BUMN, yang terdiri dari asumsi pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga surat 
perbendaharaan tiga bulan, nilai tukar rupiah, dan harga minyak mentah Indonesia.

c. Asumsi industri
Sub menu ini memfasilitasi analis untuk memasukkan asumsi-asumsi industri untuk sektor BUMN yang 
terkait.

d. Asumsi perusahaan
Sub menu ini memfasilitasi analis untuk memasukkan asumsi masing-masing BUMN sesuai dengan lini 
bisnis BUMN tersebut.

e. Skenario proyeksi
Berdasarakan asumsi-asumsi yang telah diberikan, EWS akan mengkalkulasi asumsi tersebut dengan data 
historis keuangan perusahaan untuk memproyeksikan kinerja keuangan perusahaan 3 tahun kedepan. 
Selain itu analis dapat memasukkan informasi terkait rekomendasi terhadap hasil proyeksi, value added 
BUMN, risiko BUMN setelah mempertimbangkan hasil proyeksi, dan penjelasan terhadap asumsi yang telah 
digunakan.

f. Uji proyeksi
Uji proyeksi memungkinkan analis untuk memproyeksikan keuangan perusahaan terkait dengan jumlah 
penambahan penyertaan modal pada BUMN.

g. Uji asumsi
Sub menu ini memfasilitasi analis untuk menguji pengaruh asumsi-asumsi yang telah dibuat terhadap kinerja 
keuangan BUMN. 

h. Uji pinjaman
Analis dapat menguji pengaruh pinjaman terhadap keuangan BUMN melalui sub menu ini. 
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Pelaksanaan tukar-menukar BMN berupa 

tanah dan atau bangunan sering mencuri 

perhatian berbagai pihak baik internal 

pemerintah, masyarakat, maupun pemeriksa. 
Tukar-menukar adalah salah satu mekanisme 

pemindahtanganan BMN yang menurut 

Pasal 1 Ayat 17 Peraturan Pemerintah 

Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D)

Daerah, didefinisikan sebagai pengalihan 

kepemilikan BMN/D yang dilakukan antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah, 

antar pemerintah daerah, atau antara 

pemerintah pusat/daerah dengan pihak 

lain, dengan menerima penggantian dalam 

bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan 

nilai seimbang. 

Tukar-Menukar,
Discounted Cash Flow, dan
Nilai Wajar BMN

Artikel Juara II
Kategori Strategic Asset 

Management
Lomba Manulis DJKN 2012

Teks:
Darmawan Atmoko

M. Fakhry Priambodo
Pegawai Direktorat Penilaian

Perbedaan nilai antara BMN yang dilepas dan aset pengganti di 
masa mendatang pada proses tukar menukar karena pertumbuhan 
lingkungan yang berbeda memang menjadi diskusi menarik yang perlu 
diantisipasi dalam menentukan nilai wajar BMN yang akan dilepas. 
Pendekatan pendapatan dengan metode pengembangan lahan 
(discounted cash flow) dengan segala kelebihan dan kekurangannya, 
diharapkan dapat mengakomodir perubahan di masa datang dengan 
menggunakan data dan asumsi yang valid dan reliable.

Atas dasar definisi di atas, tukar-menukar sebagai salah satu bentuk pemindahtanganan BMN 

seharusnya dilandasi dengan prinsip pertukaran dalam kisaran nilai wajar (fair value) yang 

seimbang didasarkan pada analisis yang mendalam atas faktor-faktor baik kuantitatif maupun 

kualitatif. Hal ini akan menjadikan nilai yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan 

keputusan dalam proses tukar-menukar dapat merepresentasikan potensi BMN pada masa 

mendatang. Pada akhirnya, bias nilai pada aset yang dipertukarkan dapat diminimalisasi

Konsep Dasar Penilaian
Dalam penilaian properti dikenal prinsip antisipasi yang menjelaskan bahwa nilai suatu properti 

dibangun dari harapan terhadap keuntungan yang akan diperoleh di masa yang akan datang. 

Artinya, besar kecilnya nilai properti saat ini bergantung pada potensi keuntungan yang 

akan di hasilkan properti tersebut di masa mendatang. Ada dua faktor yang mempengaruhi 

keuntungan sebuah properti, yaitu kondisi di sekitar properti dan properti itu sendiri. Kondisi 

properti dapat berupa kondisi fisik, desain interior, arsitektur dan lokasi. Kondisi di sekitar 

properti dapat berupa pertumbuhan ekonomi, tingkat pendapatan, investasi, pertumbuhan 

penduduk dan faktor ekonomi makro lainnya. 
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Pada akhirnya, faktor-faktor tersebutlah 

yang  mempengaruhi penggunaan tertinggi 

dan terbaik (highest and best use) sebuah 

properti. Dalam menilai BMN yang terletak 

di lokasi primer misalnya, penilai semestinya 

menganalisis dan mengestimasi harapan 

manfaat atau keuntungan di masa datang. 

Namun demikian, perlu dicatat bahwa dalam 

konteks BMN penggunaan tertinggi dan 

terbaik atas sebuah tapak/properti tidak harus 

berwujud komersial. Penggunaan tertinggi 

dan terbaik atas BMN harus mencerminkan 

nilai manfaat yang tinggi bagi masyarakat, 

bangsa dan negara baik itu secara ekonomi 

maupun sosial. 

Oleh karena itu, perlu kehati-hatian 

dalam analisis dan perhitungan penilaian 

,karena hasil akan bergantung pada data 

yang digunakan dan teknik analisisnya. 

Pengetahuan yang cukup atas hubungan 

antara faktor-faktor yang dianalisis dengan 

pasar properti akan mempermudah penilai 

untuk mengidentifikasi dan memprediksi 

potensi properti di masa yang akan datang. 

Dengan demikian, kecukupan data dan 

kemampuan analisis terhadap faktor mikro 

dan makro menjadi tahapan penting dalam 

proses penilaian selain metodologi penilaian 

itu sendiri.

Pendekatan Penilaian
Pendekatan pendapatan dengan metode 

pengembangan lahan mungkin menjadi 

pendekatan yang tepat untuk mengantisipasi 

ketidakseimbangan nilai pada proses tukar-

menukar, karena metode pengembangan 

lahan mengakomodasi faktor-faktor yang 

berpengaruh baik secara langsung maupun 

tidak langsung terhadap nilai properti di 

masa yang akan datang. Berbeda dengan 

dua pendekatan lainnya yaitu, pendekatan 

data pasar dan pendekatan biaya yang 

menghitung nilai properti saat ini dari 

data masa lalu, metode pengembangan 

lahan menghitung nilai kini dari prediksi 

pendapatan dan biaya di masa yang akan 

datang. 

Salah satu teknik yang digunakan dalam 

menghitung nilai properti dalam metode 

pengembangan lahan adalah Discounted 
cash flow (DCF). Pendekatan pendapatan 

dengan teknik DCF sebenarnya telah 

diakomodasi dalam Pasal 78 Peraturan 

Menteri Keuangan (PMK) Nomor 179/

PMK.06/2009 tentang Penilaian BMN. Dengan 

demikian penggunaan teknis DCF dalam 

penilaian BMN telah mempunyai payung 

hukum yang kuat. Di bagian lain, yaitu pasal 

75 dalam PMK yang sama menjelaskan 

langkah-langkah pendekatan pendapatan 

mulai dari menghitung pendapatan kotor 

efektif sampai menentukan tingkat diskonto.

Dalam menggunakan teknik DCF, paling tidak 

ada tiga elemen kunci yang harus dianalisis 

oleh penilai, selain asumsi pendapatan dan 

biaya. Pertama, penentuan waktu prediksi 

pendapatan dan biaya. Sampai kapan 

waktu prediksi yang tepat dalam teknik DCF 

memang selalu menjadi perdebatan. Terlalu 

panjang waktu prediksi yang digunakan 

dapat menyebabkan bias atas asumsi dan 

analisis yang telah dilakukan. Demikian pula 

sebaliknya, terlalu pendek waktu prediksi 

dalam menghitung pendapatan dan biaya 

dapat mereduksi pertumbuhan tingkat 

pengembalian yang telah diasumsikan. 

Terlepas dari perdebatan tersebut, hal 

yang seharusnya diperhatikan oleh penilai 

sebelum menentukan waktu prediksi adalah 

kecukupan data untuk memprediksi arus kas.

Kedua, pertumbuhan pendapatan dan biaya 

selama kurun waktu prediksi. Pertumbuhan 

pendapatan dan biaya dapat diperoleh 

melalui analisis pertumbuhan ekonomi, 

pertumbuhan sektor industri, dan harapan 

atas pasar properti di masa akan datang 

yang biasanya banyak dipublikasikan oleh 

para analis properti. Memang menjustifikasi 

berapa angka pertumbuhan pendapatan 

yang dipakai bukanlah hal yang mudah. Tidak 

ada rumus baku dalam menentukannya. 

Namun demikian, dari sekian banyak data 

yang penilai dapat, baik dari pertumbuhan 

ekonomi makro maupun prediksi 

pertumbuhan di sektor properti, penilai 

dapat mengambil angka yang andal sesuai 

risiko pada properti yang sedang dinilai. 

Risiko properti tersebut juga berhubungan 

dengan faktor ketiga yaitu tingkat diskonto. 

Tingkat diskonto ini merepresentasikan nilai 

waktu dari uang dan risiko ketidakpastian 

atas arus kas yang diprediksi. Selain itu, 

tingkat diskonto juga merupakan opportunity 
cost of capital (OCC) yang merupakan 

tingkat pengembalian bagi investor yang 

dapat diharapkan dari investasi lain yang 

mempunyai risiko sama. OCC itu sendiri 

terdiri dari dua komponen yaitu risk free 
rate dan risk premium. Risk free rate adalah 

tingkat pengembalian minimal yang 

diharapkan investor, karena mereka tidak 

akan menerima tambahan risiko jika tingkat 

Pendekatan pendapatan dengan 
metode pengembangan lahan 
(Discounted Cash Flow) dengan 
segala kelebihan dan kekurangannya 
diharapkan dapat mengakomodir 
perubahan di masa datang dengan 
menggunakan data dan asumsi yang 
valid dan reliable.
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pengembaliannya tidak lebih besar dari risk 
free rate. Contoh risk free rate adalah tingkat 

suku bunga Bank Indonesia atau coupon yield 

pada obligasi pemerintah. Sedangkan risk 
premium adalah tambahan risiko yang dapat 

diterima oleh investor dari sebuah investasi. 

Penghitungan risk premium memang tidak 

dapat dilakukan secara tepat. Namun 

demikian, dari berbagai data investasi 

properti rata-rata risk premium yang dapat 

diterima oleh investor berkisar antara 3% - 

5% tergantung jenis propertinya. 

Kebijakan dan Kendala
Terlepas dari perdebatan tentang sisi positif 

dan negatif teknik DCF yang akan selalu 

ada, pertanyaan yang justru penting bagi 

DJKN adalah mungkinkah penilai DJKN 

menerapkan teknik tersebut dalam penilaian 

tukar-menukar untuk mengakomodasi 

penggunaan tertinggi dan terbaik (highest 
and best use) pada BMN yang akan 

dipertukarkan? 

Melihat potensi penilai DJKN baik kuantitas 

maupun kualitas, kajian nilai tanah melalui 

metode pengembangan lahan mungkin 

untuk dilakukan. Penilai DJKN yang tersebar 

di seluruh wilayah geografis Indonesia 

merupakan sebuah nilai lebih, yaitu 

kemampuan lebih dalam mengenal kondisi 

daerahnya masing-masing dengan lebih 

baik. Kemampuan ini bermanfaat dalam 

melakukan analisis pasar properti setempat 

dan kecenderungan perkembangan bisnis 

properti di daerah masing-masing.

Penulis: 

Darmawan Dwi Atmoko

Alumni Prodip III PPLN ini menyelesaikan S1 nya di Universitas Indonesia dengan konsentrasi Manajemen Keuangan dan mengambil Master of Property Studies 

di The University of Queensland Australia. Fundamental of Valuation adalah buku pertamanya yang ditulis bersama dengan Bapak Iwan Hindawan Dadi, MBP dan 

Bapak Arik Hariyono, M.Si. Buku ini menjadi pegangan bagi mahasiswa STAN yang belajar penilaian. Penulis juga mejadi Editor buku Manajemen Aset yang juga 

menjadi buku pegangan mahasiswa STAN. Artikel terakhir yang ditulis adalah Jakarta’s Office Market: An investment opportunities di muat di The Jakarta Post.

Fakhry Priambodo

Pengelola Blog Think and Change yang juga alumni Prodip III PPLN ini telah lama tertarik dengan penilaian properti. Banyaknya praktek yang di lakukan serta 

masalah yang dihadapi dalam penilaian BMN memberikan nilai tambah tersendiri untuk terus belajar penilaian properti. Selain itu, penulis juga aktif dalam 

penyusunan beberapa peraturan tentang Penilai DJKN. 

Selain itu, latar belakang pendidikan yang memadai juga memberi optimisme pada 

kemampuan analisis pasar dan ekonomi makro dengan cermat. Berdasarkan data dari 

Sekretariat DJKN, hampir 70% atau tepatnya 69,27% (868 penilai) memiliki latar belakang 

pendidikan Strata 1 (S1) hingga Strata 3 (S3), dengan proporsi terbanyak ada pada Strata 1 

sebesar 53% (665 penilai) dari total penilai.

Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan potensi sumber daya manusia yang begitu besar, 

terdapat sedikitnya dua langkah strategis dapat dilakukan oleh DJKN. Pertama, membuka 

akses dokumen perencanaan kota di setiap daerah untuk penilai DJKN. Kedua, untuk 

penyediaan beberapa data ekonomi makro maupun sektor riil, DJKN dapat melakukan kerja 

sama dengan lembaga-lembaga yang mempunyai keahlian dalam pengolahan data tersebut 

dan juga mempunyai kewenangan serta legitimasi mengeluarkan data dimaksud, seperti Bank 

Indonesia, Badan Pusat Statistik, atau Badan Kebijakan Fiskal.

Namun demikian, selain diharapkan dapat menghasilkan hasil penilaian yang komprehensif, 

penerapan teknik DCF dalam penilaian BMN yang akan di pertukarkan juga mempunyai 

beberapa konsekuensi, antara lain fase persiapan yang lebih runtut berupa penyusunan 

pedoman, pendalaman materi bagi penilai. Hal ini akan berpengaruh pada lamanya waktu 

penilaian. Selanjutnya, sebelum pelaksanaan pertukaran, perlu sosialisasi tukar-menukar 

kepada K/L, agar menyiapkan proposal pengembangan lahan BMN yang akan dipertukarkan.

Kesimpulan
Kemungkinan adanya perbedaan nilai antara BMN yang dilepas dan aset pengganti di masa 

mendatang pada proses tukar menukar yang disebabkan pertumbuhan lingkungan yang 

berbeda memang menjadi diskusi menarik yang perlu diantisipasi dalam menentukan nilai 

wajar BMN yang akan dilepas. Pendekatan pendapatan dengan metode pengembangan 

lahan (discounted cash flow) dengan segala kelebihan dan kekurangannya diharapkan dapat 

mengakomodir perubahan di masa datang dengan menggunakan data dan asumsi yang valid 
dan reliable.

Potensi sumber daya manusia (penilai DJKN) baik dari sisi latar belakang akademik maupun 

pengalaman telah membuat ruang yang lebar bagi penerapan metode pengembangan 

lahan dalam penilaian BMN yang akan di pertukarkan. Namun demikian, kerjasama dengan 

penyedia data serta lembaga penelitian yang kompeten juga perlu dilakukan dalam rangka 

menyediakan data yang diperlukan untuk menunjang penggunaan metode pengembangan 

lahan. Selain itu, persiapan pelaksanaan baik dari sisi regulasi (pedoman/petunjuk teknis) 

ataupun program CPD bagi penilai DJKN juga harus dilakukan secara simultan. Sehingga 

pada akhirnya, profesionalisme penilai DJKN akan meningkat, pengelolaan BMN juga semakin 

optimal, dan kepercayaan publik kepada DJKN juga semakin tinggi.
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Dengan tidak menyiingkirkan beberapa 

kekurangan dalam pelaksanaannya, manfaat 

utama dari kegiatan IP BMN bagi DJKN lebih 

dari sekedar meningkatnya opini Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan 

Keuangan Pemerintah Pusat menjadi 

qualified opinion. Manfaat sebenarnya adalah 

tersedianya suatu data BMN yang tersebar 

di sekitar 20.000 Satuan Kerja Pemerintah. 

Sebagai pengelola aset, penyajian data 

jumlah dan nilai BMN oleh DJKN sebenarnya 

belum merupakan keberhasilan tetapi suatu 

keniscayaan untuk menjalankan fungsinya. IP 

BMN memberikan gambaran yang strategis 

bagi pimpinan DJKN di Kantor Pusat dan 

membuka tirai bagi pengelola aset dan penilai 

di KW dan KPKNL untuk melihat kondisi 

Peran Penilai DJKN dalam Pemanfaatan BMN 
dengan Skema Kerja Sama Pemanfaatan

Dalam lima tahun pertama sejak dibentuk tahun 2006, DJKN fokus melaksanakan kegiatan penertiban 
Barang Milik Negara (BMN) terutama kegiatan inventarisasi dan penilaian (IP). Sebagian besar sumber daya 
berupa anggaran maupun SDM baik di Kantor Pusat, Kantor Wilayah (KW) dan Kantor Pelayanan Kekayaan 
Negara dan Lelang (KPKNL) diarahkan untuk menyelesaikan program nasional yang tidak hanya menjadi 
taruhan keberhasilan DJKN tapi merupakan program Kementerian Keuangan bahkan Pemerintah Republik 
Indonesia. 

Teks: Rohmat - Kepala Seksi Standardisasi Penilaian Bisnis II Direktorat Penilaian 

sesungguhnya dari BMN yang dikelola. 

Pride DJKN yang sesungguhnya terletak 

pada pencapaiannya dalam mewujudkan 

pengelolaan kekayaan negara yang optimal 

serta menjadikan nilai kekayaan negara 

sebagai acuan dalam berbagai keperluan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 

Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/D, 

mendefinisikan pengelolaan BMN mulai dari 

perencanaan kebutuhan dan penganggaran, 

pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, 

pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, 

penghapusan, pemindahtanganan, 

penatausahaan, pembinaan, pengawasan 

dan pengendalian. Tulisan ini menelaah 

satu mata rantai kecil, namun menentukan 

dalam pengelolaan BMN yaitu penilaian 

dalam rangka pemanfaatan BMN. Dalam 

tabel berikut terlihat bahwa pada tahun 

2012, Penilai DJKN melaksanakan sebanyak 

301 frekuensi penilaian dalam rangka 

pemanfaatan BMN, yang sebagian besar 

dilaksanakan oleh Kanwil dan KPKNL 

sebanyak 272 frekuensi dan oleh Kantor 

Pusat DJKN sejumlah 29 frekuensi, dengan 

total nilai wajar BMN yang disajikan adalah 

sebesar Rp 2,8 triliun. Data yang disajikan 

meliputi penilaian untuk pemanfaatan BMN 

dengan skema sewa maupun kerja sama 

pemanfaatan (KSP).

Dari berbagai praktik pemanfaatan aset 

yang ada di sektor privat, PP Nomor 6 Tahun 
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2006 dan Peraturan Menteri Keuangan 

(PMK) Nomor 96/PMK.06/2007 membatasi 

pemanfaatan BMN ke dalam tiga kelompok 

yaitu sewa, KSP, Bangun Guna Serah/

Bangun Serah Guna (BGS/BSG). Di lihat dari 

sisi frekuensi, sebaran dan nilai, sewa BMN 

merupakan skema pemanfaatan yang paling 

sering digunakan. Hal ini dapat dipahami, 

karena skema sewa BMN memiliki fleksibilitas 

yang tinggi dan prosesnya yang relatif mudah 

dibandingkan dengan KSP dan BGS/BSG. 

Kantor Pusat DJKN saat ini sedang menyusun 

Rancangan Peraturan Direktur Jenderal 

tentang Pedoman Kelayakan Bisnis Proposal 

Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara. 

Dalam Rperdirjen tersebut dijelaskan secara 

umum proses dan kewenangan Penilai 

dalam pelaksanaan pemanfaatan BMN. 

Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa 

sebelum diterbitkannya Rperdirjen tersebut 

Penilai DJKN tidak dapat melaksanakan 

perannya.  Sebagai suatu profesi, Penilai 

DJKN juga mengacu pada Standar Penilaian 

Indonesia, yang menyebutkan bahwa 

selain memberikan jasa penilaian, Penilai 

juga dapat memberikan jasa-jasa lainnya 

yang terkait dengan penilaian antara lain 

inventarisasi aset, konsultansi investasi, 

konsultansi pengembangan, properti, desain 

sistem informasi aset, pengelolaan properti 

dan atau studi kelayakan usaha.

Proses Pemanfaatan BMN dengan 
Skema KSP
PMK Nomor 96 Tahun 2007 mengatur bahwa 

Negara memperoleh dua jenis penerimaan 

yaitu kontribusi tetap dan pembagian 

keuntungan hasil pendapatan KSP. Peran 

Penilai DJKN yang diatur secara tegas adalah 

menyajikan nilai wajar BMN yang akan di-KSP-

kan. Dalam praktik, Pengelola Barang selain 

memohon nilai wajar BMN, juga meminta 

Penilai DJKN untuk menilai kelayakan bisnis 

atas proposal permohonan KSP yang diajukan oleh Pengguna Barang. Berikut adalah alur 

singkat pemanfaatan BMN dengan skema KSP.

Dalam PMK Nomor 96 tersebut, diatur bahwa opini nilai yang disajikan oleh tim penilai menjadi 

dasar perhitungan oleh tim yang dibentuk oleh Pengelola Barang. Untuk pemanfaatan 

BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang, tim tersebut 

berunsurkan Pengelola Barang dan dapat mengikutsertakan unsur instansi/lembaga teknis 

yang berkompeten.  Berdasarkan laporan Tim dimaksud, Pengelola Barang menerbitkan surat 

penetapan nilai tanah dan/atau bangunan, besaran kontribusi tetap dan pembagian hasil 

keuntungan. Untuk pemanfaatan BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada 

Pengguna Barang, keanggotaan tim melibatkan Pengguna Barang. Selanjutnya berdasarkan 

laporan tim, Pengelola menolak atau menyetujui permohonan KSP yang diajukan.

Fungsi Penilaian dalam Permohonan KSP BMN
Dalam melakukan analisis atas proposal KSP BMN, tim yang dibentuk oleh Pengelola Barang 

membutuhkan dua jenis informasi yaitu nilai properti/BMN yang akan di-KSP-kan dan analisis 

kelayakan bisnis. Nilai properti digunakan sebagai dasar dalam melakukan perhitungan besaran 

kontribusi tetap, sedangkan analisis kelayakan bisnis terutama untuk melihat kelayakan dari 

proposal yang diajukan dan menentukan pembagian keuntungan yang wajar untuk mitra KSP 

dan pemerintah.

Dalam praktik pemanfaatan KSP yang berlangsung saat ini, Pengguna Barang telah menyusun 

suatu proposal yang merupakan usulan bentuk usaha KSP yang diinginkan. Dalam usulan 

tersebut diuraikan mengenai latar belakang, kegiatan KSP, proyeksi laba rugi dan arus kas serta 

indikator keuangannya.

Bagan
Alur KSP BMN
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Berdasarkan permohonan penilaian yang disampaikan oleh 

Pengelola Barang, Direktorat Penilaian atau Bidang Penilaian 

atau Seksi Penilaian, menugaskan Tim Penilai untuk melakukan 

penilaian properti dan analisis kelayakan bisnis. Tim Penilai pertama 

bertugas untuk melakukan penilaian properti atas BMN yang akan 

dimanfaatkan. Setelah nilai properti tersebut diketahui, Tim Penilai 

melakukan analisis kelayakan bisnis atas proposal yang diajukan 

Pengguna Barang. Penilaian properti sudah biasa dilakukan 

oleh Penilai DJKN dan tidak ada perbedaan dengan penilaian 

dalam rangka pemindahtanganan BMN dengan tujuan untuk 

menghasilkan opini nilai wajar. Dalam penilaian tersebut, Tim 

Penilai juga melakukan analisis penggunaan tertinggi dan terbaik 

(the highest and best use/HBU analysis).

Dalam analisis kelayakan bisnis atas proposal pemanfaatan, Tim 

Penilai melakukan pengumpulan data dan analisis setidaknya 

terhadap empat hal yaitu initial outlay, struktur kapital & tingkat 

diskon, beban operasi & capital expenditures, dan pendapatan. 

Berdasarkan empat faktor tersebut, selanjutnya dilakukan analisis 

asumsi yang digunakan dan meneliti penyusunan proyeksi laba 

rugi dan arus kas. Berdasarkan proyeksi laba rugi dan arus kas yang 

telah diyakini, Tim Penilai menganalisis indikator keuangan untuk 

menilai apakah proyek KSP tersebut menguntungkan bagi mitra 

dan bagi pemerintah. 

Dengan perkembangan ilmu keuangan, saat ini banyak indikator 

keuangan yang dapat digunakan untuk melihat kelayakan 

suatu proyek. Inti dari semua indikator tersebut adalah dengan 

mempertimbangkan nilai waktu dari uang, untuk melihat apakah 

suatu proyek itu menguntungkan, berapa lama akan mencapai titik 

impas dan berapakah tingkat return yang ditawarkan. Indikator net 
present value untuk melihat berapa rupiah keuntungan yang akan 

diperoleh dengan mem-present value-kan semua arus kas. Indikator 

discounted payback period untuk memperkirakan berapa lama 

suatu proyek akan mencapai titik impas. Indikator ini dapat menjadi 

dasar bagi Pengelola Barang untuk memutuskan periode KSP yang 

akan disetujui. Selanjutnya, untuk menentukan apakah tingkat 

return suatu proyek menguntungkan atau tidak, adalah dengan 

membandingkan internal rate of return dengan cost of capital yang 

ditanggung oleh mitra. 

Proses berikutnya adalah Tim Penilai menyampaikan hasil analisisnya 

kepada Pengelola Barang. Berdasarkan laporan penilaian properti dan 

laporan analisis kelayakan bisnis, tim yang dibentuk Pengelola Barang 

melakukan kajian lebih lanjut atas permohonan pemanfaatan tersebut 

untuk memberikan persetujuan atau penolakan sekaligus menetapkan 

nilai BMN yang di-KSP-kan, besaran kontribusi tetap dan pembagian 

keuntungan.

Tantangan dan Potensi Pemanfaatan BMN
Saat ini jumlah permohonan KSP BMN masih sedikit dibandingkan 

dengan potensi yang ada berupa BMN idle maupun belum optimal 

pemanfaatannya. Dari beberapa permohonan KSP yang masuk ke 

Direktorat Penilaian, jenis operasi yang diusulkan beragam dan setiap 

permohonan bersifat unik antara lain di industri jasa pelayanan seperti 

hotel, apartemen yang disewakan dan sportainment. Penilaian yang  

sedang diproses saat ini adalah pemanfaatan pulau terluar Indonesia guna 

pembangunan fasilitas oil storage. 

Pemanfaatan BMN memiliki nilai strategis sekaligus tantangan tersendiri. 

Pengguna Barang menghadapi permasalahan untuk melakukan penelitian 

awal dan menentukan jenis pemanfaatan yang sesuai dengan BMN yang 

dikuasainya. Bagi Tim Penilai DJKN, setiap penugasan analisis kelayakan 

bisnis mengharuskan mereka mempelajari proses bisnis dan risiko yang 

melekat dalam industri tersebut. Yang tidak kalah penting bagi Pengelola 

Barang untuk memutuskan jangka waktu suatu BMN akan dimanfaatkan 

yaitu jumlah kontribusi tetap yang akan dikenakan dan persentase 

pembagian keuntungan yang adil antara mitra dengan pemerintah. Ke 

depan, DJKN dapat lebih fokus mengelola BMN strategis dengan nilai 

pemanfaatan yang tinggi dan memberikan kontribusi Pendapatan Negara 

Bukan Pajak yang signifikan.

Dengan perkembangan ilmu keuangan, saat ini banyak 

indikator keuangan yang dapat digunakan untuk melihat 

kelayakan suatu proyek. 
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Dalam rangka memenuhi undangan PT Japan Bike Auction 

(JBA) Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 

memberangkatkan tim ke Jepang untuk mendapatkan 

gambaran dan informasi mengenai berbagai hal yang terkait 

dengan praktek lelang di Jepang. Kunjungan ke Jepang 

tersebut diselenggarakan pada tanggal 26 Juni sampai dengan 

1 Juli 2013. Selama kunjungan di Jepang, tim mengunjungi 6 

(enam) Balai Lelang yang cukup besar di Jepang, yaitu Balai 

Lelang Aucnet, Balai Lelang USS, Balai Lelang Japan Bike Auction 

(JBA) Yokohama, Balai Lelang Ohta Kaki Flower Auction, Balai 

Lelang Nissan Auto Auction (NAA), Balai Lelang Toyota Auto 

Auction (TAA). Tim mempelajari alur proses pelaksanaan lelang 

sekaligus melihat langsung lelang yang diselengarakan di tiap 

balai lelang tersebut.

Menariknya lima dari enam Balai Lelang tersebut bergerak di 

lelang otomotif bekas, baik itu mobil bekas maupun motor 

bekas. USS merupakan salah satu balai lelang dengan share 
market terbesar di Jepang, khusus untuk mobil bekas. NAA dan 

TAA merupakan balai lelang lainnya yang fokus terhadap lelang 

mobil bekas. JBA Yokohama melakukan lelang motor bekas, 

mulai dari motor murah sampai dengan motor mewah seperti 

Ducatti dan BMW.   

Auction Hall USS Tokyo dengan kapasitas 1.200 seats. Insert: conductors dalam pelaksanaan lelang di 
Balai Lelang Aucnet.

Perkembangan Lelang di Negeri 
Matahari Terbit Teks dan Foto: Tim Direktorat Lelang

Selain balai lelang tersebut, masih ada 144 Balai Lelang lainnya yang menjual 

mobil dengan total keseluruhan jumlah mobil terjual sebanyak 8 Juta 

unit per tahun. Sedangkan untuk lelang motor, 15 Balai Lelang di Jepang 

termasuk JBA Yokohama, menjual motor melalui lelang sebanyak total 400 

ribu unit per tahun.

Untuk balai lelang Aucnet, objek lelang yang ditawarkan lebih bervariasi. 

Tidak hanya otomotif bekas, jam tangan, tas, parfum  dengan merek terkenal 

seperti Louis Vitton, Hermes, Aigner pun ditawarkan. Bagi yang hobi membeli 

gadget  dan barang elektronik pun, Balai Lelang Aucnet bisa menjadi pilihan 

untuk mencari barang. 

Khusus untuk Ohta Kaki Flower Auction, Balai lelang ini fokus kepada 

lelang bunga dan tanaman. Pemerintah menyediakan tempat pelaksanaan 

lelang bunga dan Balai Lelang membangun fasilitas yang diperlukan untuk 

pelaksanaan lelang bunga dan kemudian mengembalikannya kepada 

pemerintah, dengan kewajiban pembayaran sewa kepada pemerintah tiap 

bulan.

Sistem di Jepang, yang dapat membeli atau menjual melalui lelang yang 

diselenggarakan di Balai Lelang Jepang harus menjadi member. Pembeli 

harus merupakan dealer/rental companies/leasing companies atau memiliki 

toko/showroom. Jadi, end-user tidak bisa langsung membeli melalui 

Kolom Lelang
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lelang pada balai lelang. Balai Lelang yang 

bergerak di penjualan motor/mobil harus 

memperoleh lisensi dari kepolisian sehingga 

legalitas objek dan subjek lelang terjamin. 

Sedangkan untuk Balai Lelang yang fokus 

pada lelang bunga harus mendapatkan 

lisensi dari instansi pertanian.

Cara penawaran pada prinsipnya tidak 

berbeda dengan yang telah diatur di 

Indonesia. Pembeli dapat mengajukan 

penawaran lebih dari satu kali (multiple bid) 
sehingga penawaran bersifat real time bid. 

Namun, khusus untuk pelaksanaan lelang 

yang diselenggarakan oleh NAA yang 

disebut dengan e-tender, pembeli lelang 

hanya diperbolehkan menawar dalam durasi 

waktu tertentu. Uniknya, cara penawaran 

ini amat mirip dengan penawaran lelang 

melalui email yang menjadi inisiatif strategis 

Direktorat Lelang tahun 2013 ini. 

Oleh karena fasilitas yang modern dan sistem 

yang terintegrasi, pembeli tidak perlu hadir 

pada saat pelaksanaan lelang. Pembeli cukup 

mengakses website balai lelang, memilih 

barang yang ditawarkan, dan memasukkan 

penawaran. Bahkan Juni tahun 2013 ini, TAA 

telah mengeluarkan aplikasi pada iphone 

yang memudahkan pembeli melakukan 

penawaran. Tentunya tidak ada larangan 

bagi pembeli untuk datang ke balai lelang, 

karena balai lelang pun menyediakan auction 
hall dengan 300-1200 seats yang amat 

nyaman dan dilengkapi perangkat keras 

bagi pembeli untuk melakukan penawaran. 

Dengan demikian, sistem aplikasi dari balai 

lelang memungkinkan terjadinya penawaran 

dengan kehadiran dan tanpa kehadiran 

(melalui internet) dari manapun secara 

bersamaan. 

Lalu bagaimana menentukan pemenangnya? 

Jika dalam waktu lima detik setelah 

penawaran tertinggi terakhir melampaui 

nilai limit, maka penawar terakhir tersebut 

yang akan ditentukan menjadi pemenang. 

Pelaksanaan lelangnya pun menjadi teramat 

singkat. Sistem aplikasi dari balai lelang 

memungkinkan pelaksanaan lelang secara 

bersamaan, mulai dari 2 line sampai 10 line 

sehingga satu Balai Lelang bisa melelang 

sampai dengan 12.000 mobil per hari (USS). 

Kejujuran dan kepercayaan merupakan 

nilai mendasar dalam pelaksanaan lelang di 

Jepang. Pada beberapa Balai Lelang seperti 

USS, Aucnet dan JBA Yokohama pemenang 

dapat memperoleh objek lelang tanpa harus 

membayar terlebih dahulu. Fee yang harus 

dibayarkan baik oleh penjual dan pembeli 

bervariasi tergantung tiap balai 

lelang. Biaya yang harus disetorkan ke 

kas negara hanya berupa Value Added 
Tax (VAT) sebesar 5%. 

Perjalanan ke negeri matahari terbit 

ini tidak lengkap, apabila tidak 

mampir pada pelelangan di pasar 

Tsukiji Tokyo, salah satu pasar ikan 

terbesar di dunia. Di sela jadwal yang 

padat, tim pun siap sedia sejak dini 

hari agar dapat masuk antrian daftar 120 

orang yang bisa melihat langsung lelang 

yang dilaksanakan pada pukul 05.25. Sebagai 

informasi, pada awal tahun 2013 lelang ikan 

tuna di pasar ikan tsukiji ini telah berhasil 

menjual ikan tuna sirip biru seberat 222 kg 

dengan harga selangit,  sebesar 155,4 juta 

yen atau setara USD 1,3 juta.  Cara penawaran 

yang unik seperti halnya lelang kayu di 

Indonesia, menjadi atraksi tersendiri yang 

menarik wisatawan asing.  

Kunjungan tim ke Jepang memperkaya 

khasanah pelaksanaan lelang di negara 

maju seperti Jepang, khususnya yang terkait 

lelang online. Besar harapan tim, pelaksanaan 

lelang melalui media internet dapat segera 

direalisasikan. Hal ini telah tertampung 

dalam Pasal 54 Perubahan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang berbunyi:

Pasal 54

Ket Foto : Suasana Lelang Bunga di Auction Hall Ohta Kaki Flower Auction (kiri) dan Lelang di Auction Hall Balai Lelang TAA (kanan)

Lelang Ikan Tuna di Pasar Ikan Tsukiji Tokyo.

Kolom Lelang
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(1) Penawaran Lelang dilakukan dengan 

cara:

a. lisan, semakin meningkat atau 

semakin menurun;

b. tertulis; atau

c. tertulis dilanjutkan dengan lisan, 

dalam hal penawaran tertinggi 

belum mencapai Nilai Limit.

(2) Penawaran lelang secara tertulis 

dilakukan:

a. dengan kehadiran Peserta Lelang; 

atau

b. tanpa kehadiran Peserta Lelang

(3) Penawaran lelang secara tertulis tanpa kehadiran Peserta Lelang dilakukan:

a. melalui surat elektronik (email);
b. melalui surat tromol pos; atau

c. melalui internet
(4) Penawaran lelang sebagaimana diatur dalam ayat (1) dapat dilaksanakan secara bersamaan 

dalam 1 (satu) pelaksanaan lelang.

Tentunya, pengaturan lebih lanjut sebagai payung hukum untuk pelaksanaan lelang 

menggunakan media teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini sedang disusun, dapat 

segera diterbitkan, sehingga lelang bisa menjadi sarana jual beli pilihan masyarakat (sales 
means auction). 

Kolom Lelang
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Artikel Juara II
Kategori Nilai-Nilai Kementerian 

Keuangan
Lomba Menulis DJKN 2012

Teks:
Naf’an Widiarso Rafid

Kepala Seksi pada Direktorat Lelang

©511

Nilai-nilaiKementerian Keuangan

STAKEHOLDERS 
SATISFACTION

Pelayanan

Integritas

Profesionalisme

Sinergi Kesempurnaan

It’s
All

About
Service

Pada saat diumumkan lolos seleksi beasiswa S2, salah satu hal yang ingin saya lakukan di sana 

di luar studi adalah memperoleh pengalaman bekerja paruh waktu. Hal ini jamak dilakukan 

mahasiswa Indonesia yang belajar di luar negeri, seringnya dalam upaya menyiasati anggaran 

biaya hidup yang terbatas. Dalam kasus saya, uang bukan motivasi utama, karena jatah dari 

sponsor sudah lebih dari cukup. Pemicunya lebih pada dorongan untuk merasakan atmosfer 

kerja di negara yang waktu itu masih menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia.  

Setelah gagal direkrut sebagai buruh paruh waktu di sebuah pabrik produsen kamera yang 

terpaksa mengurangi produksinya gara-gara terpaan krisis global akibat masalah subprime 
mortgage di AS, saya masih beruntung memperoleh kesempatan yang lain, yaitu bekerja 

sebagai petugas kebersihan di kampus saya sendiri. Tugasnya adalah menyapu ruang kelas, 

membuang sampah, menata meja kursi, dan membersihkan papan tulis.

Di luar itu, setiap menjelang semester baru diadakan bersih-bersih total. Kalau pekerjaan rutin 

harian hanya memakan waktu 2 jam (pukul 06.00 – 08.00), pekerjaan tambahan ini berdurasi 

seharian penuh. Waktu yang lebih panjang ini dibutuhkan, karena kegiatan pembersihan 

dilakukan secara lebih masif dalam keadaan ruang kelas kosong dan segala macam perabot 

dikeluarkan terlebih dahulu.
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Petugas kebersihan dibagi dalam dua 

regu. Saya sendiri bergabung di regu I. 

Tim I bertugas mengangkut keluar semua 

meja kursi untuk memberi jalan regu II 

membersihkan kelas secara lebih leluasa. 

Setelah kelas bersih dan kering, regu I akan 

mengembalikan dan mengatur kembali 

meja kursi seperti sediakala. Ritme seperti ini 

membuat regu I hanya bekerja di awal waktu 

(pagi) untuk mengosongkan ruang kelas dan 

di akhir waktu (siang-sore) untuk melakukan 

pengaturan kembali. Ada jeda di tengah 

waktu. Namun, alih-alih boleh berbuat 

sesukanya selama jeda itu (misalnya: duduk 

berkerumun sambil mengobrol di taman 

atau pergi ke cafetaria), kami harus menjalani 

“karantina”. Oleh pimpinan proyek, kami 

dimasukkan ke satu ruangan dan tidak boleh 

keluar sampai mereka memanggil kami 

kembali. Larangannya satu, menampakkan 

diri di luar dalam posisi sedang menganggur. 

Bandingkan dengan pengalaman saya di 

negeri sendiri ketika pergi ke kantor kelurahan 

untuk urusan kependudukan. Di sana saya 

mendapati antrian yang lumayan panjang 

gara-gara hanya ada satu orang petugas di 

meja pelayanan, sementara di bagian lain 

dari ruangan yang sama, sebagian lainnya 

sibuk membaca surat kabar, tanpa sedikit 

pun peduli kepada deretan orang yang 

sedang antre. Sense of urgency dan sense of 
crisis sama sekali tidak ada.  

Persepsi Publik
Kita sedang bermain dengan persepsi publik. 

Dalam ranah ini, soal bagaimana kita sebagai 

aparat publik tidak penting, karena publik 

sudah punya presumsi sendiri.    

Aparat publik selama ini cenderung 

dicitrakan lamban, malas, dan tidak produktif. 

Dengan suasana batin seperti ini, segala 

yang dijumpai masyarakat dalam konteks 

pelayanan publik akan diasosiasikan untuk 

semakin menebalkan stereotip tadi. Seperti 

pengalaman lain berikut. Ketika mengantar 

seorang teman yang akan melegalisasi 

ijazahnya di satu perguruan tinggi negeri 

yang menyelenggarakan pendidikan jarah 

jauh, kami menyaksikan banyak tamu dengan 

tujuan yang sama terpaksa menunggu lama 

di ruang tunggu, karena tak seorang petugas 

pun terlihat di front desk. Kata satpam, mereka 

sedang rapat. Rapat? Petugas front office? Di 

jam pelayanan?

Pelayanan Prima
Topik tentang pelayanan prima memang 

sentral dewasa ini. Dulu kita mengenal 

adagium “pembeli adalah raja”. Pembeli atau 

pelanggan adalah alasan mengapa kita ada. 

Konsekuensinya, pelayanan yang diberikan 

harus memenuhi standar kualitas yang 

mereka harapkan. Semua instrumen dalam 

ilmu manajemen modern yang lahir dalam 

beberapa dekade terakhir memberikan 

perhatian serius terhadap aspek pelayanan 

terhadap pelanggan, salah satunya balanced 
scorecard yang menempatkan sudut 

pandang pelanggan (customer perspective) 

sebagai salah satu perhatian utamanya.  

Maka, semua lembaga berlomba untuk 

menyediakan pelayanan unggulan. Bank-

bank contohnya, kini menyediakan layanan 

khusus bagi nasabah prioritasnya dengan 

layanan sekelas VIP. Layanan purna jual 

semacam garansi kini menjadi sesuatu 

yang absolut yang harus disediakan oleh 

para produsen. Melakukan transaksi pun 

sekarang menjadi semakin gampang berkat 

keterlibatan kecanggihan teknologi informasi 

dalam siklus pelayanan. Sementara itu, 

layanan 24 jam sekarang ada di mana-mana. 

Pelayanan menjadi kemasan yang memoles 

sebuah produk menjadi tampak jauh lebih 

menarik. Bahkan dalam dimensi tertentu, 

pelayanan menjadi komoditi itu sendiri.

Kegagalan dalam memberikan pelayanan 

prima kepada pelanggan akan berujung 

pada berpindahnya pelanggan kepada 

kompetitor. Dalam konteks pelayanan 

publik, ceritanya sedikit berbeda, sebab 

pemerintah tidak memiliki pesaing. Namun, 

pelanggan atau masyarakat dalam hal ini 

akan nyinyir dengan berargumen pada 

fakta, bahwa mereka adalah pembayar pajak 

yang oleh karenanya, berhak memperoleh 

pelayanan yang bagus. Salah satu kantor 

pelayanan di Jawa Tengah misalnya, pernah 

mendapat keluhan melalui Surat Pembaca 

di Harian Kompas, 10 Mei 2011, dari seorang 

pemangku kepentingan yang kesal akibat 

tidak kunjung mendapat respon pelayanan 

gara-gara pegawai kantor tersebut tengah 

merayakan ulang tahun sang kepala kantor.     

Pelayanan sebagai Channel
Berbicara tentang atensi terhadap pelayanan 

publik, sejatinya pola pikir tentang pelayanan 

sudah diadopsi Kementerian Keuangan sejak 

lama. Paling tidak, ketika lembaga strategis 

ini melekatkan kata “pelayanan” ke dalam 

nomenklatur kantor operasionalnya di 

daerah. Dalam konteks lebih luas, UU Nomor 

25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

sebagai panduan dalam isu ini juga telah 

diluncurkan.

Kementerian Keuangan juga telah 

merumuskan Nilai-Nilai Kementerian 

Keuangan yang menggarisbawahi 

signifikansi aspek pelayanan, bersama 

dengan aspek-aspek yang lain yaitu 

integritas, profesionalisme, sinergi, dan 

kesempurnaan. Nilai tentang pelayanan 

dapat diartikan sebagai sebuah state of value, 

yaitu bahwa pelayanan kita harus tulus, 

ramah, tepat, cepat, dan tuntas. Saya sendiri 

lebih suka melihatnya sebagai sebuah proses 

(creation process of value) atau channel yang 

menghantarkan state of value yang terdapat 

pada nilai-nilai lainnya. Pelayanan adalah 

aspek cover dan medium yang darinya 

pemangku kepentingan (stakeholders) dapat 

merasakan nilai-nilai Kementerian Keuangan 

yang lain.  

Dengan demikian, nilai substantif dari 

integritas dapat dirasakan ketika pemangku 

kepentingan dalam menerima pelayanan 

dari pegawai Kementerian Keuangan 

mempersaksikan bahwa ada kesamaan 

antara tindakan dengan ucapan, ada etik 

yang dijunjung tinggi, dan ada semangat 

anti korupsi yang diperlihatkan oleh pegawai 

yang bersangkutan. Nilai substantif dari 

profesionalisme yang ditunjukkan dengan 

Edisi Nomor 13 | Media Kekayaan Negara | 37



Rekonsiliasi Barang Milik Negara di KPKNL. Salah satu bentuk pelayanan DJKN kepada stakeholder dari 
satuan kerja Kementerian dan Lembaga. Foto: Qori Kharismawan
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kualitas petugas yang kompeten, menguasai 

masalah, dan menawarkan solusi dihadirkan 

dalam interaksi antara aparat dengan publik 

dalam sebuah ruang dimensional bernama 

“pelayanan”. Nilai mengenai sinergi juga 

diantarkan melalui spektrum pelayanan, 

termasuk juga kesempurnaan, di mana 

ada spirit untuk melakukan continuous 
improvement (perbaikan terus-menerus) 

dalam pelayanan.

Implementasi di DJKN 
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ikut 

disorot juga dalam konteks pelayanan publik, 

karena pegawainya telah menikmati program 

remunerasi sebagai bagian dari reformasi 

birokrasi. Publik tidak ingin sikap kerja 

yang seadanya seperti di beberapa kantor 

pemerintahan di atas ditemui di sini. Nilai-

Nilai Kementerian Keuangan menjadi urgent 
untuk diimplementasikan dalam realitas, 

terutama oleh Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang (KPKNL) sebagai unit 

vertikal yang langsung berhadapan dengan 

publik. 

Kita mulai dari front office. Dengan layout 
ruangan yang lebih nyaman dan terpisah dari 

back office, barangkali kita tak perlu khawatir 

kejadian tidak mengenakkan seperti di 

kantor kelurahan di atas terjadi. Namun, kita 

perlu terobosan lain dalam model pelayanan 

KPKNL untuk menunjukkan bahwa kita 

memang punya responsivitas kerja yang 

tinggi dan identik dengan -meminjam istilah 

Dahlan Iskan, “kerja, kerja, kerja” dan bukannya 

perilaku yang nir-sense of urgency.  

Salah satu terobosan yang dapat dilakukan 

antara lain perlunya keberanian untuk tidak 

membatasi waktu pelayanan dengan jam 

istirahat. Akan terasa agak mengganggu 

bagi pemangku kepentingan yang datang 

pada waktu tersebut menjumpai meja 

kosong dengan tanda bertuliskan “istirahat” 

diletakkan di atasnya. Alangkah baiknya 

jika pelayanan tetap berjalan walaupun 

secara terbatas (lebih sedikit petugas 

daripada waktu normal). Layanan informasi 

secara online merupakan keharusan lain 

untuk semakin memudahkan pemangku 

kepentingan memperoleh pelayanan. Dalam 

hal ini, inovasi dari Direktorat Hukum dan 

Humas yang akan memulainya dengan 

meluncurkan IDCC (Information Desk and Call 
Center) menjadi hal yang menggembirakan.  

Lebih lanjut kalau kita telisik dari sisi SDM, 

heterogenitas portofolio DJKN di bidang 

pengelolaan kekayaan negara, penilaian, 

piutang negara, dan lelang membawa 

konsekuensi tersendiri. Tugas antara seksi 

yang satu bisa tidak berhubungan dengan 

seksi yang lain. Akibatnya, penguasaan SDM 

di DJKN terhadap tugas dan fungsinya boleh 

jadi lebih kompleks dibanding hal serupa di 

unit eselon I yang lain. 

Di sini kemudian kita bertemu dengan 

urgensi untuk membentuk pegawai yang di 

samping spesialis dalam satu bidang tertentu, 

juga berkarakter generalis. Maksudnya 

adalah pegawai menguasai seluruh 

portofolio tugas dan fungsi DJKN dalam 

level yang mencukupi. Seorang pegawai 

yang lama bertugas di bidang piutang 

negara misalnya, perlu juga membekali 

dirinya menjadi seorang generalis dengan 

menguasai dasar-dasar pengelolaan BMN 

(penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, 

pemindahtanganan, dan sebagainya) atau 

dasar-dasar pelayanan lelang (jenis lelang, 

prosedur lelang, dan sejenisnya). 

Keberadaan pegawai generalis ini bisa 

mereduksi risiko terjadinya stagnasi dalam 

pelayanan ketika pegawai dalam satu seksi 

sedang tidak berada di tempat (dinas luar), 

sementara ada pemangku kepentingan 

yang datang ke kantor untuk urusan yang 

berhubungan dengan seksi yang tersebut. 

Tentu saja ini harus didukung juga dengan 

mekanisme job transfer yang rinci serta basis 

data yang transparan dan mudah diakses. 

Pada titik ini, nilai sinergi benar-benar 

terwujud dalam pelayanan.

Kadang-kadang ketidakpedulian kita 

terhadap kemacetan pelayanan yang terjadi 

di kantor akibat ketidakhadiran pegawai 

yang bertugas bukan disebabkan oleh 

ketidakpedulian itu sendiri, melainkan oleh 

ketidaktahuan kita terhadap urusan tersebut. 

Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani 

Indrawati, sering berpesan dengan 

mengutip ungkapan dari film Spiderman 1, 
“With great power comes great responsibility”. 
Menjadi PNS barangkali biasa, tetapi menjadi 

PNS di Kementerian Keuangan adalah lebih 

dari biasa, tentu dengan tanggung jawab 

yang juga lebih dari biasa. Ini selaras dengan 

ungkapan Arab “Sayyidul qaum khodimuhum”, 
pemimpin suatu masyarakat sesungguhnya 

adalah pelayan bagi masyarakat tersebut.  
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“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” 
(Nelson Mandela)

Catatan Ringan dari Bursa Beasiswa

Kutipan kata-kata di atas, sampai sekarang semakin relevan. 

Pendidikan memegang peranan penting bagi perkembangan 

atau perubahan dunia. Banyak hal yang bisa diusahakan 

oleh seseorang untuk mendapatkan pendidikan, salah 

satunya melalui beasiswa. Insan Kementerian Keuangan 

termasuk beruntung, karena terbuka kesempatan luas 

untuk mendapatkan beasiswa. Berbagai program beasiswa 

ditawarkan setiap tahun, baik dalam negeri maupun luar 

negeri, level Diploma, S2 maupun S3. 

Secara umum program beasiswa dikelompokkan menjadi 

program beasiswa reguler (Diploma STAN BPPK, Internal DJKN, 

PPSDM BPPK SPIRIT [Scholarship Program for Strengthening 
the Reforming Institution], Australia Awards Scholarship/AAS 
[d.h. Australia Development Awards/ADS], Korean International 
Cooperation Agency/KOICA, STAR [State Accountability 
Revitalization] BPKP, dll.) dan program beasiswa mandiri 

(dilakukan secara langsung ke lembaga pemberi beasiswa: 

StuNed, Fulbright, Chevening, DAAD, Monbukagakusho, 

Endeavour, universitas secara langsung, dan program 

semacamnya). 

Seleksi untuk mendapatkan beasiswa tersebut sangat 

kompetitif sehingga membutuhkan strategi untuk sukses. 

Penulis berupaya meyampaikan catatan berdasarkan 

pengalaman yang tentunya bisa berbeda dengan rekan-rekan 

lain yang pernah memperoleh beasiswa

Semangat dan Memupus Mental Block
Pertama-tama mantapkan niat, jangan pernah kalah sebelum “bertanding”. 

Buang jauh-jauh bisikan-bisikan yang merupakan penghalang (mental 
block) dalam penguatan niat dan semangat seperti: “ah, saya nggak 

mungkin diterima”, “Bahasa Inggris saya kan jelek”, “males ah, si anu saja yang 

lebih pinter dari saya nggak keterima”, “udahlah, kemarin sudah tes sekali tapi 

gagal”, “malu ah sama temen-temen dan orang Kepegawaian, soalnya udah 

ngelamar beberapa kali nggak pernah lulus”, atau “nggak ah, malu sama 

Kepala Kantor/Kanwil bolak balik minta tandatangan”. 

Selalu bersikap optimistis dan katakan pada diri sendiri: “Kalau dia bisa lulus, 

kenapa saya tidak!” Jika sudah optimistis, maka tinggal strategi dan kesiapan 

yang harus dimatangkan. Dengarkan kiat-kiat dari berbagai sumber tentang 

keberhasilan seseorang memperoleh beasiswa. Jangan menggantungkan 

keberhasilan pada faktor keberuntungan. Dengan mengedepankan faktor 

keberuntungan yang terkadang berbeda tipis dengan “coba-coba” dan 

“iseng-iseng,” maka akan melemahkan semangat untuk kematangan 

persiapan dan kerja keras.  Unsur “coba-coba” atau “iseng-iseng” jangan 

dijadikan tradisi pada setiap kali mengikuti seleksi beasiswa. Prinsip, jika 

harus menang pada hari ini, mengapa harus menunda di esok hari apalagi 

sampai tahun depan? 

Mengenal Medan
Sebelum memulai seluruh rangkaian prosedur, seorang calon peserta 

seleksi beasiswa harus memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 18/PMK.01/2009 tentang Tugas Belajar di Lingkungan Kementerian 

Keuangan. Penulis akan menyampaikan beberapa skema beasiswa yang 

pernah penulis alami.

Teks:
J. A. Lukito
Kepala Bagian Kepegawaian DJKN

Penerima Beasiswa S2 PPSDM BPPK 2000 

Penerima Beasiswa S3 AusAID (ADS 2012)

Bagus Kurniawan
Pegawai Sekretariat DJKN

Penerima Beasiswa S2 StuNed 2013 di

ISS of Erasmus University
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1. Beasiswa PPSDM BPPK SPIRIT (d.h. PHRDP Project)
Seleksi beasiswa PPSDM BPPK meliputi tiga tahap yaitu: seleksi 

administratif, seleksi tertulis, dan wawancara. Untuk dapat 

mendaftar pada seleksi administratif, pelamar melengkapi 

seluruh dokumen yang diminta dan memenuhi minimal 
requirement yang dipersyaratkan. Jika lulus dalam seleksi 

administrasi selanjutnya memasuki tahap seleksi tertulis.  

Dalam menghadapi seleksi tertulis, peserta disarankan untuk 

berlatih soal-soal Tes Potensi Akademik (TPA) dan TOEFL yang 

buku-bukunya banyak beredar dengan harga terjangkau. 

Persiapan menghadapi seleksi tertulis tidak dapat dilakukan 

dengan “SKS (sistem kebut semalam)” namun benar-benar 

memerlukan kesiapan dan kesabaran untuk terus berlatih, 

berlatih, dan berlatih mengerjakan soal-soal TPA dan 

TOEFL. Programkan jauh-jauh hari untuk latihan dengan 

mengalokasikan waktu minimal 1 (satu) jam setiap hari secara 

kontinu tanpa mengganggu tugas pokok kedinasan. Tetap 

optimistis dengan mengatakan bahwa “saya mau lulus, maka 

saya harus serius” dan selalu bersemangat karena “The future 
belongs to those who believe in the beauty of their dreams (E. 
Roosevelt)”.

Selanjutnya jika seleksi tertulis lulus, maka tahap berikutnya 

yang merupakan tahap akhir adalah wawancara. Nervous?  Well, 
manusiawi. Positive thinking saja bahwa hal itu menandakan 

bahwa kita serius untuk lulus.

Persiapan wawancara dengan menguasai hal-hal fundamental, 

a.l. 1) apa yang menjadi tujuan dari studi tersebut; 2) kemudian 

dikaitkan dengan tugas fungsi DJKN dan Kementerian 

Keuangan; 3) sejauh mana kita siap untuk menjalankan studi; 

4) seberapa bisa kita memberikan kontribusi kepada organisasi 

sepulang dari studi, dll. Jika penguasaan terhadap hal ini sudah 

mantap, maka akan mempercepat hilangnya kekhawatiran di 

awal atau bahkan sampai akhir wawancara. Keseriusan dalam 

wawancara ditunjukan dengan ketepatan waktu kehadiran, 

penampilan fisik dan berpakaian yang baik/wajar, mematikan 

telepon seluler sepanjang wawancara, 3S [senyum, sapa, salam] 

di awal dan sesudah wawancara, dan kemampuan menjawab 

pertanyaan secara singkat, padat, jelas, dan meyakinkan (tanpa 

over acting). Keseriusan tersebut penting agar pewawancara 

tidak ragu memilih anda menjadi penerima beasiswa. Perlu kita 

renungkan bahwa keseriusan ini penting, karena bagaimana 

mungkin dana yang sedemikian besar dikucurkan kepada 

seorang kandidat yang tidak menunjukan keseriusan? 

2. Beasiswa AusAID AAS (d.h. ADS)
Skema beasiswa AusAID melalui AAS (d.h. ADS) memiliki proses yang 

berbeda. Pada seleksi beasiswa AAS, kandidat diminta untuk mengisi aplikasi 

AAS terlebih dahulu untuk selanjutnya menyerahkan seluruh berkas yang 

diperlukan misalnya: 1) hasil tes TOEFL (minimal ITP TOEFL®) atau IELTS; 

2) bukti korespondensi (email) dengan pihak kampus Australia dan surat 

penerimaan (letter of offer) dari universitas yang dituju (jika sudah ada); 

3) proposal penelitian (untuk pelamar Master by Research dan PhD); dan 

4) surat rekomendasi dosen di almamater sebelumnya. Jadi berkas awal 

yang diperlukan dalam rangka seleksi beasiswa AAS memang lebih banyak 

dibanding beasiswa skema PPSDM BPPK dan internal DJKN.

Sejak dini pelamar beasiswa AAS sebaiknya sudah memiliki gambaran tentang 

jurusan yang akan diambil. Selanjutnya menjalani komunikasi dengan 

pihak kampus di Australia untuk menjajaki kampus target studi. Pihak yang 

dihubungi via email adalah profesor/dosen yang bidangnya sesuai dengan 

peminatan riset kita. Upayakan untuk menjalin komunikasi via email secara 

intensif. Jika kita sudah siap dengan bahan-bahan yang akan didiskusikan, 

maka komunikasi via email menjadi lebih lancar dan fokus. Demikian halnya 

dengan proposal penelitian (research proposal) yang harus dipersiapkan oleh 

pelamar master by research dan PhD, dimana pelamar perlu mempersiapkan 

sebaik-baiknya dengan membaca banyak literatur seperti buku, jurnal, hasil 

penelitian, dll.

Komunikasikan konsep proposal tersebut dengan rekan-rekan yang 

sudah selesai studi atau yang sedang studi untuk mendapatkan feedback. 

Komunikasi dengan calon supervisor dari kampus target di Australia penting 

dalam penyempurnaan proposal, karena tidak jarang mereka berkenan 

untuk memberi masukan atas proposal yang sedang kita buat. Khusus untuk 

beasiswa AAS, penelitian seyogyanya di bidang-bidang tertentu yang dikenal 

dengan istilah PDA (Priority Development Area), yaitu: Sustainable Growth and 
Economic Management, Democracy Justice and Good Governance, Investing in 
People dan Safety and Peace. Mengapa hal ini penting? Bidang-bidang tersebut 

oleh pihak AusAID dipertimbangkan sebagai bidang yang penting dan perlu 

mendapat perhatian dikembangkan dan diteliti di Indonesia, maka tinggal 

pelamar beasiswa AusAID memadukan saja antara PDA dengan kebutuhan 

DJKN dan Kemenkeu.         

Proses selanjutnya setelah aplikasi AAS/ADS selesai adalah penantian 

untuk panggilan wawancara oleh Joint Selection Team (JST) yang terdiri 

dari gabungan profesor dari Australia dan Indonesia. Kelakar dari rekan-

rekan senior, bahwa jika memperoleh surat dari AusAID dengan amplop 

lebar dan berat, berarti mengindikasikan seseorang lolos seleksi awal untuk 

mengikuti seleksi berikutnya. Jika amplop yang diterima kecil dan tipis, maka 

mengindikasikan sebaliknya.
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Untuk jenjang S2, kandidat yang lolos seleksi awal tersebut 

akan menghadapi wawancara dengan 2 (dua) akademisi/

profesor dari Australia maupun Indonesia. Adapun untuk 

pelamar jenjang doktoral, wawancara dilakukan di hadapan 

4 (empat) akademisi/profesor berasal dari Australia dan 

Indonesia. Wawancara untuk program doktoral dengan alokasi 

waktu 10 menit presentasi lisan research proposal tanpa slide 

dan sesi tanya jawab sekitar 25 menit. Beberapa pertanyaan 

yang muncul saat wawancara, a.l.:

• Can you give some example of the problem in asset 
management in Indonesia?

• Who are the scholars in this area?
• How these scholars contribute to the knowledge?
• How can you lead change in your organisation?
• What quality a leader should have?
• How can you contribute your PhD to your division, ministry 

and country?  

Beberapa pertanyaan tambahan juga ditanyakan seputar 

pengetahuan umum seperti kondisi politik tanah air dan perihal 

perkembangan reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan.

Useful links:
http://www.scholars4dev.com/

http://www.ausaid.gov.au/australia-awards/Pages/studyin.aspx

http://www.nesoindonesia.or.id/

http://www.id.emb-japan.go.jp/sch.html

http://www.daadjkt.org/

http://www.chevening.org/

http://www.aminef.or.id/

http://australiaawardsindo.or.id/index.php/id/other/download

http://australiaawardsindo.or.id/index.php/id/activities

http://australiaawardsindo.or.id/files/hrd/CandidateBriefing.pdf

http://australiaawardsindo.or.id/files/hrd/AwardeeBriefing.pdf

http://australiaawardsindo.or.id/files/hrd/LOMeeting1.pdf

http://australiaawardsindo.or.id/files/hrd/LOMeeting2.pdf

Kontak Penulis:
Bagus Kurniawan: bakurheadz@gmail.com

J.A. Lukito: lukito@bus.illinois.edu) 

3. Beasiswa Stuned (Program Beasiswa Mandiri)
Untuk program beasiswa mandiri, dari pengalaman penulis yang mencoba 

mendaftar secara mandiri pada salah satu  program beasiswa, persyaratan 

dokumennya sama dengan program reguler, namun dengan sedikit 

tambahan dokumen berupa surat izin dari Kepala Biro SDM,  motivation letter, 
essay dan admission letter. 

Sesuai dengan PMK 18/PMK.01/2009, calon pendaftar beasiswa mandiri 

harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Kepala Biro SDM. Pengajuan izin 

dilakukan secara hierarkis dan sepanjang program beasiswa yang diambil 

sesuai kebutuhan dan tusi organisasi, permohonan izin tersebut akan 

diberikan. Motivation letter berisi uraian mengenai motivasi, harapan dan 

hal-hal yang mendorong seseorang untuk mengikuti seleksi suatu program 

beasiswa. Beberapa program beasiswa mensyaratkan calon pendaftar untuk 

membuat essay dengan tema tertentu untuk mengukur kemampuan dari 

calon pendaftar. Syarat selanjutnya adalah admission letter, yang berarti calon 

pendaftar harus sudah dinyatakan diterima di suatu institusi pendidikan yang 

diakui oleh pemberi beasiswa, dalam hal ini penulis mendaftar di program 

StuNed, sehingga admission letter tersebut penulis dapatkan dari institusi 

pendidikan di Belanda. Proses untuk mendapatkan admission letter ini relatif 

cepat, asalkan calon pendaftar sudah mempersiapkan berkas-berkas yang 

dibutuhkan (berkas yang dibutuhkan tidak jauh berbeda dari saat kita 

mendaftar masuk universitas di Indonesia). Proses tersebut bisa dilakukan 

secara online, sehingga memudahkan calon pendaftar.

PENUTUP
Setelah semua proses dilalui, semua usaha sudah dilakukan, selanjutnya 

berdoa memohon kelulusan. Dukungan dari keluarga, teman, atasan dan 

orang-orang di sekeliling kita juga penting. Jalan menuju beasiswa tidaklah 

selalu mulus, tetapi janganlah itu membuat lemah apalagi patah semangat. 

*Tulisan merupakan pendapat pribadi kedua penulis
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Untuk memberikan dukungan penuh kepada seluruh jenis 

pengelolaan kekayaan negara tersebut, Direktorat Pengelolaan 

Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI) sebagai unit pelaksana 

perencanaan dan pengembangan sistem aplikasi menggunakan dua 

metode yaitu agile development yang mengembangkan sistem atau 

aplikasi dengan menyederhanakan beberapa proses pemodelan 

dan pembuatan dokumen, sehingga dapat menyediakan sistem 

atau aplikasi sesuai kebutuhan user dengan lebih cepat. Metode 

ini telah digunakan untuk beberapa pembangunan sistem aplikasi 

terkait rekonsiliasi Barang Milik Negara (BMN) serta pelaksanaan 

inventarisasi dan penilaian pada BMN, Kontraktor Kontrak Kerja Sama 

(KKKS) dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Mendorong Percepatan Pengelolaan 
Kekayaan Negara yang Akuntabel 
dengan Sistem Aplikasi

Sejak Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) bertransformasi menjadi Direktorat Jenderal 
Kekayaan Negara (DJKN) melalui penataan organisasi di lingkungan Departemen Keuangan pada tahun 
2006, fungsi pengurusan piutang negara bergabung dengan pengelolaan kekayaan negara Direktorat 
Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara (PBM/KN).

Penggabungan ini berimbas pada pengelolaan sistem aplikasi yang semula hanya memberikan dukungan 
pada pengurusan piutang, menjadi bertambah dengan penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik 
Negara, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, serta pengelolaan kekayaan negara lain-lain.

Teks:
Fatchur Berlianto
Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Aplikasi

Selain itu, Direktorat PKNSI menggunakan metode yang lebih 

terstruktur dengan waterfall modelling, yaitu melaksanakan 

pembangunan sistem dengan terencana pada setiap langkah-

langkahnya. 

Perencanaan dan pengembangan aplikasi ini merupakan bagian 

dari tahapan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi 

(TIK) DJKN yang dimulai dengan pembangunan cetak biru TIK 

DJKN pada tahun 2008, dilanjutkan dengan pengembangan sistem 

tahap I pada tahun 2008 hingga 2010 (sebelum reorganisasi DJKN), 

pengembangan sistem tahap II (setelah reorganisasi) dan layanan 

TIK pada tahun 2010 hingga 2013, dan integrasi sistem direncanakan 

dilaksanakan mulai tahun 2014.

Aplikasi Pelangi
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Pada pengembangan sistem tahap II dan layanan TIK, Direktorat 

PKNSI merencanakan dan mengembangkan beberapa sistem 

aplikasi pengelolaan kekayaan negara terkait BMN, kekayaan 

negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain dan piutang negara 

serta beberapa aplikasi pendukung lainnya.

Dalam hal pengelolaan BMN, saat ini sedang dikembangkan 

Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) yang dibangun 

dengan tujuan untuk mempercepat proses pengelolaan kekayaan 

negara terkait penetapan status, pemanfaatan, pemindahtanganan 

dan penghapusan BMN termasuk pengelolaan aset idle serta 

pengawasan dan pengendalian BMN. Saat ini SIMAN dibangun 

dengan dua versi, yaitu versi desktop untuk pengguna barang yang 

tidak memiliki akses internet dan versi web bagi pengguna barang 

yang memiliki akses internet. Aplikasi ini direncanakan sudah 

diimplementasikan seluruhnya pada tahun 2014.

Untuk pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, terutama 

terkait pengelolaan investasi pemerintah pada Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN), telah dibangun dan dikembangkan Modul 

Kekayaan Negara Dipisahkan (Modul KND). Modul KND ditujukan 

untuk menatausahakan laporan keuangan setiap BUMN dan 

melaksanakan analisis kesehatan keuangan sebagai peringatan 

dini (early warning system) bagi pemerintah dan kemampuan 

BUMN dalam menghasilkan laba serta prediksinya beberapa tahun 

ke depan. Modul ini telah diimplementasi pada tahun 2013.

Terkait pengelolaan kekayaan negara lain-lain telah dibangun dan 

dikembangkan Modul Kekayaan Negara Lain-Lain  (Modul KNL) 

yang digunakan untuk mengelola seluruh kekayaan negara yang 

bersumber dari KKKS, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan 

Batubara (PKP2B), Rampasan Kejaksaan, Rampasan KPK/Gratifikasi, 

Aset Eks Kepabeanan dan Cukai, Aset Bekas Milik Asing Cina 

(ABMAC), Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), Aset Eks Bank 

Dalam Likuidasi (BDL), Aset Eks PT. Perusahaan Pengelola Aset (PPA), 

dan Aset Eks BPPN. 

Pada awalnya, setiap sumber kekayaan negara lain-lain ini memiliki 

modul masing-masing yang berbeda dengan yang lainnya. Namun, 

sejak tahun 2012 dilaksanakan integrasi seluruhnya menjadi Modul 

KNL. Sebagian submodul pada Modul KNL ini diimplementasikan 

pada tahun 2013 dan sisanya sedang dilaksanakan perbaikan, 

disesuaikan dengan kebutuhan user.

Selanjutnya, untuk pengelolaan piutang negara terdapat Sistem 

Informasi Manajemen Piutang Negara dan Lelang (SIMPLe) yang telah 

digunakan sejak tahun 2008. Aplikasi ini merupakan pengembangan 

dari Sistem Administrasi dan Informasi  Pengurusan Piutang Negara 

(SAIPPN) pada tahun 1995, Sistem Administrasi dan Informasi 

Pengurusan dan Pelayanan Lelang Negara (SAIPPLN) pada tahun 

2002 dan terakhir Sistem Informasi Manajemen Piutang Negara dan 

Lelang mulai tahun 2003. Sistem ini dibangun dengan tujuan untuk 

mengelola piutang negara dari perbankan dan non perbankan, baik 

terkait pengurusan piutang, barang jaminan, pembayaran, maupun 

berbagai hal administratif lainnya serta penatausahaan lelang.

Dalam kurun waktu 2002 hingga 2010, telah terjadi beberapa kali 

perubahan struktur organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal 

Kekayaan Negara berikut jajaran di bawahnya. Hal ini menyebabkan 

pengelolaan data pada SIMPLe tidak berjalan dengan baik, sehingga 

dibuatkan aplikasi bantu untuk mendukung aplikasi SIMPLe yaitu 

MONAS yang digunakan untuk monitoring cleansing data, BKPN 

online, roadmap BKPN, barang jaminan, tahap pengurusan dan 

informasi angsuran. 

Selain sistem–sistem tersebut, Direktorat PKNSI juga telah membangun 

beberapa sistem tambahan untuk mendorong percepatan 
pengelolaan kekayaan negara, yaitu Sistem Informasi Geografis 

Kekayaan Negara (SIG-KN) yang dibangun untuk menentukan 

titik lokasi secara tepat aset-aset negara pada peta. Sistem ini 

diimplemetasikan pada tahun 2013 dan sedang dikembangkan untuk 

dapat digunakan kepentingan lain seperti menghitung perkiraan luas 

aset.  

Sistem lainnya yaitu Aplikasi Penatausahaan Lelang (APeL) yang 

dibangun untuk memudahkan pelaksanaan penatausahaan dan 

pelaporan pelaksanaan lelang dengan data yang terpusat. Aplikasi ini 

diimplementasikan pada tahun 2013.

Terakhir, sistem yang diharapkan dapat membantu pengelolaan 

kekayaan negara adalah Aplikasi Penatausahaan Hasil Pengurusan 

Piutang Negara dan Lelang Indonesia (PELANGI) yang dibangun 

untuk membantu penatausahaan hasil pengurusan piutang dan hasil 

lelang. Aplikasi ini diimplementasikan pada tahun 2013.

Dengan berbagai sistem aplikasi tersebut, diharapkan DJKN mampu 

mengelola kekayaan negara dengan lebih cepat dan akuntabel, 

mengingat semua langkah telah terkelola dengan baik menggunakan 

sistem aplikasi.
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Langkah yang tidak kalah strategis adalah dengan memberikan kompensasi kepada K/L/satker, 

agar dalam setiap kegiatan yang memberikan tambahan kontribusi pemerimaan negara, 

mendapatkan apresiasi berupa penarikan kembali sebagian penerimaan yang telah disetor 

ke Kas Umum Negara (KUN) untuk membiayai kegiatan pengelolaan BMN di  K/L/satker yang 

bersangkutan. Saat ini, penerimaan negara dari pengelolaan BMN memang belum dilakukan 

dan digali secara optimal. Ada keengganan atau kekurangpedulian pihak K/L/satker dalam 

mengoptimalkan pemanfaatan BMN idle, sebagai akibat dari hasil pengelolaan/pemanfaatan 

BMN yang telah disetorkan ke KUN tidak dapat digunakan kembali untuk membiayai kegiatan 

pengelolaan BMN di K/L/satker penghasil penerimaan. Pemberian kompensasi ini dapat 

memberikan motivasi dalam melakukan optimalisasi BMN idle.  PP Nomor 6 Tahun2006 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah tidak mengatur larangan untuk menarik kembali hasil 

setoran PNBP dari pemanfaatan BMN. Selain itu, yang perlu diperhatikan adanya kesetaraan bagi 

penghasil PNBP antara penerimaan fungsional dan penerimaan umum khususnya yang berasal 

dari pengelolaan/pemanfaatan BMN. 

Tujuan yang Hendak Dicapai 
Pengelolaan BMN yang optimal, transparan dan akuntabel tentunya akan memberikan dampak 

positif bagi terselenggaranya seluruh tugas dan fungsi pemerintah dalam menjalankan 

amanat “mengelola” negara untuk memberikan “pelayanan” bagi masyarakat. Salah satu upaya 

mewujudkan pengelolaan BMN yang optimal, transparan, dan akuntabel dilakukan melalui 

kegiatan penatausahaan dan penataan atas BMN. Dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud, 

diharapkan akan didapatkan suatu kerangka mengenai esensi dan manfaat pengelolaan BMN 

yang optimal, transparan dan akuntabel, antara lain pengelolaan BMN dapat menjadi alat 

kontrol dalam perencanaan belanja negara dalam bentuk pengadaan BMN yang benar-benar 

dibutuhkan pemerintah, penatausahaan dan pengelolaan BMN yang dilakukan oleh K/L/satker 

semakin berkualitas, dan mendisiplinkan aparat negara dalam pendayagunaan BMN yang idle.

Penutup
Dalam tulisan ini, penulis menyadari betul bahwa untuk mendukung opini yang dikemukakan 

penulis, dibutuhkan suatu data kuantitatif atas efek kontribusi pengelolaan BMN dalam kaitannya 

dengan efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan negara yang tercermin dalam APBN. 

Meskipun dalam tulisan ini belum dijabarkan rinci secara kuantitatif, namun penulis meyakini 

bahwa dengan adanya kualitas pengelolaan BMN yang baik, maka akan tercipta kondisi efisiensi 

pengeluaran dan optimalisasi penerimaan dalam APBN. 

Upaya perbaikan kualitas pengelolaan BMN secara terus menerus guna mewujudkan pengelolaan 

BMN yang optimal, transparan dan akuntabel memang bukan perkara yang mudah. Namun, hal 

tersebut juga bukan sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan, dengan upaya dan komitmen 

besar kita bersama, pengelolaan BMN yang optimal, transparan dan akuntabel serta memenuhi 

prinsip 3T pada akhirnya bukan lagi hanya menjadi cita-cita melainkan menjadi suatu wujud 

nyata kontribusi kita terhadap pengelolaan aset bangsa dan negara.

Sambungan dari halaman 19

Kontribusi Pengelolaan BMN 
terhadap APBN
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MoU sering menjadi dasar kerja sama antara para pihak, 
sehingga penting untuk dipahami definisi, kedudukan 
hukum, dan akibat hukum apabila tidak dipenuhinya 
substansi Mou.

Definisi Memorandum of Understanding (MoU)
Dalam Blacks Law dictionary, memorandum didefinisikan 
sebagai a brief written statement outlining the terms of 
agreement or transaction (terjemahan bebas: sebuah 
ringkasan pernyataan tertulis yang menguraikan 
persyaratan sebuah perjanjian atau transaksi). Sedangkan 
understanding adalah an implied agreement resulting from 
the express terms of another agreement, whether written 
or oral; atau a valid contract engagement of a somewhat 
informal character atau a loose and ambiguous terms, unless 
it is accompanied by some expression that it is constituted a 
meeting of the minds of parties upon something respecting 
which they intended to be bound (terjemahan bebas: 
sebuah perjanjian yang berisi pernyataan persetujuan 
tidak langsung atas perjanjian lainnya; atau pengikatan 
kontrak yang sah atas suatu materi yang bersifat informal 
atau persyaratan yang longgar, kecuali pernyataan 
tersebut disertai atau merupakan hasil persetujuan atau 
kesepakatan pemikiran dari para pihak yang dikehendaki 
oleh keduanya untuk mengikat).

Kedudukan & Akibat Hukum MoU 
Ditinjau dari Hukum Kontrak Menurut 
Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata Indonesia

Dalam Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Kekayaan Negara 
Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penilaian dlam Rangka 
Pengelolaan BMN oleh penilai internal DJKN dinyatakan 
bahwa penilai internal DJKN dapat melaksanakan penilaian 
dalam rangka pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). 
Menurut keterangan dalam SE tersebut, pelaksanaan 
penilaian dapat dibuat dengan format Memorandum of 
Understanding (MoU) antara kantor Wilayah DJKN/Kantor 
Pelayanan Kekayaan Negara (Kanwil DJKN/KPKNL) dengan 
Pemerintah Daerah.

Teks:
Rahmaluddin Saragih   

Kasi Penilaian Properti Khusus dan Usaha

Munir Fuady memberikan definisi MoU sebagai perjanjian 
pendahuluan, yang nanti akan dijabarkan dan diuraikan dengan 
perjanjian lainnya yang memuat aturan dan persyaratan secara lebih 
detail. Oleh karena itu, materi dalam MoU berisi hal-hal yang pokok 
saja. Adapun Erman Radjagukguk menyatakan MoU sebagai dokumen 
yang memuat saling pengertian dan pemahaman para pihak sebelum 
dituangkan dalam perjanjian yang formal yang mengikat kedua belah 
pihak. Oleh sebab itu muatan MoU harus dituangkan kembali dalam 
perjanjian sehingga menjadi kekuatan yang mengikat. 

Kedudukan Hukum Memorandum of Understanding (MoU)
Hingga saat ini tidak dikenal pengaturan khusus tentang MoU. Hanya 
saja, merujuk dari definisi dan pengertian di atas, MoU tidak lain 
merupakan perjanjian pendahuluan, maka pengaturannya tunduk 
pada ketentuan tentang hukum perikatan yang tercantum dalam 
Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

Hukum perikatan terdiri dari dua golongan besar yaitu:
1) Hukum perikatan yang berasal dari undang-undang
Perikatan yang berasal dari undang-undang dapat dibagi lagi atas 
perikatan-perikatan yang berasal dari undang-undang saja dan 
yang berasal dari undang-undang karena perbuatan orang. Yang 
belakangan ini, dapat dibagi lagi atas perikatan-perikatan yang berasal 
dari perbuatan yang diperbolehkan dan yang berasal dari perbuatan 
yang berlawanan dengan hukum.
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2) Hukum perikatan yang berasal dari 
perjanjian
Dewasa ini sering dipakai istilah Hukum 
Kontrak. Banyak definisi tentang kontrak 
telah diberikan. Salah satu definisi 
kontrak adalah suatu kesepakatan yang 
diperjanjikan (promissory agreement) 
di antara dua atau lebih pihak yang 
dapat menimbulkan, memodifikasi, 
atau menghilangkan hubungan hukum 
(Black, Henry Campbell, 1968 :394).

Ada juga yang memberikan pengertian 
kontrak sebagai suatu perjanjian, 
atau serangkaian perjanjian yang 
memberikan ganti rugi atas wanprestasi 
terhadap kontrak tersebut, atau terhadap 
pelaksanaan kontrak tersebut oleh 
hukum dianggap sebagai suatu tugas 
(Gifis, Steven H., 1984 :94). Akan tetapi 
KUH Perdata memberikan pengertian 
kontrak (dalam hal ini disebut perjanjian) 
sebagai suatu perbuatan di mana  satu 
orang atau lebih mengikatkan dirinya 
terhadap satu orang lain  atau lebih vide  
Pasal 1313 KUH Perdata.

Selanjutnya Pasal 1338 KUH Perdata 
menentukan bahwa semua kontrak 
yang dibuat secara sah berlaku 
sebagai undang-undang bagi yang 
membuatnya. Agar suatu kontrak oleh 
hukum dianggap sah sehingga mengikat 
kedua belah pihak, maka haruslah 
memenuhi syarat-syarat berdasarkan 
Pasal 1320 KUH Perdata:

1) Kesepakatan kehendak
Syarat kesepakatan kehendak 
ini, bersama-sama dengan syarat 
kewenangan berbuat, merupakan syarat 
subjektif. Tidak terpenuhinya ini akan 
mengakibatkan bahwa kontrak yang 
bersangkutan dapat dibatalkan. Ketika 
kontrak ditandatangani, apabila terjadi 
salah satu  dari unsur-unsur paksaan 
(dwang), penipuan (bedrog), atau 
kekhilafan (dwaling), maka terhadap 
kontrak tersebut tidak terpenuhi syarat 
kesepakatan kehendak.

2) Cakap/kewenangan berbuat
Menurut ketentuan yang berlaku 
bahwa semua orang cakap 
(berwenang) membuat kontrak, 
kecuali mereka yang tergolong 
sebagai orang yang belum 
dewasa, orang yang ditempatkan 
di bawah pengampuan, wanita 
bersuami, dan orang yang 
dilarang oleh undang-undang 
untuk melakukan perbuatan 
tertentu.  

3) Hal tertentu
Syarat hal tertentu ini, bersama-
sama dengan syarat suatu sebab 
yang halal, merupakan syarat 
objektif. Tidak terpenuhinya syarat 
ini akan mengakibatkan bahwa 
kontrak yang bersangkutan batal 
demi hukum.

Yang dimaksudkan dengan 
hal tertentu adalah objek dari 
suatu kontrak. Jadi suatu kontrak 
haruslah mempunyai objek 
tertentu. Jika terhadap kontrak 
jual beli pesawat terbang, maka 
objek yang diperjualbelikan 
adalah pesawat terbang itu 
sendiri.

4) Sebab yang halal
Syarat sebab yang halal untuk 
suatu kontrak adalah sebab 
mengapa kontrak tersebut dibuat. 
Suatu dianggap tidak memenuhi 
sebab yang halal secara hukum 
jika kontrak sama sekali tanpa 
sebab, atau kontrak dibuat 
dengan sebab yang palsu, atau 
kontrak dibuat dengan sebab 
yang terlarang yang terdiri dari 
sebab yang dilarang perundang-
undangan, bertentangan dengan 
kesusilaan dan bertentangan 
dengan ketertiban umum (Vide 
Pasal 1335 jo.  Pasal 1337 KUH 
Perdata). 

Suatu perjanjian 
tidak dapat ditarik 

kembali selain 
dengan sepakat 

kedua belah pihak, 
atau oleh karena 

alasan-alasan yang 
oleh undang-

undang dinyatakan 
cukup untuk itu. 

46 | Media Kekayaan Negara | Edisi Nomor 13



Ilu
st

ra
si:

 G
oo

gl
e 

Im
ag

e

Kolom Hukum

Akibat Hukum Tidak Dipenuhinya 
Substansi Memorandum of 
Understanding (MoU)
Prestasi dalam hukum kontrak 
dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan 
hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak 
oleh pihak yang telah mengikatkan 
diri untuk itu, pelaksanaan mana 
sesuai dengan “term” dan “condition” 
sebagaimana disebutkan dalam kontrak 
yang bersangkutan. Adapun yang 
merupakan model-model dari prestasi 
adalah seperti yang disebutkan dalam 
Pasal 1234 KUH Perdata, yaitu berupa 
memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, 
atau tidak berbuat sesuatu.

Sementara itu, pengertian wanprestasi 
adalah tidak dilaksanakan prestasi atau 
kewajiban sebagaimana mestinya 
yang dibebankan oleh kontrak 
terhadap pihak-pihak tertentu seperti 
yang disebutkan dalam kontrak yang 
bersangkutan. Ada berbagai model 
bagi para pihak yang tidak memenuhi 
prestasi atau kewajibannya walaupun 
sudah setuju untuk dilaksanakan. Model-
model wanprestasi tersebut adalah 
sebagai berikut:
• Wanprestasi berupa tidak memenuhi 

prestasi.
• Wanprestasi berupa terlambat 

memenuhi prestasi.
• Wanprestasi berupa tidak sempurna 

memenuhi prestasi. 

Ada dua pendapat terhadap akibat yang 
timbul atas tidak dipenuhinya substansi 
(wanprestasi) atas MoU yaitu:

Pendapat pertama menitikberatkan MoU 
sebagai sebuah kontrak pendahuluan 
sebagai bukti awal suatu kesepakatan 
yang memuat hal-hal pokok, serta yang 
harus diikuti oleh kontrak lain, maka 
walaupun pengaturan MoU tunduk 
pada ketentuan perikatan dalam KUH 
Perdata, kekuatan mengikat MoU hanya 
sebatas moral saja. Dengan kata lain pula 
MoU merupakan gentlement agreement, 
sehingga tidak ada sanksi apapun bagi 
pihak yang mengingkarinya kecuali 
sanksi moral. 

MoU tidak lain hanyalah suatu dokumen 
resmi berbahasa hukum dibuat sebagai 
tanda kesepakatan antara dua atau 
lebih pihak yang telah bernegosiasi 
dan bermufakat untuk suatu tindakan 
tertentu, tetapi tidak mengikat 
sepenuhnya sebagaimana halnya suatu 
kontrak mengikat para pihak secara 
penuh.

Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., L.LM, 
Ph.D. dalam acara yang diselenggarakan 
oleh Subdit Bantuan Hukum Direktorat 
Hukum dan Humas DJKN pada tanggal 
5 Februari 2013 bertempat di Hotel 
Borobudur di Jakarta, menyampaikan 
bahwa  MoU secara teoritis merupakan 
ikatan moral bukan ikatan hukum, akan 
tetapi dapat menjadi perjanjian jika 
memenuhi syarat.

Upaya penyelesaian masalah ini lebih 
pada musyawarah untuk mencari 
suatu jalan keluarnya. Adanya sanksi 
moral dalam hal ini dimisalkan, 

bahwa pihak yang mengingkari MoU 
hanya mendapatkan suatu cap buruk 
terhadap track record-nya dan suatu 
hari bila ia mengadakan suatu kontrak/
perjanjian lagi terhadap pihak lain, maka 
kemungkinan dia tidak akan dipercaya 
lagi dan tidak akan ada lagi yang akan 
melakukan kerjasama dengannya.

Pendapat kedua menyatakan, bahwa 
kekuatan mengikat MoU sama dengan 
atau setingkat dengan kontrak yaitu 
bersifat memaksa bagi para pihak. Dalam 
hal terjadi wanprestasi atau kelalaian 
dari para pihak atas kesepakatan 
mengenai hal-hal pokok dalam MoU, 
maka pihak yang lain dapat melakukan 
upaya hukum perdata atas dasar 
gugatan wanprestasi atau ingkar janji, 
artinya sepanjang penyusunan MoU itu 
memenuhi syarat-syarat sahnya sebuah 
perjanjian sebagaimana tertuang dalam 
Pasal 1320 KUH Perdata.

Ketentuan dasar hukum yang mengatur 
tentang kekuatan mengikat MoU adalah 
Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi  
semua kontrak (dalam hal ini perjanjian) 
yang dibuat secara sah berlaku sebagai 
undang-undang bagi mereka yang 
membuatnya. Suatu perjanjian tidak 
dapat ditarik kembali selain dengan 
sepakat kedua belah pihak, atau oleh 
karena alasan-alasan yang oleh undang-
undang dinyatakan cukup untuk itu. 
Suatu perjanjian harus dilaksanakan 
dengan itikad baik.

Tindakan wanprestasi membawa 
konsekuensi terhadap timbulnya hak 
pihak yang dirugikan untuk menuntut 
pihak yang melakukan wanprestasi 
untuk memberikan ganti rugi, sehingga 
oleh hukum diharapkan agar tidak ada 
satu pihak pun yang dirugikan karena 
wanprestasi tersebut.

Edisi Nomor 13 | Media Kekayaan Negara | 47



Profil Kantor

Walau seringkali mendapat julukan “KPU” atau Kantor Paling Ujung1, 

Kanwil Papua dan Maluku dapat diperhitungkan sebagai Kanwil 

yang memiliki kinerja memuaskan. Indeks capaian Indikator Kinerja 

Utama (IKU) menunjukkan, Kanwil Papua Maluku mencatatkan angka 

100,95% dari target yang telah ditetapkan oleh kantor pusat DJKN.

Target atas IKU tersebut tentu dibarengi dengan strategi untuk 

mencapainya. Saat Media KN menanyakan strategi untuk mencapai 

target yang diberikan, mantan orang nomor satu di Kanwil Papua 

Maluku, Marhokkom Sitompul saat diwawancara pada Juni 2013 ini 

menjabarkan bahwa dirinya menerapkan beberapa strategi dalam 

mencapai IKU yang ditargetkan, antara lain melaksanakan sosialisasi 

yang lebih intensif dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman 

satker tentang pentingnya pengelolaan barang Milik Negara (BMN), 

melaksanakan penggalian potensi dan sosialisasi lelang untuk 

meningkatkan pengenalan dan pemahaman stakeholders tentang 

lelang sebagai sarana jual beli yang baik dan transparan, melaksanakan 

kegiatan guna meningkatkan motivasi dan disiplin baik yang bersifat 

kedinasan maupun non kedinasan dengan harapan seluruh pegawai 

dapat bekerja lebih optimal dalam suasana kerja yang kondusif dan 

mendukung kebersamaan, melaksanakan evaluasi kinerja semua unit 

kerja secara berkala baik triwulan ataupun semesteran sesuai rencana 

kerja yang ditetapkan, sehingga kendala dapat diketahui lebih dini 

dan dapat segera dicarikan solusinya, dan memberikan pembinaan 

serta bimbingan teknis kepada KPKNL.

1 Gurauan Pegawai kanwil DJKN Papua dan Maluku

Terkait program DJKN pada penyelesaian BMN rusak berat/hilang, 

ayah 4 anak ini berpendapat bahwa program tersebut terkait dengan 

implementasi KMK 271/KMK.06/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Tindak Lanjut Hasil Penertiban BMN pada K/L. Kebijakan yang diambil 

oleh Menteri Keuangan tersebut dinilainya baik sebagai solusi untuk 

mempercepat penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan 

BMN terutama yang rusak berat atau tidak ditemukan. 

Secara umum, Kanwil DJKN Papua dan Maluku terus berusaha 

memberikan bimbingan dan sosialisasi kepada satker di wilayahnya. 

Walau hasilnya belum begitu menggembirakan, antara lain 

pemahaman yang belum baik, juga belum adanya pelimpahan 

wewenang dalam pengajuan permohonan penghapusan oleh 

Menteri Keuangan. Menyoroti satker di Papua dan Maluku, kendala 

yang dihadapi adalah rendahnya kesadaran satker dalam pengelolaan 

BMN khususnya implementasi KMK 271. Selain itu, lokasi yang jauh 

dan akses yang sulit menjadi kendala tersendiri bagi satker, sehingga 

kebijakan tersebut belum sepenuhnya dimengerti dan tersosialisasi 

dengan baik.

Namun dengan penuh keyakinan, pria yang kini menjabat sebagai 

Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah ini 

menambahkan, “khusus untuk satker Kemenkeu, dengan pendekatan 

kepada para Kanwil di lingkungan Kementerian Keuangan baik 

Bea Cukai, Pajak maupun Perbendaharaan dan semangat sinergi 

dan kebersamaan, target penyelesaian BMN rusak berat dan tidak 

ditemukan dapat dicapai. Untuk memacu dan memberi contoh di 

Semangat Insan DJKN di 
Bumi Cendrawasih
Terletak di ufuk timur Indonesia, Kantor Wilayah (Kanwil) DJKN 
Papua dan Maluku adalah garda terdepan pengelola kekayaan 
negara di bumi cenderawasih dan Maluku. Secara geografis, 
wilayah kerja DJKN Papua dan Maluku merupakan wilayah kerja 
terluas, yakni mencakup hampir 1/3 wilayah Indonesia. Dengan 
wilayah kerja yang demikian luas, banyak kendala yang dihadapi, 
di antaranya masalah transportasi dan komunikasi. Walaupun 
demikian, semangat untuk mengelola kekayaan negara terpatri 
dalam dada insan-insan DJKN yang bertugas di sana.

Teks: Tajudin Humas DJKN
Foto: Dokumentasi Kanwil DJKN Papua dan Maluku

Kepala Kanwil DJKN Papua dan Maluku 
Marhokkom Sitompul
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wilayah kerja Kanwil DJKN Papua & Maluku, sebagian besar BMN yang 

rusak berat dan tidak ditemukan sudah diusulkan penghapusannya, 

bahkan sebagian sudah tuntas, dan sisanya akan segera diselesaikan.

Berbicara mengenai kebijakan penyusutan untuk BMN yang tengah 

disiapkan, pria yang menyukai musik klasik ini menyatakan bahwa 

kebijakan tersebut merupakan amanah dari Peraturan Pemeritah 

(PP) 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/D jo  PP 38 Tahun 2008 

pasal 38. Di samping itu, hal tersebut juga sudah menjadi temuan 

dan rekomendasi hasil audit BPK Tahun 2010 dan 2011. Ia berharap 

Kantor Pusat dapat terus memberikan bantuan dan dukungan 

terkait peluncuran aplikasi SIMAK 2013 yang telah mengakomodir 

penyusutan aset tetap, sehingga aplikasi ini dapat diimplementasikan 

dengan lancar tanpa hambatan, dan LKPP dapat disajikan sesuai 

dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

“Yang harus menjadi perhatian bagi teman-teman di DJKN khususnya 

di lingkungan Kanwil DJKN Papua dan Maluku adalah mitigasi risiko 

terhadap implementasi aplikasi ini”, ujarnya.

Menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/PUU-IX/2011 

mengenai pengurusan piutang negara, ia menuturkan bahwa Kanwil 

DJKN Papua dan Maluku tetap bersemangat melakukan penggalian 

potensi piutang negara kepada K/L dengan melakukan sosialisasi 

pengurusan piutang negara. Selain itu, pihaknya telah melakukan 

beberapa langkah antara lain, monitoring inventarisasi BKPN yang 

menyangkut sisa hutang dan barang jaminan, melakukan koordinasi 

dengan penyerah piutang yang berasal dari BUMN/D, monitoring 

evaluasi atas progress rekonsiliasi yang telah dilaksanakan oleh 

KPKNL. Adapun perubahan strategi yang telah dilakukan yaitu, 

mengoptimalkan pengurusan piutang negara yang berasal dari K/L, 

melaksanakan penggalian potensi piutang negara dengan melakukan 

sosialisasi terhadap K/L, karena jumlah penyerahan penyerahan 

piutang macet dari K/L ke DJKN yang masih minim. Salah satu langkah 

yang ditempuh, menawarkan kepada K/L untuk penghapusan 

piutang negara, dalam rangka memenuhi penegakan peraturan 

bahwa piutang negara harus diserahkan kepada DJKN/PUPN.

Terkait pencanangan Sales Means Action dan Security Paper oleh 

Direktorat Lelang, Kantor Wilayah DJKN Papua dan Maluku terus 

melakukan sosialisai untuk memasyarakatkan lelang sebagai sarana 

jual beli yang aman dan terpercaya. Pria yang sering melatih paduan 

suara lagu-lagu rohani ini mendukung langkah pengamanan khusus 

pada risalah lelang, sehingga risalah lelang sulit digandakan dan 

dipalsukan, serta mudah dikenali secara langsung maupun melalui 

alat khusus.

Seluruh Pegawai Kanwil DJKN Papua dan maluku
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Saat ditanya mengenai upaya yang telah dilakukan dalam 

meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga guna 

menyelesaikan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan Kekayaan 

Negara, pria yang hobi jogging ini menjelaskan bahwa pihaknya 

senantiasa menjalin hubungan, koordinasi dan sinergi dalam rangka 

memberikan pemahaman tentang arti pentingnya pengelolaan BMN 

yang baik. 

Ia juga berujar bahwa Kanwil Papua dan Maluku siap membantu 

apabila terjadi permasalahan di lapangan. Selain itu, pihaknya 

selalu memberikan sosialisasi kepada K/L di wilayah kerja DJKN 

Papua dan Maluku serta meng-update dan meng-upgrade wawasan 

serta pengetahuan terkait pengelolaan BMN menuju tertib fisik, 

tertib administrasi dan tertib hukum. Pihak satker K/L pun selalu 

mengundang Kanwil DJKN Papua dan Maluku sebagai narasumber 

tatkala mengadakan kegiatan terkait pengelolaan BMN maupun 

pengelolaan keuangan. 

Dengan demikian, pihaknya dapat memberikan pencerahan, mencari 

dan menemukan solusi terbaik yang mungkin dapat dilakukan dalam 

kegiatan pengelolaan BMN. Selain itu, staf-staf Kanwil Papua dan 

Maluku juga dituntut untuk proaktif melakukan pendekatan kepada 

satker-satker yang kurang aktif dalam pengelolaan BMN. Menurutnya, 

manajemen kekayaan negara ini akan dapat berjalan efektif bila kita 

dapat menjalin hubungan yang baik, friendly dan kondusif dengan 

satker K/L sehingga mereka merasa nyaman dan bersemangat dalam 

bekerja sama dengan DJKN. 

Terkait progress tindak lanjut temuan BPK dan penyelesaian IP, Kanwil 

Paupa dan Maluku secara umum telah terselesaikan semua. Laporan 

BA-LP bahkan Berita Acara Rekonsiliasi juga sudah tuntas. 

Data Rekapitulasi Progress IP temuan BPK Tahun 2011 di lingkungan 

Kanwil DJKN Papua dan Maluku menunjukan masing-masing KPKNL 

telah menyelesaikan secara penuh (100%) dari target satker yang 

diberikan.

Terkait SE Menteri Keuangan Nomor SE-10/MK.01/2013 tentang 

Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian 

Keuangan, seluruh insan pegawai di jajaran Kanwil DJKN Papua dan 

Maluku telah bertekad dan mendukung program tersebut untuk 

mewujudkan Kementerian Keuangan sebagai institusi pemerintahan 

terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dihormati, dan disegani 

serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal tersebut sejalan 

dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki 

Kanwil Papua dan Maluku. Sebagai salah satu pilar keberhasilan tujuan 

organisasi, pembinaan SDM di Kanwil Papua dan Maluku dilakukan 

dengan mengikutsertakan para pegawai untuk diklat, melaksanakan 

Inhouse Training, melakukan diskusi kalau ada isu terbaru terkait tugas 

dan fungsi, memotivasi pegawai untuk meningkatkan pengetahuan, 

dan menekankan kedisiplinan para pegawai.

Selain upaya pembinaan yang telah berjalan, Kanwil DJKN Papua dan 

Maluku juga tengah gencar menyosialisasikan Nilai-Nilai Kementerian 

Keuangan. Sosialisasi dilakukan dalam berbagai kesempatan, 

pertemuan rutin kedinasan maupun non kedinasan, sehingga kelima 

Nilai-Nilai Kementerian Keuangan dapat menjadi pedoman, pola pikir 

dan perilaku sikap pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi. 

Ke depannya, Nilai-Nilai Kementerian Keuangan diharapkan dapat 

menjadi kebiasaan yang terus menerus dilakukan dan pada akhirnya 

akan menjadi budaya kerja.

Saat ditanya perkembangan kehumasan di Kanwil Papua dan 

Maluku, pria yang memiliki motto hidup “mensyukuri apa yang ada” 

ini menjelaskan dengan antusias. Ia berujar bahwa pihaknya telah 

mencoba mengembangkan hubungan baik dengan para pemangku 

kepentingan dan masyarakat dalam rangka membangun dan menjaga 

reputasi DJKN di mata para stakholder dan masyarakat dengan cara 

mengadakan sosialisasi. Contoh nyata kegiatan yang dilakukan adalah 

menyelenggarakan Sosialisasi Program Percepatan Sertipikasi Barang 

Milik Negara berupa Tanah pada 22 Mei 2013. Kegiatan tersebut 

merupakan hasil sinergi antara Kanwil Badan Pertanahan Nasional 

Provinsi Papua dengan Kanwil DJKN Papua dan Maluku. Patut mencadi 

catatan, bahwa acara tersebut diliput oleh TVRI Papua sebagai media 

lokal rakyat Papua.

Setelah berbincang cukup lama dengan Media KN, pria yang sangat 

menjaga pola makan ini membeberkan harapan dan saran bagi 

perkembangan DJKN. Ia menyatakan bahwa masih banyak tugas-

tugas terkait kekayaan negara yang perlu digali lebih jauh. Hal tersebut 

tentu tidak terlepas dari cita-cita bersama sesuai Pasal 33 UUD 1945, 

yakni kekayaan negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 
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Dengan Teuku, KPKNL 
Banda Aceh Raih 
Peringkat Pertama 
Kantor Percontohan 
DJKN
Teks dan Foto: Risma Sinaga

Banda Aceh atau Banda Aceh Darussalam telah dikenal sebagai ibukota Kerajaan 

Aceh Darussalam sejak tahun 1205 dan merupakan salah satu kota Islam Tertua di Asia 

Tenggara. Letak geogerafis Banda Aceh yang terletak di antara 5°30” - 5°35” LU dan 

95°30” - 99°16” BT. Dengan luas wilayah keseluruhan ±61,36 km2.

Terletak di ujung Barat Sumatera, Banda Aceh memiliki posisi strategis. Pemerintah 

pun membangun satu kantor operasional DJKN, KPKNL Banda Aceh. KPKNL Banda 

Aceh berada di bawah koordinasi Kantor Wilayah I DJKN Banda Aceh beralamat di Jl. 

Tgk Chik Ditiro Banda Aceh di komplek Gedung C Lantai 1. Wilayah kerja KPKNL Banda 

Aceh meliputi Kota Banda Aceh, Sabang, dan Subussalam, serta Kabupaten Aceh 

Barat, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, 

Nagan Raya, Pidie, Pidie Jaya, Simeulue, Singkil. KPKNL Banda Aceh menuangkan 

kekhasan Aceh sebagai provinsi yang agamis pada motto dan maskot KPKNL, 

yaitu Teuku (Teladan-Efektif-Unggul-Kredibel-Ukhuwah). Pada Juni 2013, Media KN 

berkesempatan mengunjungi KPNKL Banda Aceh yang saat itu masih dijabat oleh 

Surya Hadi. 

Pria kelahiran Medan ini menyampaikan, Indikator Kinerja Utama (IKU) KPKNL Banda 

Aceh tahun 2012 berhasil mencapai angka 113,17% melewati target yang diberikan 

kantor pusat DJKN. Capaian ini terdiri dari pengurusan piutang Negara tahun 2012 

persentase untuk Piutang Negara yang dapat Diselesaikan (PNDS) 239,68%, biaya 

administrasi 255,90% sedangkan pelaksanaan kegiatan lelang untuk pokok lelang 

204,59%, bea lelang 474,36%, Nilai kekayaan negara yang diutilisasi 123,22%, 

kepuasaan pengguna layanan yang tinggi 112,95%, persentase penyerapan DIPA 

(Non Belanja Pegawai) 104,68% dan pencapaian output kegiatan 865,31%. Walaupun 

SDM terbatas, KPKNL Banda Aceh selalu berupaya menjadi yang terdepan. Sebagai 

tambahan, KPKNL Banda Aceh selalu masuk dalam kategori tiga besar selama tiga 

tahun berturut-turut dari 2010 hingga 2012.

Untuk memperoleh tingkat capaian tersebut, KPKNL Banda Aceh menerapkan 

beberapa strategi. Menurut Pak Surya, begitu Kepala Kantor ini disapa sehari-hari, ia 

senantiasa melakukan evaluasi tiap pekan melalui rapat pimpinan, untuk memonitor 

sejauh mana capaian kinerja terutama terhadap Indeks Kinerja Utama (IKU) masing-

masing Seksi/Subbag Umum. Selain itu, ia juga mendorong penerapan Nilai-Nilai 

Kementerian Keuangan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam 

menjalankan tugas-tugas kedinasan. 

Kepala KPKNL Banda Aceh 
Surya Hadi

Edisi Nomor 13 | Media Kekayaan Negara | 51



Profil Kantor

Sumber Daya Manusia adalah salah satu pilar keberhasilan tujuan organisasi. 

Saat ini, KPKNL Banda Aceh memiliki 30 orang pegawai yang terdiri dari 

satu orang Eselon III (Kepala Kantor), enam orang Eselon IV (Kepala Subbag 

Umum dan Kepala Seksi) dan 23 orang pelaksana. Dilihat dari peta SDM-nya, 

pegawai KPKNL Banda Aceh terdiri dari Starata 2 (S2) 1 orang, Strata 1 (S1) 

berjumlah 13 orang, Diploma III (D3) 7 orang, Diploma I (D1) 2 orang dan 

7 orang SLTA. Dalam pengembangan SDM, KPKNL Banda Aceh senantiasa 

memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh pegawai untuk 

meningkatkan kapasitas keilmuan. Antara lain dengan mendorong para 

pegawai untuk terus menuntut ilmu baik jenjang S1 maupun S2. Di samping 

itu, kesempatan juga diberikan kepada seluruh pegawai untuk mengikuti 

diklat-diklat yang diselenggarakan Kantor Pusat DJKN maupun BPPK 

Kemenkeu. Agar pengetahuan dan ilmu yang diperoleh dapat merata, maka 

setelah selesai mengikuti diklat, pegawai bersangkutan diwajibkan untuk 

sharing of knowledge ilmu pengetahuan yang telah didapatnya.

Terkait pelaksanaan program penyelesaian BMN rusak berat/hilang, ia 

berpendapat satker di lingkungan Kementerian Keuangan harus menjadi 

contoh proses percepatan penghapusan barang-barang ini. Ia juga 

mengatakan program percepatan penghapusan ini masih mengalami 

beberapa kendala, antara lain pendelegasian wewenang. KPKNL Banda Aceh 

juga telah berkoordinasi dengan  seluruh satker Kementerian Keuangan yang 

teridentifikasi mempunyai BMN yang rusak berat/hilang sesuai amanat surat 

Direktur PKNSI yang bertindak atas nama Direktur Jenderal Kekayaan Negara 

Nomor S-584/KN/2013 tanggal 10 Mei 2013,“ tegas pria Alumnus Universitas 

Sebelas Maret ini.

Terkait kebijakan penyusutan BMN, ia berujar hal tersebut harus 

didukung sepenuhnya. Kebijakan penyusutan yang diterapkan 

dilaksanakan guna menunaikan amanat Peraturan Pemerintah 

(PP) Nomor 71/2010 Tentang Standar Akuntasi Pemerintah. 

KPKNL Banda Aceh sebagai Kantor Vertikal DJKN siap mengawal 

implementasi kebijakan ini kepada seluruh satker K/L di wilayah 

kerja KPKNL Banda Aceh. 

Terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No: 

77/PUU-IX/2011 tanggal 25 September 2012, ia menyambut 

baik putusan tersebut, karena membantu KPKNL Banda Aceh 

merealisasikan Zero BKPN 2014. KPKNL Banda Aceh telah 

melakukan rekonsiliasi mengenai jumlah BKPN dan outstanding 

piutang dan barang jaminan.

Terkait Surat Edaran Dirjen Kekayaan Negara Nomor 7/KN/2012 

tentang tindak lanjut putusan MK Nomor 77/PUU-IX/2011, 

KPKNL Banda Aceh saat ini tengah melakukan updating data 

tahap pengurusan piutang negara dan barang jaminan ke 

dalam SIMPLe. Selain itu, diadakan juga rekonsiliasi data BKPN 

dengan Penyerah Piutang yang berasal dari BUMN Perbankan/

Non Perbankan dan menyiapkan data yang dibutuhkan apabila 

pengembalian BKPN terlaksana. Langkah lain adalah melakukan 

upaya optimalisasi tingkat pengurusan terhadap BKPN yang 

berasal dari instansi pusat dan instansi daerah. Lebih lanjut, 

strategi yang akan dilakukan antara lain mengembalikan BKPN 

sesuai dengan Pasal 32 huruf c PMK 128/PMK.06/2007 dengan 

alasan dokumen barang jaminan tidak diserahkan dan ada juga 
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yang tidak lengkap, sosialisasi pengurusan piutang kepada organisasi 

vertikal instansi pusat dan instansi daerah.

Seiring program kantor Pusat DJKN terkait lelang dengan mencanangkan 

sales means auction dan security paper, ia menyatakan merespon positif 

atas program Kantor Pusat tersebut. KPKNL Banda Aceh tidak henti-

hentinya melakukan sosialisasi baik secara formal maupun informal 

serta melakukan penggalian potensi lelang. Security Paper menjadi 

jaminan yang lebih aman, karena tidak mudah untuk dipalsukan, bahkan 

pengguna layanan lelang merasa produk lelang terlihat lebih bonafide.

Terkait bidang pengelolaan kekayaan negara, pria yang kerap mengisi 

waktu luang dengan jogging ini menyatakan bahwa dalam melayani 

para stakeholders, KPKNL Banda Aceh menggunakan quick and quality 
answer by Teuku. Selanjutnya, Ia juga melakukan sosialisasi dalam 

rangka meningkatkan pemahaman satker K/L terkait hal-hal baru dalam 

pengelolaan kekayaan negara. Sekedar informasi, satker K/L yang ada di 

Wilayah Kerja KPKNL Banda Aceh sebanyak 812 satker menyebar di 13 

(tiga belas) kabupaten/kota yang berada dalam wilayah pembayaran 

KPPN Banda Aceh, KPPN Meulaboh dan KPPN Tapaktuan. Seluruh satker 

K/L tersebut mempunyai sifat dan karakteristik yang berbeda-beda 

termasuk tingkat pemahamannya terhadap pengelolaan kekayaan 

negara. 

Selain itu, Surya Hadi juga menyampaikan peran KPKNL Banda Aceh 

dalam proses inventarisasi dan penilaian barang-barang yang berasal 

dari Badan rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh.

Tentang Program Pengendalian Gratifikasi di lingkungan 

Kementerian Keuangan, ia menyatakan sangat mendukung 

dengan menerapkan kebijakan internal melarang keras pegawai 

KPKNL Banda Aceh menerima pemberian apapun berkaitan 

dengan jabatan maupun layanan yang telah diberikan. Upaya ini 

mengantarkan KPKNL Banda Aceh di urutan pertama dalam Lomba 

Kantor Pelayanan Percontohan tingkat DJKN. 

Selain testimoni para stakeholders yang memberikan penilaian yang 

baik, KPKNL Banda Aceh juga menjadi yang pertama memanfaatkan 

teknologi informasi dalam pelayanan. Salah satunya adalah 

Layanan Informasi Terpadu (LIT) yang dapat mengolah data SIMPLe 

dan data SIMAK BMN menjadi data yang dapat dimanfaatkan 

untuk kepentingan pelayanan pada stakeholders. LIT tersebut 

merupakan buah kreativitas pegawai KPKNL Banda Aceh dan telah 

dipresentasikan kepada Direktorat PKNSI DJKN.

Di pengujung wawancara, Kepala Kantor KPKNL Banda Aceh 

menyampaikan kegiatan terkait tugas dan fungsi kehumasan. 

Ia menyampaikan bahwa KPKNL Banda Aceh memanfaatkan 

berbagai media komunikasi untuk menyebarkan informasi. KPKNL 

Banda Aceh memiliki situs berita yang representatif yang dapat 

menyebarkan berita kegiatan, update peraturan, serta update 

aplikasi. KPKNL Banda Aceh juga mengelola halaman facebook, 

karena terbukti efektif sebagai media komunikasi dengan satker. 

Bagi pengguna perangkat android, KPKNL Banda Aceh juga telah 

menyusun aplikasi android yang dapat merangkum seluruh fungsi 

situs, facebook, email dan company profile KPKNL Banda Aceh 

dengan nama myKPKNL.
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Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menyelenggarakan Rapat Kerja 

Terbatas (Rakertas) pengelolaan kekayaan negara pada 17 - 19 Juni 

2013 di Hotel Lumire, Jakarta.  Rakertas tersebut dihadiri oleh para 

Kepala Kantor Wilayah, para Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan dan 

Lelang (KPKNL), serta para Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan 

Negara (PKN) di seluruh Indonesia dan diisi dengan diskusi panel.

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto 

mengharapkan penyelesaian Barang Milik Negara (BMN) rusak/hilang 

di Kementerian Keuangan dapat menjadi role model bagi kementerian 

lainnya. Pelaksanaan rakertas ini diharapkan menghasilkan langkah 

konkret solusi masalah proses tertib administrasi dan penghapusan 

dari aset rusak berat/hilang. Hadiyanto juga mengapresiasi usaha dan 

kerja keras jajaran Direktorat Jenderal kekayaan Negara (DJKN) dalam 

menyelesaikan temuan BPK terutama terkait pengelolaan BMN. Sekian 

ratus pemerintah daerah (pemda) dan puluhan Kementerian/Lembaga 

(K/L) yang sebelumnya memperoleh opini disclaimer dengan temuan 

Rakertas Pengelolaan Kekayaan Negara

Solusi Penertiban Administrasi dan 
Penghapusan Aset Rusak Berat/Hilang

pada pengelolaan BMN kini sudah tidak lagi disclaimer, bahkan tidak 

sedikit yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 

Dengan demikian, DJKN telah dapat membangun identitas dan brand 
image bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan BMN, 

memiliki referensi ke DJKN. “Untuk itu, kita harus capitalize menjadi 

satu kekuatan momentum untuk semakin menunjukkan kinerja yang 

lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang,” ujarnya memberikan 

semangat.

“Jika melihat pengelolaan BMN sejak berdirinya DJKN sampai hari 

ini, kita optimistis bahwa kita on the right track pada arah yang mulai 

menunjukkan kinerja dan materialitas atau signifikansi dari tupoksi,” 

lanjutnya. Pada 2006, 2007, dan 2008, DJKN masih berkutat pada 

penataan organisasi dan SDM. Masa-masa pertama merupakan 

masa penataan organisasi, konsolidasi, peningkatan awareness, 

dan pembangunan brand image DJKN. Saat itu merupakan 

periode yang sangat sulit karena harus menggabungkan budaya 

Direktur Jenderal Kekayaan Negara (kiri) 
didampingi dan Direktur PKNSI membuka acara.

Teks: Johan Wahyu Utomo
Foto: Astri Marlina
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kerja dari stakeholders yang berbeda dan 

tantangan baru sebagai asset manager. 

Dari perspektif tugas pokok dan fungsi 

(tupoksi) juga mangalami perubahan total, 

termasuk pengelolaan BMN. “Paradigma 

dari pengelolaan BMN sudah berubah dan 

bergeser,” ujar Hadianto.

Kepala Subdirektorat Pengelolaan Kekayaan 

Negara I yang saat itu dijabat Lukman 

Effendi mengatakan, perlu disadari 

bahwa pencapaian tertib fisik, tertib 

administrasi, dan tertib hukum atas BMN 

pada khususnya dan kekayaan negara 

pada umumnya membutuhkan proses 

pembenahan yang panjang dan inovasi yang 

berkesinambungan. Salah satu permasalahan 

dalam pengelolaan BMN yang saat ini tengah 

menjadi isu hangat menyangkut BMN 

bermasalah. Terhadap isu BMN bermasalah 

ini, Menteri Keuangan telah mencanangkan 

pembersihan BMN rusak berat/hilang di 

lingkungan Kementerian Keuangan pada 

tahun 2012. Dengan antusiasme yang sama 

dalam pembenahan pengelolaan BMN 

dan adanya target penyelesian BMN rusak 

berat/hilang, maka diselenggarakanlah 

rakertas dengan tema “Penyelesaian BMN 

Rusak Berat/Hilang Kementerian Keuangan 

Sebagai Pilot Project Pengelolaan BMN 

Seluruh Kementerian/Lembaga” tersebut.

Suryanto yang saat itu menjabat sebagai 

Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara 

dan Sistem Informasi (PKNSI) menjabarkan 

realisasi capaian kinerja. Nilai kekayaan 

negara yang diutilisasi pada tahun 2012 

dapat terealisasi 71,01 triliun dari target 55,12 

triliun atau tercapai 128,82%, untuk tahun 

2013 sampai dengan Juni 2013, utilisasi BMN 

mencapai 21,34 triliun dari 65 triliun yang 

ditargetkan, jumlah penerimaan  kembali 

(recovery) yang berasal dari pengeluaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) dapat terealisasi 1.139,18 miliar dari 

target 600 miliar dan pengelolaan aset lain-

lain semester I tahun 2013 sudah tercapai 

398,4 miliar dari target 475 miliar. 

Usulan penghapusan BMN rusak berat/hilang pada Kementerian 

Keuangan sampai dengan Juni 2013 telah terealisasi sebanyak 25.898 

unit yang telah dihapuskan dari target 154.000 unit. Persetujuan Aset 

Bekas Milik Asing/Cina (ABMA/C) sampai dengan 2013 sudah tercapai 

212.000 unit. Dari persetujuan barang rampasan Kejaksaan eks-Bea 

Cukai sampai tahun 2013 sudah disetujui sebanyak 442.000 unit. 

Selanjutnya, lelang aset gratifikasi telah dilaksanakan sebanyak empat 

kali sejak tahun 2011, sebanyak 147 unit barang berhasil terjual dengan 

total penerimaan 371,2 juta dari harga limit 288,5 juta. 

Sebagai langkah proaktif, DJKN telah berkoordinasi dan berkonsultasi 

dengan unit-unit di lingkungan Kementerian Keuangan, agar 

penyelesaian BMN rusak berat/hilang dapat segera diselesaikan. “Kiranya 

Bapak Dirjen dapat mendorong Sekretariat Jenderal Kementerian 

Keuangan, agar segera menyelesaikan pelimpahan kewenangan 

di lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga DJKN dapat 

melayani stakeholders lebih dekat lagi dengan harapan Indikator Kinerja 

Utama (IKU) yang dibebankan pada DJKN terkait penyelesaian setelah 

mendapat permohonan penghapusan dapat tercapai pada tahun 2013,” 

harap Suryanto kala itu.

Di hari kedua pelaksanaan rakertas, dilaksanakan diskusi panel yang 

dibagi ke dalam tiga sesi. Dalam kesempatan pertama, diskusi panel diisi 

oleh narasumber Direktur PKNSI dan Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat 

Jenderal Kementerian Keuangan Ilhamsyah dengan moderator Tenaga 

Pengkaji Harmonisasi Kebijakan DJKN Nuning SR Wulandari. Diskusi 

Panel pertama bertemakan “Roadmaps dan Guidelines Pengelolaan BMN 

Khususnya Percepatan Penyelesaian Penghapusan BMN Rusak Berat di 

Lingkungan Kementerian Keuangan”.

Diskusi panel kedua yang dimoderatori oleh Tenaga Pengkaji 

Optimalisasi Kekayaan Negara DJKN Bambang S. Marsoem memiliki 

tema “Mewujudkan Sinergi Pengelolaan Kekayaan Negara untuk 

Terciptanya Kesempurnaan dalam Pelayanan” dengan narasumber 

Direktur Lelang DJKN Purnama T. Sianturi dan Direktur Penilaian DJKN 

Ida Bagus Adityaantara.

Sedangkan diskusi panel ketiga diisi oleh narasumber Direktur Kekayaan 

Negara Dipisahkan (KND) Dedy Syarif Usman yang sebelumnya menjabat 

sebagai Direktur BMN dan Sekretaris DJKN Agus Rijanto Sedjati dengan 

moderator Tenaga Pengkaji Restrukturisai Privatisasi KND Teguh Wiyono 

bertemakan “Refleksi Pengelolaan Kekayaan Negara oleh Pengguna 

Layanan khususnya dalam Penyelesaian BMN Rusak Berat/Hilang pada 

Kementerian keuangan”. 

Acara ditutup oleh Sekretaris DJKN yang menyampaikan harapannya 

agar koordinasi antara KPKNL dan Kantor Wilayah DJKN terus dilakukan 

dalam pelaksanaan pengelolaan BMN.
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Untuk meningkatkan pelayanan lelang terutama pelayanan lelang pada Balai Lelang, DJKN 

mengadakan acara sosialisasi kebijakan lelang dengan mengusung tema “Membentuk Pejabat 

Lelang Kelas II dan Balai Lelang yang Profesional untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Lelang 

dalam rangka Pengembangan Lelang Sebagai Sarana Jual Beli”.  Acara dihadiri oleh para Pejabat 

Lelang Kelas II (PL II), para calon Pejabat Lelang Kelas II, para pimpinan Balai Lelang (BL), para 

kepala bidang lelang kantor wilayah DJKN, Kepala KPKNL Jakarta I sampai dengan V beserta 

Kepala Seksi Pelayanan Lelang diselenggarakan pada 14 Mei 2013 di Gedung Dhanapala 

Kementerian Keuangan, Jakarta.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto dalam sambutannya berpesan agar para PL II dan 

BL senantiasa bersinergi meningkatkan kemampuan dan profesionalisme dalam pelayanan 

lelang untuk mengantisipasi pergerakan ekonomi global, terlebih lagi pertumbuhan ekonomi 

Indonesia yang semakin pesat membawa peluang yang besar bagi praktisi lelang. Untuk 

lebih mengembangkan lelang dengan dasar hukum yang lebih baik, telah disusun sebuah 

rancangan undang-undang lelang. Hadiyanto menghimbau para PL II yang tergabung pada 

Ikatan Pejabat Lelang kelas II Indonesia dan seluruh BL yang tergabung pada Himpunan 

Balai Lelang Indonesia agar menjadi stakeholders yang dapat meyakinkan Dewan Perwakilan 

Rakyat atas urgensi undang-undang lelang. Terkait dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri 

Keuangan (PMK) Nomor 45/PMK.06/2013 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna 

Jasa (PMPJ) Bagi Balai Lelang, Hadiyanto berharap agar PMPJ dapat dilaksanakan sebaik-

baiknya tanpa menjadi kendala dalam transaksi lelang. “Know your customer, pengguna jasa 

kita, pembeli kita sehingga tidak ada upaya untuk melakukan money laundering dari proses 

jual-beli lelang,” tegasnya.

Direktur Lelang Purnama T. Sianturi, dalam menyampaikan sosialisasi PMK Nomor 45/

PMK.06/2013 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) Bagi Balai Lelang 

sebagai tindak lanjut atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menekankan bahwa setiap balai lelang wajib 

menerapkan PMPJ yang terdiri dari identifikasi pengguna jasa, verifikasi dokumen pengguna 

jasa, pemantauan transaksi lelang serta diikuti dengan penatausahaan dokumen dan 

pelaporan. Balai lelang yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut akan dikenakan 

sanksi mulai dari surat peringatan sampai dengan pencabutan izin operasional.

Sosialisasi Kebijakan Lelang

Membentuk 
Pejabat Lelang 
Kelas II & Balai 
Lelang yang 
Profesional

Beberapa materi lain yang disampaikan 

pada sosialisasi kali ini, antara lain materi 

pendaftaran peralihan hak atas tanah yang 

diperoleh melalui lelang yang disampaikan 

oleh Kepala Bidang Hak Tanah Dan 

Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah BPN 

DKI Jakarta Andi Tenrisau, materi Prosedur 

Pelaksanaan Verifikasi Bea Perolehan Hak 

Atas Tanah dan Bangunan di Provinsi DKI 

Jakarta oleh Kepala Bidang Peraturan dan 

Penyuluhan Pajak Daerah Dinas Pelayanan 

Pajak Provinsi DKI Jakarta Arief Susilo, 

serta rencana perubahan PMK Nomor 93/

PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Lelang, PMK Nomor 175/PMK.06/2010 

tentang Pejabat Lelang Kelas II, dan PMK 

Nomor 176/PMK.06/2010 tentang Balai 

Lelang.

Dalam acara ini Direktur Jenderal Kekayaan 

Negara Hadiyanto berkesempatan 

memberikan penghargaan kepada tiga 

orang PL II dan tiga BL atas prestasi mereka 

di tahun 2012. Mereka adalah Chitra W. 

Mukhsin dan Jimmy Novianto Suryadi 

sebagai PL II dengan Kualitas Kinerja Baik 

Tahun 2012, Monang Manurung sebagai 

PL II dengan Tingkat Kepatuhan Terbaik 

Tahun 2012, PT Triagung Lumintu sebagai BL 

dengan Diversifikasi Obyek Lelang Terbanyak 

Tahun 2012, PT Balai Lelang Artha sebagai BL 

dengan Sistem Manajemen Mutu Terbaik ISO 

9001:2008 dan PT Balai Lelang Astria sebagai 

BL dengan Tingkat Kepatuhan Terbaik 2012. 

Teks: Melliana Andriani S.
Foto: Risma Sinaga
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Menurut saya Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor SE-10/MK.01/2013 Tentang Program Pengendalian Gratifikasi di 

lingkungan Kementerian Keuangan merupakan komitmen Kementerian 

Keuangan dalam melakukan reformasi birokrasi yang berkaitan dengan 

pilar peningkatan disiplin dan manajemen SDM guna mewujudkan 

zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Hal ini penting dilakukan, 

agar para pegawai Kementerian Keuangan mempunyai batasan yang 

lebih jelas mengenai gratifikasi yang tercantum pada Pasal 12 B Undang-

Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

dalam melakukan pekerjaan sehari-hari.

Irwan Kusuma

Namun, jika dilihat lebih cermat lagi rumusan Surat Edaran 

tersebut, khususnya pada definisi mengenai gratifikasi dalam 

kedinasan menimbulkan multitafsir  bagi sebagian pegawai yang 

awam dalam membaca sebuah peraturan. Oleh karena itu untuk 

menghindari berbagai penafsiran yang berbeda-beda, dalam 

implementasinya suatu peraturan hendaknya memiliki rumusan 

yang jelas, agar mudah dipahami.

Pelaksana pada KPKNL Batam

M Eko Agus Y

Menurut saya, SE-10/MK.01/2013 tentang Program Pengendalian 

Gratifikasi sangat diperlukan sebagai pedoman bagi para pegawai 

dalam memaknai gratifikasi. Gratifikasi merupakan pemberian dari pihak 

lain yang dapat mempengaruhi keputusan kita sebagai penyelenggara 

negara/PNS. Sebagai PNS yang sering menangani pengadaan barang/

jasa di KPKNL Jember, saya mendukung peraturan pengendalian 

gratifikasi tersebut, dengan harapan lingkungan kerja kita akan menjadi 

kondusif dan terhindar dari konflik kepentingan. 

Di KPKNL Jember, langkah mendukung peraturan pengendalian 

gratifikasi tersebut dilakukan dengan pemasangan sticker anti KKN 

(korupsi, kolusi dan nepotisme) di setiap sudut ruangan kerja. Seperti 

di pintu masuk kantor, terdapat sticker “Anda memasuki zona Anti 

KKN” yang dapat menjadi pengingat bagi stakeholders KPKNL Jember 

untuk tidak memberikan uang, barang, maupun pemberian dalam 

bentuk lainnya yang dapat mengakibatkan konflik kepentingan dalam 

pengambilan keputusan.

Selain pemasangan sticker anti KKN, hal yang tidak kalah penting 

adalah waskat (pengawasan melekat), teladan dari pimpinan, 

maupun pembinaan mental spiritual yang dilaksanakan secara rutin 

bagi pegawai. Dengan demikian, para pegawai tidak akan mudah 

tergoda dengan pemberian gratifikasi dari para pihak yang memiliki 

kepentingan. Mudah-mudahan DJKN dapat menjadi motor bagi 

eselon I lainnya di lingkungan Kementerian Keuangan dalam hal 

pengendalian gratifikasi sehingga cita-cita reformasi birokrasi dapat 

berjalan sesuai harapan.

Pelaksana pada KPKNL Jember
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Resensi Buku

Petikan kalimat di atas merupakan kalimat pembuka pada buku ‘Udah 

Putusin Aja!’ karya ustadz Felix Siauw. Felix Siauw punya cara yang 

unik untuk mendokumentasi dan menyebarkan dakwahnya. Ustadz 

yang dikenal melalui akun twitter @felixsiauw ini telah beberapa kali 

menerbitkan buku sebelum buku ‘Udah Putusin Aja!’ ini dirilis. Buku ini 

istimewa, karena disajikan dengan menarik. Cover-nya yang berwarna 

merah muda menyala menunjukan bahwa buku ini ditujukan bagi 

para remaja, terutama bagi remaja putri, tetapi jangan terburu-buru 

menghakimi bahwa buku ini ‘girl’s zone only’. Substansi buku ini bersifat 

universal, untuk tua-muda, maupun pria-wanita. Bahkan untuk kalangan 

yang cenderung malas membaca, buku ini sangat recommended, karena 

disajikan dengan visual yang apik sentuhan dari Emeralda Noor Achni.

Buku ‘Udah Putusin Aja!’ berawal dari keprihatinan Felix Siauw 

terhadap pergaulan remaja zaman sekarang yang cenderung bebas. 

Kekhawatiran yang semakin merebak dengan semakin banyaknya 

pergaulan terhadap lawan jenis yang salah jalan. Seperti yang sering ia 

celotehkan di account twitternya, bahwa dalam Islam tidak mengenal 

pacaran, baik itu pacaran yang main-main ataupun pacaran yang serius. 

Betapa bahayanya hal tersebut bagi para remaja yang kebanyakan 

masih berpikir pendek dan nekat.

Meskipun buku ini pada intinya berisi bahayanya pacaran ataupun 

pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, namun tidak bersifat 

kaku dan kolot. Ilustrasi dan gambar yang ditampilkan selain lucu, juga 

mampu memberikan ‘treatment’ yang tepat bagi para remaja. Edukasi 

dan pesan yang disampaikan dengan bahasa anak muda yang mudah 

dipahami, perlahan namun pasti. Terkadang terdapat anekdot yang 

lucu, namun cukup mengena. Dari pembahasan pertama saja pembaca 

disuguhkan dengan sebuah email dari seorang remaja putri kepada 

Felix Siauw yang menceritakan kisah nyata yang bisa membuat kita 

mengelus dada.

Udah Putusin Aja!
Penerbit: Mizan | Penulis: Felix Y. Siauw | Resensi oleh: Rian Rosita L.

“Engkau ungkapkan cinta padahal itu D U S T A,

Lisankan sayang padahal itu B O H O N G,

Sebelum akad terucap, tak ada jaminan kata.”

Jaga kehormatanmu,

Raih kemuliaanmu!

Para orang tua yang memiliki anak remaja perlu memiliki buku ini. 

Hal tersebut, dikarenakan awal terbentuknya perilaku anak adalah 

dari kehidupan keluarganya. Orang tua memiliki peran vital. Buku 

ini dapat menjadi pedoman yang bersifat preventif agar mental 

anak berkembang dengan baik dan sesuai dengan syariah Islam. 

Pengetahuan orang tua yang kurang dan salah kaprah, justru dapat 

mendatangkan kerugian bagi anak dan penyesalan bagi orang tua 

itu sendiri.

Tampaknya dengan sekali terbit, buku ini mampu menyentil semua 

kalangan. Bagi wanita dan pria dewasa yang saat ini marak dengan 

istilah ‘galau’ pun tidak luput dari pembahasan. Dalam buku ini, 

ditegaskan bahwa jodoh itu bukan untuk dikhawatirkan, namun 

dikejar dengan jalan memantaskan diri. Dimulai dari memantaskan 

diri di hadapan Allah dengan melakukan segala sesuatu yang 

diwajibkan oleh-Nya dan melaksanakan ibadah sunnah. Selanjutnya 

perilaku dan sikap harus selalu dijaga, karena Allah telah berfirman 

bahwa hanya lelaki baik yang dapat menikahi wanita yang baik. 

Oleh karena itu, sebelum mendapat jodoh yang baik, maka diri kita 

yang pertama kali harus diperbaiki.

Nah, menarik sekali bukan? Tunggu apa lagi? Buku ini mendapat 

predikat pantas untuk dijadikan ‘investasi’ dan diberi peringkat 4,5 

dari nilai sempurna 5. 

58 | Media Kekayaan Negara | Edisi Nomor 13



Resensi Film

Sang Kyai:
Roh Nasionalisme dalam Film Pesantren

Teks:
Tajudin
Foto:
http://adadayat.blogspot.com/

Film Sang Kyai mengambil latar tahun-tahun masa sebelum 

dan sesudah kemerdekaan. Jepang melakukan ekspansi ke Asia. 

Masuk ke Indonesia melalui Eretan-Indramayu, akhirnya sampailah ke 

Jombang, Jawa Timur. Dengan mengaku sebagai saudara tua, pada 

awalnya Jepang disambut dengan baik oleh rakyat Indonesia yang 

mendambakan kemerdekaan, tidak terkecuali masyarakat di Jombang 

dan warga pesantren. Namun, lambat laun Jepang mulai membuka 

kedoknya. Rakyat akhirnya tahu bahwa Jepang datang hanya 

bermaksud untuk menggantikan Belanda sebagai penjajah. 

Jepang khawatir ulama akan menggerakkan massa dan 

melakukan perlawanan. Para ulama akhirnya ditangkapi satu per satu.  

Alasan lain penangkapan tersebut adalah penolakan kaum agamis 

melakukan Sekerei (penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan 

membungkukkan badan ke arah matahari terbit). KH. Hasyim Asyari 

bernasib sama, ia ditangkap dan dipenjara.  Namun, dengan keberanian 

dan usaha putra sang Kyai Wahid Hasyim, ia dapat dilepaskan. 

Setelah lepas dari penjara, KH. Hasyim Asyari kemudian ditawari 

posisi menteri agama. Posisi itu ditawarkan kepada beliau, karena 

Jepang merasa dapat memanfaatkan pengaruh tokoh kharismatik itu. 

Sang Kyai yang berpandangan luas memiliki rencana lain terhadap 

posisi yang ditawarkan. Ia kemudian memelopori berdirinya Majelis 

Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) yang kelak menjadi partai besar 

di era revolusi dan laskar Hisbullah.

Ketika Jepang di ambang kekalahan, Jepang berniat untuk 

menggandakan hasil bumi tanah air untuk membiayai peperangan. 

Jepang mulai memanfaatkan pengaruh sang Kyai dan merangkul 

kaum ulama, agar memberikan khotbah kepada masyarakat 

melipatgandakan hasil bumi. KH. Asyari pun turut serta dalam kegiatan 

tersebut, namun ia tidak membenarkan perampasan hasil bumi 

oleh pihak Jepang.  Salah seorang muridnya, Harun (Adipati Dolken) 

akhirnya pergi meninggalkan pesantren bersama istrinya, Sarinah 

(Meriza Febriyani), karena berprasangka bahwa KH. Hasyim Asyari 

mendukung tindakan Jepang merampas hasil bumi para petani.

Jepang kalah perang. Belanda yang datang bersama tentara 

sekutu berniat kembali menjajah tanah air. Rakyat yang sudah 

jengah oleh tindak-tanduk para penjajah melakukan perlawanan, 

termasuk para santri yang tergabung dalam laskar Hisbullah. Sebelum 

perlawanan berkobar, KH. Hasyim Asyari mengeluarkan resolusi jihad 

melawan penjajah. 

Film Sang Kiayi yang dibesut oleh Rako Prijanto bukanlah 

film biografi KH. Hasyim Asyari. Walaupun sebagian besar cerita film 

berpusat pada pendiri NU tersebut, namun fragmen masa kecil dan 

remaja KH. Hasyim Asyari tidak sedikit pun muncul dalam cerita.  Meski 

demikian, film ini cukup menghibur. 

Film berdurasi 135 menit ini menampilkan nuansa nasionalisme 

yang kental, kita akan disuguhi pemikiran dan sikap KH. Hasyim Asyari 

dalam menghadapi penjajah dan memperjuangkan kemerdekaan. 

Film ini juga memiliki pesan yang kuat bahwa pesantren memiliki 

andil besar dalam perjuangan melawan penjajah. Selain itu, film ini 

juga hendak menegaskan bahwa pesantren bukanlah sarang teroris, 

pesantren memiliki jiwa nasionalisme dan bersikap patriotis. Film ini 

mengirimkan pesan yang bagus dalam upaya untuk menghilangkan 

stereotip yang ditempelkan pada pesantren pada kasus-kasus 

pengeboman beberapa tahun belakangan.

Didukung pemain-pemain kawakan seperti Ikranagara (KH. 

Hasyim Asyari) dan Christine Hakim (Nyai Kapu), film ini memiliki 

daya tarik tersendiri ditilik dari sinematografi maupun ceritanya. 

Christine Hakim memainkan peran Nyai Kapu dengan baik; sederhana, 

tidak glamor, namun berwibawa. Begitu pun dengan Ikranagara, 

ekspresinya alami, berwibawa dan berakting seolah tanpa beban 

dalam memainkan peran seorang tokoh besar seperti KH. Hasyin 

Asyari.

Secara keseluruhan film ini baik, sedikit menjadi catatan 

bagi saya adalah pemilihan lokasi syuting. Dalam beberapa scene 

di film ini, lokasi syuting mengambil pematang sawah yang sudah 

beraspal dan “mulus”. Padahal, untuk memunculkan nostalgia masa 

lampau, alangkah lebih baik jika dipilih lokasi yang lebih sesuai 

merepresentasikan kondisi masa lalu: berbatu, tidak rata dan tidak 

beraspal. Demikian pula bangunan utama pesantren, bangunan 

tersebut terkesan modern dan terlalu bagus untuk zaman itu.  

Sedangkan lokasi syuting untuk adegan lainnya seperti peperangan, 

penjara, kantor Shumubu (Kementerian Agama) dapat menampilkan 

suasana klasik Indonesia. Terlepas semua itu, film Sang Kyai tetap “asik” 

dan layak tonton.
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Potret NIKE

Sebagai seorang Jurusita Piutang 

Negara yang selalu berupaya mengoptimalkan 

pengembalian piutang negara, tugas ini juga 

memberikan saya banyak pelajaran, ada yang 

positif, ada juga yang negatif. Tugas ini juga 

meninggalkan aneka rasa, ada yang lucu, sedih, 

kadang menjengkelkan, bikin dumba’-dumba’ (deg-

degan). Pokoknya rasa nano-nano manis asam asin.

Beberapa waktu yang lalu, saya ditugaskan 

Jurusita
KPKNL Makassar

Oleh: Nanang Ansari
Jurusita Piutang Negara pada KPKNL 

Makassar

empang. Di kantor, saya mengambil foto satelit melalui 

Google Earth, dan menghitung jarak objek dari jalan raya 

itu 2 km dengan menarik garis lurus, artinya kami berjalan 

di pematang empang minimal 4 km. Ahh..., ternyata ndak 

seberapaji jalan kakinya. 

Satu lagi kisah yang membuat saya sempat 

dumba’-dumba’ karena khawatir saya dianggap sebagai 

penyebab meninggalnya seorang Penanggung Jawab 

Hutang, biasa disebut PjH.

Waktu itu, saya ditugaskan menyita sehamparan 

tanah seluas 10 Ha. Di atasnya terdapat beberapa 

bangunan pabrik termasuk mesin-mesin, bangunan 

kantor, dan bangunan lainnya. Didampingi dua 

orang dari kreditur dan salah seorang PjH, kami mulai 

menyusuri area pabrik tersebut sambil mendata barang 

jaminan yang akan disita. Setelah dua jam berkeliling, 

kami kembali ke kantor pabrik tersebut, menyelesaikan 

berita acara penyitaan, dan tentu tetap nagih, meminta 

kepastian penyelesaian hutangnya. Sambil ngobrol, saya 

perhatikan PjH ini tidak henti-hentinya merokok. Belum 

habis sepuntung, disambung lagi dengan batang yang 

baru, meskipun dia terlihat sudah ngos-ngosan setelah 

mengelilingi area pabrik dengan berjalan kaki apalagi 

berat badannya yang saya yakin di atas 100kg.

Dua hari setelah penyitaan, pagi hari saat itu 

saya dipanggil Kepala Kantor dan bertanya, “Nang, kamu 

kan yang sita pabrik di Gowa itu?” “Iya Pak” jawabku. 

“Kamu apakan dia, sampai seperti ini. Kepala Kantor 

menunjukkan sebuah halaman di koran, di situ tertulis 

“RIP ‘Nama PJH’. Sejenak saya terdiam, dan berpikir apa 

karena saya ya? Saya jelaskan “sita seperti biasaji Pak, 

setelah itu kami ngobrol biasa di kantornya, banyak 

juga candaannya. Tapi karena saya Jurusita, ada sedikit 

kerasnya Pak, biar hutangnya lebih diperhatikan. Adaji 
saksi orang bank, silakan dikonfirm. Saya rasa, apa yang 

saya lakukan masih batas kewajaran bagi seorang jurusita 

apalagi seperti saya dengan perawakan yang kurus dan 

sedikit tinggi”. “Ya sudahlah, nanti coba kamu cari tahu 

penyebabnya ya Nang”. “Baik Pak”, saya minta izin keluar 

ruangan beliau.

Sehari kemudian saya baru tahu, kalau almarhum 

terkena serangan jantung. Wallahua’lam, apakah 

penyitaan itu menjadi salah satu pemicunya. Apabila 

memang iya, mudah-mudahan dosa saya diampuni, 

harapku. Sesungguhnya saya hanya melaksanakan tugas.

Akhir kisah BKPN (Berkas Kasus Piutang Negara) 

tersebut, hutang dinyatakan lunas setelah pabrik yang 

disita itu terjual melalui lelang.

untuk menyita beberapa objek sita, salah satunya berupa empang di Kab. Pangkep. 

Waktu itu, saya ditemani petugas dari kreditur, namanya Pak Jafar, sebut saja 

seperti itu. “Pak, kita tauji di mana lokasinya ini empang?” tanyaku. “Nda kutauki 
Pak” jawab Pak Jafar. Karena lokasi yang tidak diketahui letaknya, kami bergerilya 

bertanya ke Kepala Desa dan beberapa perangkatnya di Kantor Desa setempat 

dan menanyakan domisili pemilik yang tertera dalam sertipikat. Tidak ada yang 

tahu pasti, namun mendapat gambaran bahwa lokasi itu berada di sekitar sebuah 

dusun yang saya sudah lupa namanya.

Kami menggunakan mobil menuju dusun dimaksud. Mobil kami parkir di 

pinggir jalan poros Sulawesi, karena di pinggir jalan itu adalah hamparan empang 

yang diperkirakan merupakan letak objek sita. Sembari menyusuri empang, 

satu per satu bidang empang yang saya lihat agak luas saya cocokkan dengan 

gambar situasi pada copy sertipikat di tangan saya. Beberapa kali bertemu orang 

menanyakan lokasi objek dengan menyebutkan nama pemiliknya, jawaban 

mereka hampir sama “memang orang itu punya beberapa empang di sini Pak, tapi 

tidak kutauki yang mana dimaksud”. “Adaji penjaganya, tapi jarang sekali ke sini”. 

Ahhh.. setidaknya ada sedikit harapan, gumamku dalam hati. 

Kami terus berjalan di siang bolong, mengitari empang-empang. Rasa 

lelah dan haus mulai mengganggu konsentrasi kami. Pak Jafar kemudian bertanya 

kepada saya, “Pak, kalau menyita itu haruskah dilihat empangnya?” Weks...! 

Dehidrasi mulai menyerang membuat saya tiba-tiba lapar mendengar pertanyaan 

itu. Maklum belum makan siang. “Pak Jafar, debiturnya ini sudah menghilang, kalau 

mauki piutangta bisa kembali, salah satunya lewat lelang barang jaminannya”, 

sambarku. “Misal Pak Jafar mau beli lewat lelang, terus kita tanyakan di mana 

lokasinya, dan saya sebagai penjual bilang... tidak tahu, nanti dibilangiki ini Kantor 

Lelang atau makelar? Kalau barangnya ketemu sekarang, pada saat penilaian nanti, 

Bapak tidak perlu repot. Teman kami bisa jalan sendiri, yang penting data penyitaan 

lengkap”. “Ohhh... begitu?”, jawabnya sembari kami melanjutkan pencarian. 

Singkat cerita, objek itu kami temukan. Cocok dengan gambar situasi. Dari 

keterangan pekerja empang di sekitar objek juga menyampaikan domisili penjaga 

empang tersebut yang ternyata tinggal di Kecamatan yang berbeda. Setelah sita 

dilaksanakan prosedurnya, saya memutuskan untuk makan siang di petang hari 

dan melanjutkan tugas keesokan harinya, mengingat kaki mulai gatal disebabkan 

kaus dan sepatu yang basah dan berlumpur setelah sempat terpeleset di pematang 
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Hobi Kita

Pada awal terbentuk, kedelapan anggota kami merupakan bulok 

(bujang lokal), dan itu merupakan salah satu syarat keanggotaan kami. 

Bulok-bulok tersebut antara lain Dharmasetiawan, Purwono, Nimrod 

Hutauruk, Purwanto, Anjoni, Edy Rusbiyantoro, Susilo, dan saya sendiri.

Kami paling sering memancing di Sungai Kapuas, karena 

kebetulan Pontianak dialiri oleh Sungai Kapuas dan anak-anak sungai 

kecil lainnya. Dengan demikian, kami tidak kesulitan untuk mencari 

lokasi mancing. Di sepanjang Sungai Kapuas di Kota Pontianak,  

banyak lokasi mancing jadi andalan para mancing mania, di antaranya 

Pelabuhan Seng Hie,  Caffe Serasan,  dan di pinggir alun-alun Kota 

Pontianak yang kebetulan terletak di pinggir Sungai Kapuas. Masih 

banyak lagi tempat-tempat mancing di sepanjang Sungai Kapuas yang 

menjanjikan. Biasanya, hasil pancingan kami di sungai ini adalah ikan 

Patin, Baung, Juwara, Lais, dan Belida. Bila kami ingin memancing ikan 

Gabus (Haruan kata orang Kalimantan), ikan Lele dan ikan Toman (sejenis 

Gabus), kami mencari spot di daerah Sungai Kakap disekitar rawa-rawa 

dan anak sungai. Selain spot di Sungai Kapuas, kami juga sering mencari 

spot mancing di pinggir pantai Laut di daerah Singkawang yang ikannya 

lumayan beragam seperti Baronang, Sembilang, Pari, Selar, dan banyak 

lagi yang kami tidak tahu namanya. 

“Yang penting kan tarikannya, begitu umpan kita disambar, 

rasanya wahhhh! Susah diungkapkan dengan kata-kata,” ujar 

Dharmasetiawan, salah satu teman kami yang pernah menjadi Kepala 

KPKNL Palu dan KPKNL Pontianak itu sambil matanya menerawang ke 

atas. “Betul Pak Iwan, begitu disambar ikan, hilang sudah permasalahan 

kita hari ini, plong rasanya,” sela Nimrod sambil senyum-senyum. “Ingat 

ya, pokoknya yang belum dapat gak boleh ngemil dulu,” teriak Purwanto 

mengingatkan aturan mancing di lokasi ini, yang lain hanya tersenyum.

Itulah beberapa celotehan ketika kami mancing di kolam 

Ranch Resto Café Rindang Alam di Jalan Ampera Kota Baru Pontianak. 

Di tempat tersebut, setiap pemancing akan dikenakan biaya sesuai 

dengan berat hasil pancingannya. Ikannya pun terbatas pada ikan Mas, 

Patin, Bawal, dan Belida.  

Mancing di kolam Rindang Alam ini memang tarikannya 

mantap, berat ikan disini lumayan besar dari berat 6 ons sampai ada 

yang 5 kg. Hasil pancingan biasanya dimasak di tempat sebagai santap 

malam kami dan sebagai penghilang rasa lelah setelah seharian 

mancing. “Tarikannya mantep, bayare senep, rek,” gurau kami ketika 

hendak meninggalkan tempat itu.

Pasang surut air Sungai Kapuas dan air laut tidak ubahnya seperti 

pasang surut keanggotaan fishing club kami.  Ketika para punggawa-

punggawa kami terkena mutasi, seperti Dharmasetiawan ke Kantor 

Pusat, Nimrod ke Kanwil Serang, dan Purwono ke KPKNL Bontang, 

kegiatan mancing mania sempat berhenti beberapa bulan.

Menggeliatnya kembali hobi kami ini tidak ubahnya seperti 

pola mutasi yang ada “Perlahan Tapi Pasti.” Dari beberapa kali rapat 

dan pertemuan dengan pimpinan baru, kami beserta teman-teman 

yang baru mutasi bergabung, akhirnya terdeteksi kembali siapa-siapa 

penyuka mancing di Kanwil Kalimantan Barat ini, masuklah anggota 

baru seperti Guntur Sumitro, Basri, dan Budi Purnomo.

“Saya juga hobi mancing, kegiatan ini positif selain dapat 

melatih kesabaran, kita juga dapat mengisi hari libur dengan kegiatan 

yang positif”, ujar orang nomor satu di Kanwil DJKN Kalbar yang baru 

saja menggantikan Pak Nur Purnomo. 

“Pak Yul, coba hubungi penyewaan kapal, minggu ini kita 

jadwalkan ke Pulau Penibung,” lanjutnya dengan penuh semangat. 

“Siap Pak!” ujarku. 

“Saya belum punya pancingannya, Pak,” kata Guntur Sumitro, 

Kepala Bagian Umum baru pengganti Nimrod. 

“Tenang Pak, pakai punya saya dulu, saya punya dua,” jawab 

Purwanto, yang saat ini tengah menikmati masa pensiunnya.

Pulau Penibung menjadi idola kami sebagai spot mancing yang 

menjanjikan, lokasinya terletak di Kabupaten Mempawah kurang lebih 

1,5 jam dari Kota Pontianak menggunakan jalan darat dan ditambah 

setengah jam untuk menuju pulau itu menggunakan kapal motor.

Itulah salah satu kegiatan kami para bulok untuk mengisi hari 

libur, ketika tidak mudik. Siapa yang berminat bergabung?

Oleh:Yuliarno

“Virus” mancing ini berawal ketika masuknya mantan Kepala KPKNL Palu ke Kanwil DJKN Pontianak pada 
tahun 2010 sebagai Kepala Bidang. Cerita menarik tentang asiknya mancing di wilayah Indonesia Timur 

membuat kami tergiur mendengarnya. Satu demi satu akhirnya beberapa teman mulai membeli peralatan 
pancing dari harga yang puluhan ribu sampai dengan ratusan ribu bahkan ada yang harganya mecapai jutaan 

rupiah. Jadilah kami berdelapan sepakat untuk mancing setiap hari minggu atau hari libur lainnya.

Kanwil DJKN Kalbar Fishing Club
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Info Kesehatan

Di kalangan pencinta olah raga, bela diri seringkali terjadi perdebatan, 

bela diri apa yang paling efektif digunakan baik di tempat latihan bela 

diri (dojo) maupun di luar dojo. Bertolak dari perdebatan ini, pada awal 

tahun 1990 combat sport dengan tajuk vale tudo yang dikembangkan 

di Brazil sejak tahun 1920-an dibawa ke Amerika Serikat oleh Keluarga 

Gracie dengan mendirikan Ultimate Fighting Championship (UFC) pada 

tahun 1993.

Pada awal-awal event UFC para petarung rata-rata hanya memiliki satu 

teknik bela diri dan minim pengalaman menghadapi teknik bela diri 

di luar teknik yang dikuasai. Sampai Juli 2013, UFC telah dilaksanakan 

sebanyak 162 kali, semua petarung rata-rata memiliki dua teknik bela 

diri utama yaitu pukulan-tendangan (striking) seperti silat, tinju, karate, 

taekwondo, muay-thai; kungfu dan tarung bawah (grappling) seperti 

gulat, sambo, dan BJJ. 

Saat ini tidak ada yang mengklaim bahwa satu teknik bela diri tertentu 

adalah teknik terbaik dan paling efektif dalam bertarung, karena access 

untuk mempelajari tiap teknik kini terbuka dengan mudah.

Berdasarkan pengamatan penulis dari beberapa penelitian dan 

dokumentasi bela diri tangan kosong, salah satunya yang ditayangkan 

National Geographic channel dalam acara Fight Science dapat disajikan 

simpulan sebagai berikut:

1) Teknik tendangan terkuat baik tendangan tinggi/atas (upwards 
knee hit) pada teknik bela diri Muay Thai, adapun tendangan 

bawah (low kick) ada pada bela diri Muay Thai dan kickboxing, 

adapun teknik tendangan Taekwondo relatif lebih rendah 

tingkatan penghancurnya (damage) dari dua teknik sebelumnya. 

2) Teknik pukulan terkuat ada pada teknik tinju khusunya untuk 

teknik pukulan tinju seperti straight, hook dan upper-cut. Adapun 

teknik pukulan karate, yang menekankan tekniknya pada 

variasi pukulan, relatif lebih rendah tingkat penghancurnya.  

Teknik paling cepat untuk pukulan ada pada teknik pukulan 

kungfu dan pukulan tinju ringan seperti jab. Adapun tendangan 

tercepat ada pada bela diri muay thai and kickboxing. 

3) Teknik yang paling sulit dikalahkan di kalangan praktisi bela diri 

adalah teknik grappling seperti japanese jiu-jitsu, brazillian jiu jitsu, 

aikido, dan judo. Adapun teknik western grappling seperti gulat 

dan sambo, relatif tidak terlalu mematikan seperti teknik eastern-
grappling.

Khusus untuk bela diri dengan menggunakan senjata, berdasarkan 

penelitian dan pengamatan penulis, most destructive cutting ada pada 

bela diri samurai sword dan Japanese kendo.

Setelah kita bercelotah ke sana ke mari, element terpenting agar unggul 

dalam bertarung adalah fisik yang prima serta kuantitas dan kualitas 

berlatih yang memadai. Rickson Gracie pernah mengatakan: “You may 
use like 30 percent of jiu-jitsu.” Rickson told Brazil's Tatame. “You can’t put 
Royce (Gracie, Rickson's brother and an early UFC champion) or any other guy 
only using it. Technology has changed the sport a lot in terms of how much 
you train, the capacity of losing weight to fight. It’s completely different. You 
can use many jiu-jitsu things, but the body is your main element.” (Jonathan 

snowden at http://bleacherreport.com/articles no. 1213771)

Dan yang terpenting dari semua itu adalah, belajar bela diri dapat 

menyehatkan fisik kita, lebih jauh manfaat belajar bela diri menurut 

Rickson Gracie, sebagaimana ditulis Jeff Laboon dikutip dari mensfitness.

com/training :

It helps you handle stress. Melalui bela diri kita dapat melatih 

mental dalam dalam mengolah emosi dan mengatasi situasi tertekan. 

Pengalaman berlatih bela diri dapat membuat kita mengontorl emosi 

dan menjadikan diri kita menjadi figure yang tenang. 

It gives you unbelievable confidence. Berlatih bela diri akan membuat 

kita kuat secara fisik, dan kita terbiasa menghadapi berbagai lawan yang 

lebih besar dan lebih kuat. Hal tersebut dapat memupuk kepercayaan diri 

dalam menghadapi berbagai situasi pertarungan maupun pekerjaan.

It teaches you respect. Kompetisi/sparring dalam bela diri membuat 

kita memahami, bahwa kita dan lawan kita memiliki tujuan yang sama 

yaitu menang dalam bertarung dan itu dilakukan melalui lawan tanding 

kita. Kemenganan yang kita peroleh terwujud, karena lawan tanding 

kita, demikian pula dengan kekalahan yang didapat memberikan 

pengalaman bertarung bagi kita. Seiring berlalunya waktu, kita akan 

semakin memahami bahwa peningkatan kemampuan bela diri kita 

adalah kontribusi dari lawan tanding. Hal tersebut, mendidik kita 

memiliki rasa menghormati terhadap sesama baik itu teman maupun 

lawan dalam kehidupan di dalam maupun di luar dojo.

It builds total-body strength. Berlatih bela diri otomatis akan membuat 

fisik kita terlatih dan kuat, banyak lawan tanding dengan berbagai jenis 

bela diri akan menyebabkan kita berusaha untuk menyempurnakan 

titik kelemahan fisik kita. Seorang petarung teknis judo saat melawan 

petarung tinju akan belajar bagaimana menghindari dan meng-counter 
teknik pukulan. Hal tersebut menjadikan terbentuknya kekuatan fisik 

secara menyeluruh pada fisik kita. 

It makes you feel invincible. Rickson Gracie mengatakan: Something 
my dad would say was that it’s not important to win, but it’s important to 
know how not to be defeated, the art of invincibility is the most important 
attribute in Jiu-Jitsu. Never head into a fight just to win, but make sure you 
aren’t beat.”

Penguatan Fisik dan 
Mental Dengan Bela Diri 
Oleh: E. Suhendi - Pelaksana Sekretariat DJKN Ilu
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Galeri DJKN

Kunjungan 
Perwakilan
Ministry of 

Finance and 
Deregulation of 

Australia
Dirjen Kekayaan 

Negara (kedua dari kiri) 
tengah memberikan 
cinderamata kepada 

Head of Deregulation 
Policy Division Ministry 

of Finance and 
Deregulation of Australia 

Peter McCray

12 April 2013
Kantor Pusat 
DJKN

Auction 
on

Clinic
Direktur Lelang 

(paling kanan) tengah 
menjelaskan beberapa 

informasi terkait 
pelaksanaan lelang 
oleh DJKN kepada 
pengunjung stand 

Action on Clinic

4-12 Mei 2013
Jakarta 
Convention 
Center

Pelantikan 
Pimpinan dan 

Anggota PUPN 
Cabang dan 

Eselon III DJKN
Dirjen Kekayaan Negara 

(paling kiri) tengah 

mengangkat sumpah 

para pejabat eselon III di 

lingkungan DJKN

18 Juni 2013
Kantor Pusat 
DJKN
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Kilas Peristiwa

Kepala Kanwil IX DJKN Semarang Suhadi selaku Ketua Tim Asistensi 

Wilayah IX Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

menyerahkan salah satu Aset Bekas Milik Asing/Cina (ABMA/C) Sekolah 

Dasar Nasional Kutoarjo kepada Ketua Yayasan Pembina Pendidikan 

Kristen (YPPK) Kutoarjo pada 5 Maret 2013. Penyerahan aset ini dilakukan 

dengan cara pembayaran kompensasi kepada negara, sehingga terbit 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 3 Tanggal 7 Januari 2013. Ketua 

Tim Asistensi Suhadi menyampaikan, bahwa penyelesaian ABMA/C 

dengan pembayaran kompensasi kepada negara merupakan salah 

satu metode penyelesaian ABMA/C yang dapat memberikan kontribusi 

langsung untuk penerimaan kas negara atau Penerimaan Negara Bukan 

Pajak. 

Pada 5 Juli 2013 yang lalu, Dirjen Kekayaan Negara 

Hadiyanto, berkesempatan hadir dalam acara 

penutupan short course dengan tema Public Asset 
Managament and Valuation: Response To Climate 
Change, yang dibiayai oleh Pemerintah Australia 

dan bekerja sama dengan Queensland University of 

Technology (QUT) di Brisbane. Dalam kesempatan 

tersebut, Dirjen Kekayaan Negara menyampaikan 

bahwa kunjungan dan pelatihan ini akan memberikan 

DJKN beberapa contoh dan tolok ukur yang dapat 

memberikan wawasan tentang pengelolaan aset aset 

publik yang beragam.

DJKN menyelenggarakan Quality Assurance Penilai Internal DJKN 

Tahun 2013 untuk Kanwil I Banda Aceh dan Kanwil II Medan 

di Banda Aceh, 27 Februari s.d. 1 Maret 2013. Tujuan kegiatan 

ini untuk mengetahui dan meningkatkan kompetensi penilai 

khususnya dalam pemahaman konsep, metodologi, analisis 

data, pendalaman regulasi, dan updating berbagai informasi 

terkait penilaian. Direktorat Penilaian yang diwakili Kepala 

Seksi Pembinaan Penilai Pemerintah I Tetik Fajar Ruwandari 

menyampaikan, bahwa acara ini juga bertujuan untuk mendapat 

umpan balik serta masukan terhadap kebijakan dan peraturan, 

serta pedoman yang telah dikeluarkan dan diformulasikan oleh 

Kantor Pusat DJKN dari penilai internal yang tersebar di seluruh 

wilayah Indonesia.

Closing Ceremony Short Course Public Asset Management And Valuation Response To 
Climate Change

Profesionalisme Penilai Syarat Mutlak Menjaga Kualitas Penilaian

Kanwil IX DJKN Semarang Serahkan Aset Cina Kepada YPPK Kutoarjo
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Kilas Peristiwa

Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal 

Kekayaan Negara (DJKN) akan mempercepat pensertifikatan 

tanah terhadap seluruh Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah 

sampai tahun 2015. Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan 

Selatan dan Tengah (Kalselteng) Hady Purnomo mengatakan 

bahwa DJKN Kalselteng pada tahun 2013 telah diberikan target 

sebanyak 100 bidang tanah BMN di Kementerian/Lembaga 

(K/L) di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, 73 di antaranya 

berasal dari Kementerian Agama. Untuk mempercepat proses 

ini, Kanwil DJKN Kalselteng bekerja sama dengan Kanwil Badan 

Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 

Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku (Kanwil 

DJKN Suluttenggomalut) melakukan koordinasi dengan 

Kantor Wilayah BRI Manado sebagai upaya dalam 

percepatan penyelesaian pengurusan piutang negara 

khususnya pengembalian BKPN pada 18 April 2013 di 

Kantor Wilayah BRI Manado. Dalam pertemuan tersebut 

kedua instansi berkoordinasi untuk melakukan inventarisasi 

dan verifikasi jumlah BKPN serta nilai piutang pada masing-

masing BKPN, melakukan inventarisasi dan verifikasi data 

dokumen Barang Jaminan, dan melakukan rekonsiliasi data 

yang dimiliki Kanwil DJKN Suluttenggomalut dan Kanwil 

BRI Manado.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 

kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara 

(Kanwil DJKN Balinusra) Etto Sunaryanto 

menyampaikan bahwa seorang pemimpin 

harus menjadi teladan bagi bawahannya. 

“Pemimpin harus bisa mengarahkan 

kemana organisasi akan dibawa,” tegasnya 

ketika memberikan sambutan saat 

Pengambilan Sumpah dan Pelantikan 

serta Pengukuhan Para Pejabat Eselon IV 

di lingkungan Kanwil DJKN Balinusra yang 

dilaksanakan pada 8 Juli 2013 Aula Kanwil 

DJKN Balinusra.

Pemimpin Harus Bisa Mengarahkan Ke Mana Organisasi Akan Dibawa

Validitas BKPN Kunci Percepatan Penyelesaian Piutang Negara

Kanwil DJKN Kalselteng BPN Kalsel Targetkan Sertipikasi 100 Tanah Pemerintah
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Snapshoot

Street Painter
Pelukis jalanan di Kota NewYork

Dirjen Kekayaan Negara Hadiyanto

Leica M9
F/3.6
Lensa 35mm

Little House on the Prairie
Palu, Sulawesi Tengah

Andi Al Hakim

F/11
iso 100
FL 18mm on FX.

Mahasiswi STAN

Dwi Biyantoro
Staf Sekretariat DJKN

F/4.0
1/100 detik
Lensa 163mm
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