


Sambutan Dirjen

Media Kekayaan Negara

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan 

selamat atas terbitnya Media Kekayaan Negara 

sebagai salah satu sarana penyebarluasan informasi, 

interaksi dan kehumasan DJKN. Sebagai media 

informasi pada institusi yang mengelola kekayaan 

negara, piutang negara dan lelang, media ini dapat 

menjadi salah satu referensi yang dapat diandalkan 

oleh pembaca dalam memperoleh informasi yang 

dibutuhkan.

Akhir kata, semoga Media Kekayaan Negara ini 

dapat berkesinambungan dan terus berkembang. 

Untuk itu partisipasi, dukungan dan sumbang saran 

dari seluruh pegawai di jajaran DJKN dan pembaca 

sekalian sangat diperlukan. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Terima kasih.

sebagai salah satu sarana 
penyebarluasan informasi

Daftar Isi

Reformasi Birokrasi : 
Sebuah Upaya Perbaikan dan 
Inovasi dalam Meningkatkan 
Kepercayaan Publik

Pelatihan Sub Modul Rekonsiliasi 
BMN (Modul KN)

Direktorat Hukum dan Informasi 
menyelenggarakan Pelatihan 
Modul Rekonsiliasi BMN di 
Cisarua, Bogor pada tanggal 02 
- 06 November 2009. Pelatihan 

Hibah 
Pemerintah Pusat Kepada Aceh

Terkait dengan pengelolaan kekayaan Negara, 
Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Direktorat 
Jenderal Kekayaan Negara telah menghibahkan 
aset berupa Tiga Buah Turbin Gas dan tanah 
seluas 6,64 Ha senilai Rp.71,78 Miliar kepada 
Pemerintah Daerah Aceh. 
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 Informasi DJKN?

ini dibagi ke dalam dua tahap. Tahap pertama 
dilaksanakan pada 02-04 November 2009 dan 
diikuti oleh 29 peserta dari 15 KPKNL (Aceh, 
Lhokseumawe, Pematang Siantar, Kisaran, Padang 
Sidempuan, Pangkal Pinang, Lahat, Metro, Bandar 
Lampung, Bengkulu, Pontianak, Singkawang, 
Banjarmasin, Palangkaraya, dan Pangkalan Bun). 

Departemen Keuangan sebagai salah satu unsur 
pemerintahan telah memulai upaya reformasi 
birokrasi seiring dengan perkembangan reformasi 
di Indonesia. Upaya mewujudkan reformasi dinilai 
bersifat masif dan sangat cepat dirasakan pasca 
berlakunya Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 
30/KMK.01/2007 tentang Reformasi Birokrasi De-
partemen Keuangan, yang merupakan tindak lanjut 
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005.
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Salam Redaksi

S ETELAH sekian lama dinantikan, akhirnya Media Kekayaan Negara 
ini terbit. Beberapa tahun yang lalu, sewaktu Direktorat Jenderal 
Kekayaan Negara (DJKN) masih bernama Direktorat Jenderal Piutang 

dan Lelang Negara (DJPLN), institusi ini pernah mempunyai majalah internal 
Dinamika. Namun, media internal ini akhirnya berhenti setelah empat kali 
penerbitannya. Diharapkan dengan semangat yang baru, Media Kekayaan 
Negara dapat bertahan dan terbit secara berkesinambungan. Oleh karena itu, 
partisipasi, dukungan dan sumbang saran dari seluruh jajaran DJKN sangat 
diharapkan demi kemajuan media ini.

 
Pada edisi perdana, Media Kekayaan Negara menyajikan artikel utama yang 

menampilkan hasil wawancara dengan Direktur Jenderal Kekayaan Negara, 
Hadiyanto yang memaparkan pandangan-pandangan beliau terkait arah 
kebijakan DJKN ke depan dalam pengelolaan kekayaan negara, pengurusan 
piutang negara dan lelang. Disajikan pula artikel yang mengulas tentang 
reformasi birokrasi dan perjalanannya di DJKN dengan judul “Reformasi 
Birokrasi: Sebuah Upaya Perbaikan dan Inovasi dalam Meningkatkan 
Kepercayaan Publik”.

Dalam rubrik sajian khusus disajikan liputan Rapat Kerja Nasional 
DJKN tahun 2009. Selain itu juga disajikan beberapa artikel 
mengenai Barang Milik Negara (BMN), penilaian, lelang, dan 
teknologi informasi.

 
Akhirnya redaksi mengucapkan selamat membaca edisi 

perdana kami. Sebagai edisi perdana tentu masih banyak 
kekurangan baik teknis maupun materi, yang dari waktu ke 
waktu akan terus disempurnakan. Semoga Media Kekayaan 
Negara ini dapat menjadi sarana penyebarluasan informasi, 
interaksi, dan komunikasi bagi lingkungan internal dan 
pemangku kepentingan DJKN.

pelindung Direktur Jenderal Kekayaan Negara pengarah Sekretaris Ditjen, Direktur BMN I, Direktur BMN II, Direktur 
Penilaian Kekayaan Negara, Direktur Kekayaan Negara Lain-lain, Direktur Piutang Negara, Direktur Lelang penanggung 
jawab Direktur Hukum dan Informasi redaktur Kasubdit Sistem Aplikasi (Koordinator), Kabag Ortala, Kasubdit 
Bantuan Hukum,  Kasubdit BMN IB, Kasubdit BMN IIB, Kasubdit KNL II, Kasubdit Penilaian Usaha, Kasubdit Piutang Negara 
I, Kasubdit Pembinaan Profesi Jasa Pelelangan, Kasubdit Peraturan Perundangan, Kasubdit Pengkajian Sistem dan 
Layanan Informasi redaktur pelaksana Adi Wibowo, Acep Hadinata, Navis, Hikmah Anita, Muhamad Nahdi, Ivan 
T, Suryo Hartono, Sumarsono, Ali Azcham Noveansyah, Aziza Yuniarti penyunting/editor Dian Hendro Cahyono, 
Rini Sulistiasari, Arlianti Vita, Widiyantoro, Mala Mafiati, Acep Irawan design dan fotografer Aprillio Latuminggi, 
Candra Purna, Tajudin keuangan Risma Br. Sinaga tu : Marlyn Tupamahu, Dyah Novitarini Wulansari distribusi 
Edo Pharado, Endriko alamat redaksi Gedung Syafrudin Prawiranegara Lantai 6 Utara, Komplek Departemen 
Keuangan, Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat, Telp: 021-3512485, email: mediadjkn@gmail.com

Redaksi menerima sumbangan tulisan untuk dimuat sepanjang sesuai dengan moto majalah ini “Menuju 
Optimalisasi Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang”. Tulisan menggunakan huruf 
Arial 11 spasi 1,5 maksimal 6 halaman dan dikirimkan ke mediadjkn@gmail.com.

D JKN adalah salah satu unit kerja eselon I di 
lingkungan Departemen Keuangan, visinya adalah 
menjadi pengelola kekayaan negara, piutang 

negara, dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab 
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk mewujudkan 
visinya tersebut, DJKN mengemban misi: 

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

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

3. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat 
dijadikan acuan dalam berbagai keperluan penilaian;

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

5. Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, 
akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual-beli 
yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Berdasarkan visi dan misi tersebut dapat disimpulkan 
bahwa DJKN mempunyai tugas merumuskan serta 
melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang 
kekayaan negara, piutang negara, dan lelang sesuai dengan 
kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di 
samping itu, DJKN juga menyelenggarakan fungsi penyiapan 
perumusan kebijakan Departemen Keuangan di bidang 
kekayaan negara, piutang negara, dan lelang; pelaksanaan 
kebijakan di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan 
lelang; penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, 
dan prosedur di bidang kekayaan negara, piutang negara, 
dan lelang; pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di 
bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang; dan 
pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

sejarah djkn

Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI tahun 1945, 
pemerintah menggulirkan program pengucuran atau 
pemberian pinjaman dana untuk kredit bagi para pengusaha 
kecil dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian 
rakyat pasca penjajahan. Kebijakan ini digariskan oleh Panitia 
Pemikir Siasat Ekonomi yang didirikan oleh Muhammad Hatta 
pada tahun 1946. Dalam perkembangannya, pengucuran 
atau pinjaman dana yang diberikan oleh pemerintah tersebut 
tidak dapat dikembalikan tepat pada waktunya, bahkan dana 

tersebut menjadi kredit macet. Bila keadaan tersebut tidak 
segera dilakukan langkah pengamanan, maka dikhawatirkan 
akan sangat merugikan keuangan dan kekayaan negara 
yang selanjutnya akan memperlambat pertumbuhan 
perekonomian negara. Atas dasar pertimbangan tersebut 
dan mengingat sistem penyelesaian perkara yang ada 
pada saat itu berdasarkan Pasal 195 HIR tidak mampu 
melakukan fungsinya dalam melakukan pengamanan 
terhadap keuangan dan kekayaan negara, maka berdasarkan 
Keputusan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan 
Darat Nomor Kpts/Peperpu/0241/1958 tanggal 6 April 1958 
dibentuk Panitia Penyelesaian Piutang Negara (P3N) dengan 
tugas melakukan penyelesaian piutang negara dengan cara 
parate eksekusi (melaksanakan sendiri putusan-putusannya 
seperti surat paksa, sita, lelang, dan keputusan hukum lainnya 
tanpa harus meminta bantuan lembaga peradilan).   

Berdasarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, Indonesia 
kembali ke keadaan tertib sipil yang dimulai pada tanggal 
16 Desember 1960. Dalam situasi tertib sipil tersebut, dasar 
hukum yang memayungi Keputusan Penguasa Perang Pusat 
(yaitu Undang-Undang Dasar Sementara 1950) menjadi tidak 
berlaku lagi. Oleh karena itu, seluruh Keputusan Penguasa 
Perang Pusat berikut semua aturan pelaksanaannya tidak 
akan berlaku lagi. Namun demikian, tugas dan kewenangan 
P3N untuk menyelesaikan piutang negara secara cepat dan 
efisien masih dipandang relevan untuk tetap dilaksanakan. 
Oleh karena itu, sebelum Keputusan Penguasa Perang Pusat 
tersebut dicabut, maka dipandang perlu untuk menyusun 
suatu ketentuan pengganti yang dapat mempertahankan 
eksistensi tugas dan kewenangan pengurusan piutang 
negara yang cepat dan efisien. Pada tanggal 14 Desember 
1960 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 
49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. 
Berdasarkan Undang-Undang tersebut pemerintah 
membentuk Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sebagai 
pengganti P3N. Guna melestarikan dan mempertahankan 
eksistensi kewenangan P3N, maka PUPN juga diberikan 
kewenangan parate eksekusi dalam melaksanakan tugasnya.

Pada tahun 1971 penyerahan piutang negara yang 
berasal dari kredit investasi cukup banyak, namun struktur 
organisasi dan sumber daya manusia PUPN terbatas. Oleh 
karena itu, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 
1976 dibentuk Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) dengan 
tugas mengurus penyelesaian piutang negara, sedangkan 
PUPN yang merupakan panitia interdepartemental hanya 
menetapkan produk hukum dalam pengurusan piutang 
negara. Sebagai penjabaran Keputusan Presiden Nomor 11 
Tahun 1976 tersebut, maka Menteri Keuangan mengeluarkan 
Surat Keputusan Nomor 517/MK/IV/1976 tentang susunan 
organisasi dan tata kerja BUPN, dimana tugas pengurusan 
piutang negara dilaksanakan oleh Satuan Tugas (Satgas) 
BUPN. 

Kemudian, Pemerintah dengan Keputusan Presiden 
Nomor 21 Tahun 1991 menggabungkan fungsi lelang dan 
seluruh aparatnya dari lingkungan Direktorat Jenderal Pajak 
ke dalam struktur organisasi BUPN, sehingga terbentuklah 

Sebagai organisasi yang baru terbentuk 
pada tahun 2006, masih banyak yang belum 

mengenal Direktorat Jenderal Kekayaan 
Negara (DJKN). Apa saja tugas dan fungsinya 
dan bagaimana perjalanan sejarahnya, akan 

disajikan pada tulisan ini.

Selayang Pandang 
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
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Laporan Utama

M ENUNTASKAN inventarisasi dan penilaian Barang 
Milik Negara (BMN) di seluruh kementerian negara 
dan lembaga adalah salah satu tugas berat dan 

tantangan Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara, 
Hadiyanto. Selain itu, target Penerimaan Negara Bukan Pajak 
(PNBP) dari pengurusan piutang negara dan lelang yang juga 
menjadi tugas pokok Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 
(DJKN) harus tercapai bahkan ditingkatkan. Sebagai nakhoda 
sebuah organisasi yang baru berusia tiga tahun, banyak hal 
yang telah dilakukan oleh Dirjen lulusan Harvard Law School 
ini. Untuk mengulas lebih jauh bagaimana arah kebijakan 
DJKN ke depan, berikut kami sajikan hasil wawancara dengan 
Dirjen Kekayaan Negara, Hadiyanto.

1. bagaimana arah kebijakan djkn ke depan?

Jawab:
Arah kebijakan yang dicanangkan DJKN tak lepas dari 
visi dan misi yang telah ditetapkan. Visi DJKN adalah 
menjadi pengelola Kekayaan Negara, Piutang Negara 
dan Lelang yang profesional dan bertanggungjawab 
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam mencapai visi tersebut, DJKN juga telah 
menetapkan beberapa misi, yaitu: pertama, mewujudkan 
optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan 
efektivitas pengelolaan kekayaan negara. Misi ini adalah 
sebuah misi yang sangat mulia, karena bercerita pada 
tataran bagaimana mengoptimalkan pengelolaan 
kekayaan negara dalam perspektif budgeting, yaitu 
efisiensi dan efektifitas anggaran. 

Kedua, mengamankan kekayaan negara secara fisik, 
administrasi dan hukum. Misi ini tidak mudah karena dari 
perjalanan penertiban aset yang dilakukan DJKN, tiga isu 
ini menjadi sangat penting, yaitu pertama masalah fisik 
di mana aset tidak dikuasai oleh negara. Kedua masalah 
administrasi, kadang fisik dikuasai tapi administrasinya 
tidak tertata sebagai barang inventaris negara. Dan yang 
terakhir terdapat masalah hukum, seperti ada gugatan, 
sertifikasinya belum jelas, dan lain-lain.

Ketiga, mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar 
dan dapat dilakukan sebagai acuan dalam berbagai 
pengambilan keputusan. Setelah dilakukan penertiban, 
DJKN memiliki database aset negara, sehingga bisa 
menjadi benchmark dalam berbagai keperluan, 

Wawancara dengan
Dirjen Kekayaan Negara, Hadiyanto
ARAH KEBIJAKAN DJKN

daftar riwayat hidup

i. data pribadi
1.  Nama :  Hadiyanto
2.  Tempat/Tgl. Lahir :  Ciamis / 10 Oktober 1962
3.  Alamat Kantor :  Direktorat Jenderal Kekayaan Negara,  

    Depkeu,  Jl. Lapangan Banteng Timur 
     2-4, Jakarta 10710
    Telepon Kantor :  62-21-384-9388
    Faksimili :  62-21-344-8390

ii. riwayat pekerjaan
1.  Kepala Biro Hukum dan Humas, Depkeu 
 (1 Juni 1998 – 23 Januari 2003)
2.  Alternate Executive Director World Bank, Washington DC 
 (1  Februari 2003 – 2 Maret 2005)
3.  Kepala Biro Hukum, Depkeu  
 (14 Maret 2006 – 31 Oktober 2006)
4.  Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Depkeu 
 (1 November 2006 – sekarang)

iii. pendidikan
1.  Sarjana Hukum, Universitas Padjadjaran Bandung, 1986
2.  Certificate, International Tax Programme, Harvard University, 

USA 1993
3.  Master of Law Harvard University Law School, USA 1993

iV. penghargaan
1.  International Tax Programme, Harvard University, USA 1993
2.  Lencana Karya Satya 10 Tahun, 1999
3.  Lencana Karya Satya 20 Tahun, 2007

organisasi baru yang bernama Badan Urusan Piutang dan 
Lelang Negara (BUPLN). Sebagai tindak lanjut dari Keputusan 
Presiden Nomor 21 Tahun 1991, Menteri Keuangan 
memutuskan bahwa tugas operasional pengurusan piutang 
negara dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pengurusan 
Piutang Negara (KP3N), sedangkan tugas operasional lelang 
dilakukan oleh Kantor Lelang Negara (KLN). Selanjutnya 
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 yang 
ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
2/KMK.01/2001 tanggal 3 Januari 2001, BUPLN ditingkatkan 
menjadi Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara 
(DJPLN). Untuk menyesuaikan tugas dan fungsi pada kantor 
operasional, maka Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang 
Negara (KP3N) dan Kantor Lelang Negara (KLN) dilebur 
menjadi satu dengan nama Kantor Pengurusan Piutang dan 
Lelang Negara (KP2LN). Penyatuan ini dikukuhkan dengan 
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 425/KMK.01/2002 
tanggal 2 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang 
Negara dan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara.

Pada tahun 2006 terjadi penataan organisasi di lingkungan 
Departemen Keuangan dimana fungsi pengurusan piutang 
negara dan pelayanan lelang digabung dengan fungsi 
Pengelolaan Kekayaan Negara Direktorat Pengelolaan 
Barang Milik/Kekayaan Negara (PBM/KN) DJPb, sehingga 
Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) 
berubah menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 
(DJKN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006 
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 
10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I 
Kementerian Republik Indonesia. Dengan adanya perubahan 
organisasi tersebut, maka KP2LN berganti nama menjadi 
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) 
dengan tambahan fungsi pelayanan di bidang kekayaan 
negara dan penilaian sesuai Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 135/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Instansi Vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan 
Negara. Hal ini merupakan salah satu hasil Reformasi Birokasi 
yaitu penyatuan fungsi-fungsi yang sejenis ke dalam satu 
unit Eselon I.

Unit kerja Kantor Pusat DJKN terdiri dari 8 unit eselon II, 
yaitu: Sekretariat, Direktorat Barang Milik Negara I, Direktorat 
Barang Milik Negara II, Direktorat Kekayaan Negara Lain-lain, 
Direktorat Penilaian Kekayaan Negara, Direktorat Piutang 
Negara, Direktorat Lelang, dan Direktorat Hukum dan 
Informasi. Selain itu, DJKN juga mempunyai unit kerja vertikal 
yang tersebar di seluruh Indonesia, yang terdiri dari 17 Kantor 
Wilayah dan 70 KPKNL.

progres kinerja djkn

Sampai dengan 15 Desember 2009, DJKN telah berhasil 
menertibkan BMN yang ada pada Satuan Kerja (Satker) 
Kementerian/Lembaga sebanyak 19.856 Satker (92%) dari 
total 21.466 satker se-Indonesia dengan hasil koreksi (positif ) 
atas nilai BMN sebesar Rp252,33 Triliun, sehingga saldo 
akhir nilai BMN hasil penertiban menjadi sebesar Rp479,07 
Triliun.  Total Kementerian Lembaga (K/L) yang sudah selesai 
diinventarisasi dan dinilai BMN-nya adalah sebanyak 53, 
sedangkan yang masih dalam proses inventarisasi dan 
penilaian adalah sebanyak 21.

Sampai dengan Desember 2009, DJKN telah berhasil 
menyelesaikan 1.992 berkas kasus Kekayaan Negara Lain-

lain (139% dari target) dengan nilai Rp635,01 Milyar (133% 
dari target), yang berasal dari aset eks Kontraktor Kontrak 
Kerja Sama (KKKS), aset bekas milik asing/Cina, aset eks 
Kepabeanan, Barang Muatan Kapal Tenggelam, aset eks Bank 
Dalam Likuidasi, aset eks Kelolaan PT. Perusahaan Pengelola 
Aset dan aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

Dalam kurun waktu Januari hingga Desember 2009, 
pencapaian Piutang Negara Dapat Diselesaikan (PNDS) 
terealisasi sebesar Rp591,76 Miliar (55%) dari target Rp1.065,44 
Miliar. Untuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 
(BIAD PPN) yang merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak 
(PNBP) telah tercapai sebesar Rp46,83 Miliar (62%) dari target 
Rp74,58 Miliar. Total Piutang Negara dalam pengurusan DJKN 
saat ini adalah sebesar Rp62,45 Triliun dengan komposisi, 
yaitu Piutang Negara Perbankan sebesar Rp20,89 Triliun 
(33%) dan Piutang Negara Non Perbankan sebesar Rp41,56 
Triliun (67%). 

 
Pelaksanaan lelang sampai dengan Desember 2009, DJKN 

telah melaksanakan lelang dengan pokok lelang sebesar 
Rp5,14 Triliun (186%) dari target Rp2,76 Triliun. PNBP dari Bea 
Lelang yang berhasil dikumpulkan sebesar Rp69,97 Miliar 
(182%) dari target sebesar Rp38,30 Miliar. Frekuensi lelang 
secara nasional berjumlah 20.604 kali. Untuk hasil bersih 
lelang, nilai terbesar dihasilkan dari Balai Lelang (Pejabat 
Lelang kelas II), yaitu sebesar Rp1,58 Triliun (29%) dari total 
sebesar Rp5,38 Triliun dan untuk Bea Lelang per jenis lelag 
paling besar dihasilkan oleh lelang Undang-Undang Hak 
Tanggungan (UUHT) yaitu sebesar Rp17,60 Miliar (25%) dari 
total sebesar Rp69,97 Miliar.

Selama tahun 2009, DJKN telah selesai merumuskan  
16 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang terdiri dari 1 
PMK di bidang Sekretariat,  5 PMK di bidang Barang Milik 
Negara, 5 PMK di bidang Kekayaan Negara Lain-lain, 3 PMK 
di bidang Penilaian Kekayaan Negara, dan 2 PMK di bidang 
Piutang Negara. Selain itu terdapat 2 (dua) Peraturan 
Bersama Menteri Keuangan, yaitu Peraturan Bersama 
Menteri Keuangan dengan Jaksa Agung, Kepolisian RI, dan 
Menkumham di bidang Piutang Negara, serta Peraturan 
Bersama Menteri Keuangan dengan Kepala BPN di bidang 
Barang Milik Negara (BMN), dan 6 Peraturan Direktur 
Jenderal (Perdirjen) yang terdiri dari 3 Perdirjen di bidang 
Sekretariat, 2 Perdirjen di bidang Piutang Negara, dan 1 
Perdirjen di bidang Lelang.

Saat ini terdapat beberapa rancangan peraturan yang 
masih dalam pembahasan  yaitu: 1 Rancangan Peraturan 
Pemerintah (RPP) di bidang BMN dan 2 RPP di bidang Lelang, 
17 RPMK di bidang BMN, 1 RPMK di bidang Kekayaan Negara 
Lain-lain, 2 RPMK di bidang Penilaian Kekayaan Negara, 2 
RPMK di bidang Piutang Negara, dan 5 RPMK di bidang Lelang. 
Selain itu juga sedang dilakukan pembahasan Rancangan 
Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Kekayaan Negara, RUU 
Penilaian, RUU Piutang Negara, dan RUU Lelang. Keempat 
RUU tersebut sudah masuk dalam daftar Program Legislasi 
Nasional Tahun Legislasi 2010 – 2014. 

Untuk mencapai visi menjadi pengelola kekayaan negara, 
piutang negara, dan lelang yang profesional dan bertanggung 
jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka DJKN 
mendayaupayakan seluruh kemampuan organisasi, SDM, 
sarana/prasarana sehingga ke depan diharapkan DJKN dapat 
menjadi pengelola kekayaan negara, piutang negara, dan 
lelang yang profesional.
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khususnya dalam perencanaan pengadaan kebutuhan 
BMN.

Keempat, terkait dengan pelaksanaan pengurusan 
piutang negara yaitu dengan mengusahakan agar 
pengurusan piutang menjadi efektif, efisien, transparan, 
dan akuntabel. Pengurusan piutang negara berkaitan 
dengan upaya meningkatkan recovery dari piutang 
tersebut, dan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip 
transparan, akuntabel dan sebagainya.

Kelima, mewujudkan lelang yang efektif, efisien, 
transparan, dan akuntabel, sehingga dapat 
mengakomodasikan kepentingan masyarakat dalam 
bertransaksi.

2. dengan berlandaskan visi dan misi, bagaimana 
strategi yang digunakan untuk mencapai kebijakan 
tersebut?

Jawab:
Untuk mencapai hal tersebut, misalnya 
dalam pengelolaan aset BMN, DJKN 
menetapkan tema strategis dalam 
konteks bagaimana mengamankan dan 
meningkatkan pengelolaan aset mulai 
dari instansi vertikal yang paling bawah 
sampai ke kantor pusat DJKN. Tema 
strategis yang telah ditetapkan adalah 
bagaimana kekayaan negara terlindungi 
dan dapat dimanfaatkan secara optimal, 
yaitu dengan melakukan inventarisasi aset 
secara intensif, termasuk aset-aset yang 
berkaitan dengan dana dekonsentrasi 
dan tugas pembantuan, dan melakukan 
revaluasi aset secara berkesinambungan 
untuk meningkatkan kepastian nilai. 
Optimalisasi tersebut dilakukan dengan 
mengkoordinasikan pengadaan 
aset, memaksimalkan penggunaan 
dan pemanfaatan aset,  memastikan 
penghapusan dan pemindahtanganan 
aset berdasarkan prinsip transparansi 
dan efisiensi, sampai mengamankan 
aset dengan meningkatkan kepastian 
hukum atas aset tersebut, termasuk 
juga di dalamnya kekayaan negara yang 
dipisahkan, yaitu yang ada pada BUMN.

3. bagaimana pengelolaan kekayaan 
negara pada saat ini?

Jawab:
Pengelolaan kekayaan Negara, dalam 
ruang lingkup BMN, pada saat ini masih 
belum dapat dikatakan sempurna. Upaya-

upaya untuk melakukan perbaikan dan optimalisasi  
kekayaan negara menuju pengelolaan kekayaan negara 
yang ideal masih terus dilakukan  berdasarkan  pada 
prinsip-prinsip fungsional, kepastian hukum, transparansi, 
efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai sehingga dapat 
mewujudkan pengelolaan aset negara yang profesional 
dan efisien sebagaimana diamanatkan pada UU Nomor 17 
Tahun 2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2004.

Sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 17 
Tahun 2003, Departemen Keuangan memiliki fungsi 
kelembagaan sebagai pengelola keuangan dan 
pengelola kekayaan negara bertaraf internasional 
guna mewujudkan masyarakat adil, makmur 
dan berperadaban tinggi. Untuk itu diperlukan 
kebijakan, khususnya pengelolaan aset negara, yang 
berkesinambungan sehingga aset negara dapat 
dikelola secara prudent, accountable, dan transparant. 

Penerbitan UU Nomor 1 Tahun 2004 mengubah 
paradigma pengelolaan aset negara, dari  semula sebagai 
asset administrator menjadi asset manager. Hal ini diikuti 
dengan pembentukan Ditjen Kekayaan Negara yang 
memiliki fungsi kelembagaan untuk mengelola kekayaan 
negara guna mendorong optimalisasi penerimaan, 
efisiensi pengeluaran, dan efektifitas pengelolaan aset 
negara dalam rangka mewujudkan good governance dan 
pengamanan fiscal sustainability.

Sebagai pedoman pengelolaan aset negara, telah 
diterbitkan PP Nomor 6 Tahun 2006 yang diubah dengan 
PP Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan BMN/D 
dengan beberapa aturan teknis, seperti PMK Nomor 96/
PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, 
Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan 
Barang Milik Negara, PMK Nomor 97/PMK.06/2007 
tentang Kodefikasi dan Penggolongan BMN, PMK 
Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN, 
dan PMK Nomor 2/PMK.06/2008 yang diubah dengan 
PMK No. 179/PMK.06/2009 tentang Penilaian BMN, dan 
Peraturan Mendagri Nomor 17 Tahun 2006.

Dengan demikian dari segi waktu, organisasi DJKN 
masih sangat muda sehingga pengelolaan BMN masih 
memerlukan waktu yang cukup untuk bisa mencapai 
kondisi ideal dan memenuhi ekspektasi semua pihak. 
Di beberapa negara maju penataan BMN masih 
memerlukan waktu puluhan tahun. Kita maklum bahwa 
kesadaran pentingnya pengelolaan BMN yang baik dari 
K/L, baru tumbuh dalam satu dua tahun ini saja.

4. apa saja permasalahan dalam pengelolaan aset 
negara?

Jawab:
Aset negara yang dimiliki Indonesia sangat banyak 
dan beragam dengan lokasi yang tersebar, sehingga 
memerlukan waktu untuk membenahi pengelolaannya. 
Starting point langkah pembenahan adalah dengan 
mengetahui secara pasti ‘berapa dan apa saja’ aset 
yang dimiliki oleh Indonesia. Untuk itu, berdasarkan 
Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 dilakukan 
inventarisasi dan penilaian atas aset negara (BMN) pada 
Kementerian Negara/Lembaga. 

Kegiatan inventarisasi dan penilaian dalam rangka 
penertiban ini dilakukan dengan mengidentifikasi 
berbagai permasalahan yang dihadapi dalam 
pengelolaan negara, yaitu: pertama, tertib hukum. 
Permasalahan pengelolaan aset negara timbul karena 
hukum belum  dijalankan dengan sepenuhnya. 
Contohnya, saat ini ribuan hektar tanah milik negara 
belum memiliki bukti kepemilikan yang sah dan tidak 
bersertifikat, sehingga dapat menimbulkan sengketa 
dan gugatan yang terkadang dimenangkan oleh pihak 
lain.

Selain itu, tanah negara juga masih atas nama 
Kementerian Negara/Lembaga. Hal ini dapat 
menimbulkan egoisme sektoral pada Kementerian 
Negara/Lembaga, dimana banyak aset berupa tanah/
gedung yang idle tidak mudah dialihstatuskan kepada 
Kementerian/Lembaga lain yang memerlukan. Untuk 
itu perlu dilakukan program sertifikasi tanah negara, 
sehingga memiliki bukti kepemilikian yang sah atas 
nama Pemerintah RI. Kejelasan kepemilikan di bawah 
satu nama ini memudahkan dalam pengelolaan aset, 
karena tidak terkotak-kotak untuk setiap Kementerian 
Negara/Lembaga dan dapat memitigasi risiko hukum ke 
depan.

Kedua, tertib administrasi. Dalam pengelolaan aset 
negara yang ideal, setiap organisasi yang terlibat 
telah memahami dengan jelas tanggung jawab 
masing-masing. Apabila hal ini tidak terwujud, dapat 
menimbulkan berbagai permasalahan yang dapat 
menghambat proses untuk mewujudkan akuntabilitas 
pengelolaan aset. Contohnya, ketidaklengkapan 
dokumen dan pembukuan laporan oleh Kementerian 
Negara/Lembaga menyebabkan laporan tahunan yang 
disajikan oleh Kementerian Negara/Lembaga tidak 
mencerminkan ‘angka dan kondisi’ aset yang sebenarnya. 
Ini bisa dilihat dari laporan oleh Kementerian Negara/
Lembaga, dimana terdapat aset yang nilainya Rp1 
karena tidak diketahui nilai dan dokumennya. Hal ini 
akan menyulitkan pemerintah dalam pengambilan 
keputusan terkait pengelolaan aset negara. Proses 
pengadministrasian yang tidak sempurna juga dapat 
berpotensi untuk menimbulkan risiko keamanan atas 
aset, contohnya: barang inventaris (laptop, komputer, 
OHP, dsb) dapat berpindahtangan akibat kelalaian dalam 
memberikan kodefikasi. 

Ketiga, tertib fisik. Pengelolaan fisik aset yang tidak 
tepat berpotensi menimbulkan masalah yang 
pada akhirnya menghambat tercapainya tujuan 
pengelolaan aset. Contohnya kasus rumah negara yang 
seharusnya diberikan kepada PNS yang masih aktif 
guna memperlancar penyelenggaraan pemerintahan. 
Namun, saat ini banyak rumah dinas yang masih dihuni 
oleh orang yang tidak berhak (misalnya: pensiunan 
dan keluarga PNS), sehingga tujuan penyediaan rumah 
dinas tidak tercapai. Contoh lain adalah banyak sekali 
aset berupa tanah atau bangunan yang digunakan atau 
dimanfaatkan oleh pihak ketiga tanpa kompensasi. 
Sesuai ketentuan, penggunaan aset pihak ketiga 
oleh Kementerian Negara/Lembaga harus dengan 
membayar kompensasi. Ketentuan atau peraturan 
seperti inilah (yang terkait BMN) yang kurang dipahami 
oleh Kementerian Negara/Lembaga selaku Pengguna 
Barang/Kuasa Pengguna Barang.

Permasalahan yang timbul dalam pengelolaan aset dan 
dinamika organisasi pemerintah yang berkembang dan 
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cenderung berubah merupakan tantangan bagi para 
asset manager untuk membuat keputusan yang tepat 
dan berkesinambungan, sehingga tercapai pengelolaan 
aset yang ideal.

5. langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan 
djkn dalam mengatasi permasalahan tersebut?

Jawab:
Untuk dapat melakukan manajemen aset secara 
maksimal, langkah pertama yang harus dilakukan 
adalah membentuk suatu database atas seluruh aset 
yang dimiliki oleh negara ini. Seluruh aset dimaksud 
harus diidentifikasi, diklasifikasikan, dan dinilai untuk 
selanjutnya dimasukkan ke dalam daftar aset. Langkah 
seperti ini akan sangat membantu dalam memenuhi 
kewajiban pelaporan aset.

Hingga saat ini, database aset negara belum 
sepenuhnya terbentuk dan terintegrasi secara 
menyeluruh. Proses penertiban sebagai langkah awal 
terbentuknya database yang terintegrasi, handal 
dan reliable hingga saat ini masih dalam tahap 
pelaksanaan. Akibat dari belum sempurnanya data 
dimaksud, secara otomatis nilai kekayaan negara 
baik secara keseluruhan maupun per departemen/
lembaga ataupun instansi pemerintah juga belum 
dapat diketahui secara pasti. Akibatnya, early warning 
system sebagai salah satu kontrol dalam pengendalian 
intern kekayaan negara juga belum dapat berjalan 
dengan semestinya. 

DJKN telah berusaha menyempurnakan database atas 
seluruh aset negara melalui program inventarisasi dan 
penilaian. Program ini tidaklah mudah mengingat 
jumlah kekayaan negara Indonesia yang sangat 
banyak, beragam, dengan lokasi yang sangat 
terpencar. Ini merupakan pekerjaan yang sangat 
besar. Bahkan, negara-negara maju seperti Australia 
memerlukan waktu minimal 5 tahun untuk melakukan 
inventarisasi tersebut. Perlu diingat bahwa sebelum 
inventarisasi dilakukan, Australia telah mempunyai 
dasar catatan aset negara yang baik. Australia juga 
diuntungkan dengan jumlah penduduk yang jauh 
lebih sedikit (berbanding lurus dengan jumlah aset) 
dan kondisi geografis yang berupa benua (lokasi aset 
tidak terpencar).

Adapun hasil inventarisasi dan penilaian aset 
negara tersebut sampai dengan posisi terakhir (15 
Desember 2009) telah tercatat sejumlah 19.856 
satker dari total target sebesar 21.466 satker (74 K/
L). 

6. bagaimana dengan pemindahtanganan dan 
penghapusan aset negara? permasalahan apa yang 
kerap timbul dalam proses tersebut?

Jawab:
Pemindahtanganan dan penghapusan aset negara 
merupakan salah satu bagian dari suatu siklus aset 
negara. Di sini mungkin perlu dijelaskan bahwa 
pemindahtanganan merupakan hal yang berbeda 
dengan penghapusan, dimana pemindahtanganan 
merupakan suatu proses pengalihan kepemilikan barang 
milik negara melalui penjualan, hibah, tukar menukar 
atau penyertaan modal pemerintah. Sedangkan 
penghapusan merupakan tindakan administratif yang 
dilakukan dengan menghapus barang milik negara dari 
daftar barang. Oleh karena itu, pemindahtanganan tidak 
sama dengan penghapusan.

Terdapat beberapa permasalahan yang sering muncul 
terkait dengan pemindahtanganan atau penghapusan 
ini, yaitu:
a. Pelaksanaan hibah atas aset yang berasal dari dana 

dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
Yang sering menjadi masalah dalam pelaksanaan 
hibah ini adalah, kementerian negara/lembaga 
tidak bisa melengkapi persyaratan yang 
diperlukan terutama terkait dengan dokumen 
penganggarannya serta hasil audit aparat pengawas 
fungsional pemerintah. Hasil audit ini menjadi salah 
satu persyaratan pokok karena kita berharap bahwa 
barang yang diajukan untuk dihibahkan ini sudah 
direncanakan dari awal.   
Selain itu terdapat pula permasalahan terkait 
dengan aturan yang ada sekarang yang tidak 
bisa menampung semua  permasalahan hibah 
ini. Sebagai contoh, Depnakertrans mengajukan 
hibah tanah, rumah dan peralatan kepada para 
transmigran, yang artinya hibah itu diberikan kepada 
individu/perseorangan. Padahal dalam PP Nomor 
6 Tahun 2006 dan PMK Nomor 96/PMK.06/2007 
secara jelas dikatakan bahwa hibah itu hanya dapat 
dilakukan kepada Pemda, lembaga keagamaan, 
lembaga sosial atau lembaga kemanusiaan.

b. Pelaksanaan pemindahtanganan atas aset negara 
yang saat ini digunakan oleh BUMN atau yang biasa 
kita sebut dengan Bantuan Pemerintah Yang Belum 
Ditetapkan Statusnya (BPYBDS).
Dalam pelaksanaan pemindahtanganan ini kita 
banyak menghadapi kendala terkait dengan 
kelengkapan persyaratan serta nilai atas barang 
yang akan dipindahtangankan. Hal ini terjadi 
karena pada dasarnya, barang-barang yang akan 
dipindahtangankan tersebut merupakan barang 
eks proyek kementerian negara/lembaga yang 
diadakan pada beberapa tahun yang lalu bahkan 
ada yang lebih dari 10 tahun yang lalu dan sejak 
awal pengadaannya barang-barang itu sudah 
langsung digunakan oleh BUMN/BUMD. Dengan 
demikian pada saat akan dipindahtangankan, kita 
mengalami kesulitan menentukan berapa nilai atas 
barang tersebut, apakah didasarkan pada nilai pada 

saat pengadaannya dulu atau nilai sekarang. Kalau 
menggunakan nilai sekarang jelas tidak fair, karena 
BUMN telah menikmati manfaat atas aset tersebut 
sejak awal pengadaannya serta kondisi aset tersebut 
sekarang pasti sudah banyak yang rusak atau bahkan 
sudah hilang/habis masa manfaatnya. Sebagai 
contoh adalah aset-aset eks proyek kelistrikan.

c. Pelaksanaan proses pemindahtangan aset negara 
yang tidak sesuai prosedur.
Permasalahan yang kerap timbul dalam proses 
pemindahtanganan aset negara adalah pelaksanaan 
yang tidak sesuai prosedur seperti tidak ada ijin dari 
pengelola barang. 

d. Permasalahan nilai aset negara yang akan dilakukan 
pemindahtanganan.
Pada saat pemindahtanganan atau penghapusan 
aset ini, sering kali kita menghadapi 
permasalahan mengenai nilai  barang yang akan 
dipindahtangankan. Sering kali kita mendapatkan 
usulan pemindahtanganan dimana nilai aset 
tersebut ditetapkan oleh pengguna dengan nilai 
yang rendah yang berpotensi menimbulkan 
kerugian bagi negara. Oleh karena itu, dalam 
beberapa kasus apabila nilai yang diajukan itu ada 
indikasi tidak wajar, maka kita mengirimkan penilai 
internal DJKN untuk menentukan nilai wajar atas 
aset yang akan dipindahtangankan, sehingga bisa 
mengoptimalkan nilai aset yang dipindahtangankan 
tersebut.

7. jika tadi berbicara mengenai kekayaan negara, lalu 
bagaimana dengan pengurusan piutang negara?

Jawab:
Total outstanding piutang negara per 15 Desember 
2009 adalah sebesar Rp62,45 triliun. Nilai ini berasal dari 
beberapa sumber. Pertama, dari kementerian/lembaga 
atau instansi pemerintah. Instansi pemerintah adalah 
departemen tertentu yang memiliki tagihan piutang 
pada pihak ketiga. Contohnya PNBP, royalti batubara dari 
Departemen ESDM dan tagihan rumah sakit pemerintah. 
Kedua, piutang dari BUMN/BUMD, baik perbankan 
maupun non perbankan. Ketiga, pengurusan piutang 
eks Badan Penyehatan Perbankan Nasonal (BPPN). 
Keempat, pengurusan piutang dari eks Bank Dalam 
Likuidasi (BDL).

Kalau berbicara pengurusan piutang, targetnya dibagi ke 
masing-masing kantor pelayanan. Ada kantor pelayanan 
yang pada bulan ini sudah melampaui target, tetapi ada 
juga yang masih belum. Mengapa target recovery piutang 
belum optimal? Hal ini terjadi karena banyak hal. Pertama, 
asetnya tidak cukup untuk melunasi utang, dimana nilai 
aset atau jaminan lebih rendah daripada jumlah hutang. 
Kedua, aset yang diserahkan untuk melunasi piutang 
masih terkait masalah hukum, sehingga pada proses 
eksekusinya banyak yang tidak berminat karena terdapat 

masalah hukum. Ketiga, barang yang menjadi jaminan 
atau aset yang harus dieksekusi itu kurang menarik atau 
lokasi tidak jelas, sehingga walaupun sudah dilelang tiga 
atau empat kali, aset itu tidak ada peminatnya juga.

Selain aset dari eks BPPN dan eks BDL, termasuk juga 
aset-aset yang diserahkan PT. Perusahaan Pengelola 
Aset (PPA) dan aset eks debitor Bantuan Likuiditas 
Bank Indonesia (BLBI). Sebagian dari mereka ada yang 
diserahkan kepada Kepolisian dan Kejaksaan. Terhadap 
aset-aset seperti ini target recovery asetnya tidak 
dicanangkan, jadi DJKN hanya mengerjakan saja.

Terhadap aset-aset tersebut, DJKN melakukan penagihan 
pengurusan sedemikian rupa atau dengan cara lain 
sesuai ketentuan. Tetapi memang tidak mudah karena 
yang diserahkan memang aset bermasalah. 

Secara internal, DJKN memiliki roadmap untuk 
mendorong penyelesaian Piutang Negara. Untuk 
tahun 2010, piutang negara yang dapat diselesaikan 
(PNDS) direncanakan sebesar Rp770 miliar dan biaya 
administrasi (BIAD) pengurusan piutang negara yang 
disetorkan ke APBN sebagai PNBP ditargetkan sebesar 
Rp67,705 miliar. Penerimaan tersebut berasal dari 
pengurusan piutang negara yang ada di kita, baik dari 
penjualan aset eks BPPN maupun dari hasil penagihan 
utang itu sendiri. Jadi, recovery itu memang sangat 
tergantung dari kualitas aset, persoalan hukum, dan 
tingkat kooperatif tidaknya debitor.

8. bagaimana pengurusan piutang yang berasal dari 
bumn/d ke depan, apakah pupn/djkn masih akan 
tetap melaksanakan penagihan piutang tersebut?

Jawab:
Untuk saat ini DJKN berpedoman pada UU Nomor 
49 Prp Tahun 1960 Jis PP Nomor 33 Tahun 2006, PMK 
Nomor 128/PMK.06/2007 berikut perubahannya, yaitu 
PMK Nomor 88/PMK.06/2009, dan PMK Nomor 155/
PKM.06/2009. Piutang BUMN/BUMD sementara ini 
dapat diurus sepanjang BUMN/BUMD tersebut non 
perbankan, sedangkan BUMN/BUMD penyerahan dari 
perbankan hanya dapat dilakukan dalam hal piutang 
tersebut dananya berasal dari pemerintah, yaitu dengan 
pola channeling dan risk sharing.

Ke depan, dalam RUU Pengurusan Piutang Negara/
Daerah disepakati bahwa nantinya DJKN hanya akan 
mengurus Piutang milik Pemerintah Pusat/Daerah saja, 
atau piutang milik pemerintah yang diteruspinjamkan 
melalui BUMN/BUMD perbankan. Namun sebagai solusi 
sementara, sambil menunggu perubahan UU Nomor 49 
Prp Tahun 1960 dan guna memberikan landasan hukum 
yang memadai, dalam UU Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
APBN 2010 diatur mengenai pengurusan piutang BUMN 
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melalui mekanisme korporasi yang akan berlaku sampai 
dengan 2010.

9. dalam pengurusan piutang negara dikenal 
istilah gijzeling atau paksa badan sebagai upaya 
pengoptimalan pengurusan piutang negara, 
bagaimanakah penerapan paksa badan tersebut 
sekarang mengingat belum pernah dilaksanakan?

Jawab:
PUPN dalam hal ini belum pernah melaksanakan paksa 
badan, kita baru akan memulai rencana pelaksanaan paksa 
badan tersebut di tahun 2010 untuk menindaklanjuti 
Peraturan Bersama tentang Petunjuk Pelaksanaan Paksa 
Badan Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara Oleh 
PUPN yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan, Jaksa 
Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 25 
Maret 2009. Rencana ini tentu harus dilakukan secara hati-
hati dan penuh perhitungan untuk menjamin efektivitas 
penagihan piutang. 

Kita telah melaksanakan kerjasama dengan instansi-
intansi terkait untuk pelaksanaannya, baik mulai dari 
pencarian (bila objek paksa badan tidak diketahui 
keberadaannya) sampai penempatan objek paksa badan 
pada tempat-tempat yang telah ditunjuk.

Masalah pembiayaan yang dikeluarkan untuk 
pelaksanaan paksa badan tersebut semuanya 
mengunakan DIPA Kantor Pusat DJKN yang nantinya 
akan ditambahkan pada jumlah kewajiban yang harus 
dibayar oleh objek paksa badan atau dengan kata lain 
semua biaya pelaksanaan paksa badan dibebankan 
kepada debitor sebagai penambah jumlah hutang.

Paksa Badan dilakukan selama 6 (enam) bulan dan dapat 
diperpanjang satu kali selama 6 (enam) bulan juga, jadi 
debitur dapat dikenakan paksa badan maksimal 12 (dua 
belas) bulan.

10. mengenai lelang yang juga salah satu bidang tugas 
djkn, bagaimana prospeknya di masa depan?

Jawab:
Moto lelang adalah sales means auction, maksudnya 
adalah lelang menjadi salah satu cara yang disukai oleh 
masyarakat untuk membeli dan menjual barangnya. 
Di masa depan lelang menjadi alternatif utama 
untuk melakukan transaksi barang. Untuk itu perlu 
pembenahan dari segi sumber daya manusia, mekanisme, 
dan undang-undangnya. Dari segi sumber daya, perlu 
adanya peningkatan pengetahuan dan pembinaan 
integritas terhadap para Pejabat Lelang supaya dapat 
memberikan service yang baik, sehingga lebih dipercaya 

oleh masyarakat. Penyempurnaan mekanisme dan tata 
cara lelang terus dilakukan melalui penyempurnaan 
peraturan-peraturan teknis dan undang-undang, 
sehingga lelang dapat lebih transparan, akuntabel, harga 
yang optimal dan cost-nya murah.

Sebagai informasi tambahan, pencapaian pokok lelang 
per 15 Desember 2009 sebesar Rp5,14 triliun atau 186% 
dari target sebesar Rp2,76 triliun dengan frekuensi lelang 
sebanyak 20.604 kali. 

Pada tahun 2010 RUU Lelang masuk dalam Program 
Legislasi Nasional Tahun 2010-2014 bersama-sama 
dengan RUU Piutang dan RUU Penilaian. Vendu Reglement 
Stbl. 1908 yang telah berumur 100 tahun lebih perlu 
dirubah untuk menyesuaikan perkembangan zaman 
dan dinamika yang terjadi di masyarakat. 

11. dalam ruu lelang tersebut, hal-hal apa saja yang 
diatur?

Jawab:
Dalam RUU lelang tersebut, dibuat peraturan yang lebih 
jelas dan tegas sehingga menjamin kepastian hukum 
baik dalam aturan itu sendiri maupun kepada pengguna 
jasa lelang dan pihak-pihak yang terkait, antara lain 
ketentuan yang memberikan kepastian hukum bagi 
pembeli yang beriktikad baik atas kepemilikan barang 
yang dibelinya melalui lelang; perlindungan bagi 
kepentingan publik dalam rangka penegakan hukum, 
pengelolaan barang milik negara dan penerimaan negara; 
pengaturan hak-hak dan kewajiban Pejabat Lelang yang 
lebih jelas, sehingga Pejabat Lelang memiliki acuan dalam 
melaksanakan tugasnya secara profesional; peranan swasta 
khususnya ketentuan yang mengatur kegiatan usaha balai 
lelang dan pejabat lelang swasta; dan untuk menyesuaikan 
dengan perkembangan teknologi diatur juga lelang 
melalui teknologi informasi dan komunikasi. RUU yang 
disusun juga harus dapat menyelesaikan permasalahan 
yang timbul sebagai akibat adanya kegiatan jual beli antara 
pihak penjual dengan pihak pembeli.

12. pada saat ini tengah ditayangkan iklan layanan 
masyarakat tentang lelang di media tV, media cetak 
dan baliho. apa sebenarnya tujuan yang ingin dicapai 
dari iklan tersebut?

Jawab:
Dengan adanya iklan layanan masyarakat tentang lelang, 
diharapkan terjadi peningkatan minat masyarakat 
dalam melakukan jual-beli melalui lelang, terutama 
lelang sukarela. Oleh karena itu, untuk tahun 2010 
akan diprogramkan kembali pembuatan iklan layanan 
masyarakat tentang lelang untuk meningkatkan 
pemahaman masyarakat tentang lelang yang akhirnya 
lelang dapat dijadikan sebagai salah satu sarana jual-beli 
yang dipilih oleh masyarakat.

R EFORMASI birokrasi telah dikenal dan populer 
sejak tahun 1980-an. Inggris pada saat dipimpin 
oleh Perdana Menteri Margaret Thatcher 

dianggap pionir dan sukses dalam melaksanakan reformasi 
birokrasi. New Zealand dan Amerika Serikat adalah negara 
berikutnya yang telah berhasil mewujudkan reformasi 
birokrasi sebagai upaya pemerintah untuk merespon 
tuntutan dinamika masyarakat modern di era tahun 1990-
an. Secara historis, Elaine C. Kamarck (2003) mengatakan 
bahwa gerakan reformasi birokrasi  yang dilaksanakan oleh 
pemerintah di negara-negara berkembang didorong oleh 
kondisi pascakrisis ekonomi atau  oleh tuntutan organisasi 
kreditur internasional. Gerakan reformasi di Indonesia 
sebenarnya telah dimulai sejak pertengahan tahun 1980-
an berupa deregulasi perpajakan, perbankan, dan sektor 
perdagangan, namun secara struktur dan sumber daya 
manusia belum dilakukan. 

Reformasi birokrasi di Indonesia ditumbuhkan sebagai 
upaya untuk merespon terhadap tuntutan pelayanan kepada 

masyarakat dan dunia usaha 
yang harus berubah menjadi 
lebih baik dan efisien baik 
tingkat nasional maupun 
internasional, dalam rangka 
meningkatkan daya saing 
Indonesia di tengah per-
saingan global yang sema-
kin ketat.  Upaya  reformasi 
birokrasi tersebut semakin 
menemukan momentumnya 
yang tepat dan mendapat 
dukungan penuh dari publik 
setelah pascakrisis ekonomi, 
keuangan, dan politik tahun 
1998. 

Departemen Keuangan 
sebagai salah satu unsur 
pemerintahan telah me-
mulai upaya reformasi 
birokrasi seiring dengan 
perkembangan reformasi 
di Indonesia. Upaya mewu-
judkan reformasi dinilai 

bersifat masif dan sangat cepat dirasakan pasca berlakunya 
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.01/2007 
tentang Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan, yang 
merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 
2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
(RPJM). Tujuan akhir yang ingin dicapai dari kebijakan 
tersebut adalah mewujudkan peningkatan kepercayaan 
publik terhadap kinerja pelayanan Departemen Keuangan. 

Upaya reformasi birokrasi di Indonesia, khususnya 
di Departemen Keuangan termasuk Direktorat Jenderal 
Kekayaan Negara (DJKN)  yang bersifat cukup radikal terjadi 
pada periode pascakrisis ekonomi dan politik, tepatnya 
setelah reformasi birokrasi menjadi salah satu program 
penting pemerintah dalam RPJM 2004-2009. 

Sasaran RPJM yang terkait langsung dengan reformasi 
birokrasi adalah penciptaan tata pemerintahan yang bersih 
dan berwibawa atau lebih populernya adalah good public 
governance. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, arah 

Sebuah Upaya Perbaikan dan 
Inovasi dalam Meningkatkan 

Kepercayaan Publik
Oleh : Suryanto

Reformasi Birokrasi
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kebijakan yang ditetapkan dalam RPJM adalah meningkatkan 
kualitas penyelenggaraan administrasi negara, yang 
meliputi :

1. Penataan kembali fungsi-fungsi kelembagaan 
pemerintahan agar dapat berfungsi secara lebih 
memadai, efektif dengan struktur lebih proporsional, 
ramping, luwes, dan responsif;

2. Peningkatan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan 
dan prosedur pada semua tingkat dan lini 
pemerintahan;

3. Penataan dan peningkatan kapasitas sumber daya 
aparatur agar lebih profesional sesuai dengan tugas dan 
fungsinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik 
bagi masyarakat;

4. Peningkatan kesejahteraan pegawai dan pemberlakuan 
sistem karir berdasarkan prestasi;

5. Optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan e-
government dan dokumen/arsip negara dalam 
pengelolaan tugas dan fungsi pemerintah.

Dengan telah dilakukannya reformasi kebijakan 
Keuangan Negara melalui tiga paket Undang-undang, yaitu 
UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No.1 
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No.15 
Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung 
Jawab Keuangan Negara, maka sebagai konsekuensi 
logisnya Departemen Keuangan harus mengambil langkah 
strategis berupa reformasi birokrasi Departemen Keuangan. 
Untuk itu, Menteri Keuangan melalui keputusan Nomor 30/
KMK.01/2007 telah mencanangkan reformasi birokrasi di 
lingkungan Departemen Keuangan dengan program prioritas 
penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis, dan 
peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Dalam 
upaya menggerakkan dan melaksanakan program reformasi 
tersebut, Departemen Keuangan telah membentuk Tim 
Reformasi Birokrasi Pusat (TRBP), yang langsung di bawah 
pengarahan Menteri Keuangan dengan Ketua Tim dijabat 
oleh Sektretaris Jenderal Departemen Keuangan dan 
anggota tim berasal  dari para Pejabat unit-unit eselon I di 
lingkungan Departemen Keuangan. Pembentukan TRBP 
merupakan wujud komitmen dan dukungan yang tinggi 
dari Departemen Keuangan untuk melaksanakan reformasi 
secara konsisten dan berkesinambungan.

Berdasarkan  penetapan program  prioritas tersebut yang 
dianggap sebagai lokomotif reformasi, maka DJKN sebagai 
salah satu unit eselon I di lingkungan Departemen Keuangan 
telah mengambil bagian yang penting dan berperan aktif 
dalam melaksanakan proses reformasi birokrasi tersebut 
dengan membentuk Tim Reformasi Birokrasi melalui 
Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-
05/KN/2007 tanggal 2 Februari 2007 sebagaimana telah 
diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan 
Negara Nomor 74/KN/2007 tanggal 31 Oktober 2007. 
Dengan adanya kebijakan tersebut, DJKN di bawah arahan 

dan bimbingan TRBP serta dukungan pimpinan dan staf 
melaksanakan program reformasi birokrasi yang sampai saat 
ini masih terus berlanjut. 

tujuan dan cakupan reformasi birokrasi

Pada dasarnya setiap pemerintahan yang melaksanakan 
reformasi birokrasi menginginkan adanya suatu perubahan 
ke arah yang lebih baik. Dalam berbagai kesempatan, 
Menteri Keuangan mengatakan bahwa tujuan akhir reformasi 
birokrasi Departemen Keuangan adalah mewujudkan 
peningkatan kepercayaan publik terhadap kinerja dan 
layanan Departemen Keuangan (building public trust). 
Untuk memperoleh kepercayaan publik tersebut tentunya 
tidaklah mudah dicapai dalam dua atau tiga tahun, apalagi 
dalam kondisi masyarakat kita yang masih heterogen baik 
pendidikan, budaya, ekonomi, dan kondisi sosial lainnya 
di tengah arus keterbukaan dan perkembangan teknologi 
komunikasi dan informasi yang pesat. Kita semua sangat 
memahami sifat masyarakat Indonesia yang pada umumnya 
selalu menginginkan sesuatu proses perubahan dapat 
diselesaikan secara instan.

 Untuk menjawab tantangan tersebut, ditetapkan beberapa 
tujuan antara yang secara bertahap yang diharapkan dapat 
meningkatkan kepercayaan publik, khususnya terhadap 
kinerja dan pelayanan Departemen Keuangan, yaitu: (i) 
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good 
governance); (ii)  peningkatan pelayanan publik. 

 
Salah satu pendapat ahli ekonomi pembangunan yang 

sejalan dengan argumentasi penetapan tujuan tersebut 
adalah Stephen C. Smith yang menyebutkan bahwa  good 
governance adalah salah satu prasyarat yang fundamental 
untuk mencapai pembangunan ekonomi yang sukses. 
Tentunya pendapat tersebut sangat erat kaitannya dengan 
peran Departemen Keuangan dalam meningkatkan 
pembangunan ekonomi. 

Untuk menunjang tercapainya tujuan tersebut, dalam 
proses reformasi birokrasi dilakukan perbaikan mendasar, 
dan didukung dengan inovasi yang mencakup tiga pilar 
utama, yaitu penataan organisasi, perbaikan proses bisnis, 
dan peningkatan manajemen sumber daya manusia. 

Penataan organisasi meliputi  pemisahan, penggabungan, 
dan penajaman fungsi dalam struktur organisasi Departemen 
Keuangan dengan orientasi menjadi organisasi yang sensitif/
peka terhadap perubahan, efektif dan efisien. Sebagai contoh, 
DJKN merupakan unit eselon I hasil penggabungan fungsi 
pengurusan piutang negara dan lelang yang berasal dari Di-
rektorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara dengan fungsi 
pengelolaan kekayaan negara yang sebelumnya berada di 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan.  Perbaikan proses bisnis 
diarahkan kepada terciptanya standardisasi pelayanan (stan-
dard operating procedures) yang lebih memberikan kepastian 

waktu, persyaratan, biaya, hak dan kewajiban. Pengelolaan 
sumber daya manusia (SDM) difokuskan terhadap perbaikan 
manajemen dan peningkatan kualitas SDM, yaitu mulai diter-
apkannya standar kompetensi jabatan dalam pengambilan 
keputusan untuk penempatan, mutasi dan promosi, penera-
pan kode etik pegawai serta sistem informasi kepegawaian. 

Beberapa perbaikan yang cukup menonjol dari ketiga pilar 
tersebut adalah diterapkannya program layanan unggulan 
di beberapa unit eselon I termasuk DJKN yang mempunyai 
pelayanan langsung kepada masyarakat, penerapan dan 
pengukuran indikator kinerja utama yang berbasis balanced 
scorecard serta pembangunan assessment centre. Sebagai 
konsekuensi logis dari upaya perbaikan tersebut dan untuk 
menciptakan kebijakan yang adil serta berimbang, maka 
kepada seluruh pegawai Departemen Keuangan diberikan 
perbaikan remunerasi. Masih banyak reward  yang tersedia 
apabila jajaran Departemen Keuangan melaksanakan 
reformasi dengan baik, misalnya peningkatan kompetensi 
melalui pendidikan dan pelatihan (diklat), kesempatan 
memperoleh karier yang lebih tinggi serta mendapat tugas 
yang tepat dengan kemampuannya. Perlu ditegaskan bahwa 
reformasi birokrasi tidak identik dengan kenaikan remunerasi 
seketika, tetapi merupakan suatu tahapan yang ditempuh 
setelah melakukan perbaikan dan inovasi. 

progres reformasi birokrasi di djkn

Dengan komitmen dan dukungan penuh dari pimpinan 
dan segenap pegawai,  untuk periode 2007 sampai dengan 
Semester I 2009 DJKN telah  menyelesaikan beberapa 
perbaikan mendasar dalam ketiga pilar utama reformasi 
birokrasi. Secara ringkas, progres tersebut dapat dilihat dalam 
tabel Progres Reformasi Birokrasi di DJKN.

kesimpulan

Dengan melihat hasil perbaikan yang dicapai dalam 
reformasi birokrasi di DJKN selama kurang lebih dua  
setengah tahun, dapat dikatakan bahwa telah terdapat 
perbaikan dalam penataan organisasi, perbaikan proses 
bisnis dan pengelolaan manajemen sumber daya manusia. 
Progress reformasi birokrasi dan pengukuran indikator kinerja 
utama secara konsisten  selalu dimonitor dan dievaluasi oleh  
Direktur Jenderal Kekayaan Negara dalam tingkat eselon 
I, serta Menteri Keuangan secara periodik baik dalam rapat 
pimpinan maupun forum staf ahli. Hal ini menunjukkan bukti 
bahwa reformasi birokrasi sudah menjadi tekad segenap 
insan DJKN dan Departemen Keuangan pada umumnya.

Dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap reformasi 
birokrasi di DJKN, masih terdapat ruang untuk penyem-
purnaan. Sebagai contoh, pelaksanaan program layanan 
unggulan belum dapat dilaksanakan secara maksimal, 
yaitu selama periode 2008 baru berhasil sekitar 73%. Un-
tuk mengatasi kesenjangan tersebut, upaya internalisasi 
dan sosialisasi kepada seluruh insan DJKN harus menjadi 
prioritas  utama. Selain itu, penegakan disiplin, penerapan 
reward and punishment sudah harus menjadi budaya kerja 
di DJKN. 

Masyarakat melalui DPR telah memberikan perbaikan 
remunerasi kepada pegawai Departemen Keuangan. Sekarang 
tinggal kita segenap pegawai DJKN-Departemen Keuangan 
harus dapat menunjukkan bahwa penghasilan yang diperoleh 
memang pantas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada 
Sang Khalik, Allah SWT, Tuhan Yang Mahakuasa.

Sekretaris Ditjen Kekayaan Negara

Progress Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

- Proses revisi PMK No. 131/2006 
mengenai pengalihan tugas 
kekayaan negara yang dipisahkan 
dari Dit KNL ke Dit BMN, 
nomenklatur dan tugas Subdit di 
Dit PN, pembagian tugas Subdit 
di Dit Lelang (pembahasan 
dengan Organta Sekjen).

- Proses revisi PMK No. 135/2006 
mengenai adanya pemekaran 
wilayah administratif dan 
realokasi wilayah kerja.

-

- Implementasi PMK 100/ 
PMK.01/2008 dan PMK102/ 
PMK.01/2008.

- Pembagian beban tugas pada 
Kantor Pusat, Kanwil, dan 
KPKNL.

- Persiapan pembentukan 
KPKNL Teladan, dengan 
kriteria :
1. bebas pungli
2. kepastian prosedur dan 

proses pelayanan
3. kecepatan pelayanan 

- Penetapan Perdirjen Nomor 01/
KN/2009 tentang pembagian 
beban tugas pada Kantor Pusat. 

- Perdirjen Nomor 03/KN/2009 
tentang pembagian beban 
tugas pada Instansi Vertikal 
DJKN.

- Usulan revisi PMK 100/
PMK.01/2009, reposisi dan 
spesialisasi tugas dan fungsi 
direktorat BMN I, BMN II, dan HI.

- Usulan tenaga pengkaji DJKN.

- Penetapan KPKNL Teladan 
Tahun 2009 :
1. KPKNL Bekasi
2. KPKNL Bandung
3. KPKNL Semarang
4. KPKNL Medan
5. KPKNL Palembang

a. Penataan Organisasi

b. Pembentukan KPKNL 
Teladan

2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9k e g i ata nno

Penataan Organisasi Reorganisasi DJKN1
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2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9k e g i ata nno

Telah selesai disusun dan 
diserahkan ke Biro Organta untuk 
dievaluasi (jumlah 189 uraian 
jabatan struktural + 1.296 urjab 
pelaksana)

Telah selesai disusun dan 
diserahkan ke Biro Organta 
sebanyak 921 SOP.

Telah diserahkan ke Biro Organta 
Sekjen dan saat ini sedang 
dievaluasi oleh konsultan

6. KPKNL Makassar
- Pola rekruitmen untuk kantor 

modern adalah dengan open 
bidding (seleksi)

- Penetapan 10 SOP  KPKNL 
Teladan yang terdiri dari :
1. 3 SOP Pelayanan Lelang;
2. 5 SOP Pengurusan Piutang 

Negara;
3. 2 SOP Pengelolaan BMN.

Ke-10 SOP dimaksud 
merupakan SOP front office, 
yaitu SOP yang berhubungan 
langsung dengan pengguna 
jasa. Pertimbangan 
penetapan 10 SOP khusus 
sebagai SOP KPKNL Teladan 
adalah:
a) setiap tahapan prosesnya 

dapat disederhanakan, 
distandardisasikan, dan 
dapat segera dieksekusi, 
serta proses penyelesaian 
setiap tahapan didukung 
dengan sistem aplikasi 
front office; 

b) untuk memudahkan 
petugas KPKNL Teladan 
memproses setiap 
permohonan yang terkait 
dengan 10 SOP dimaksud, 
telah disediakan formulir/
blanko-blanko yang akan 
diisi oleh pengguna jasa 
(atau dibantu pengisiannya 
oleh petugas front office).

c)  Adapun SOP lainnya tetap 
mengikuti SOP reguler 
yang telah ditetapkan oleh 
Kantor Pusat.

a. Job Analysis / 
Evaluation 

- Job Description;
- Job Specification;
- Job Mapping
- Job Grading

b. Pembuatan SOP

c. Analisis Beban Kerja

Perbaikan Proses Bisnis2

Penyempurnaan uraian jabatan 
sebagai tindak lanjut PMK 
No.100/PMK.01/2008 dan 
PMK No.102/PMK.01/2008. 
(Menunggu pengesahan Setjen 
Depkeu)

- SOP yang telah ditetapkan 
dengan Kep Dirjen No. 76/
KN/2007 tanggal 16 November 
2007 sebanyak 485 SOP.

- SOP yang ditetapkan dengan 
Kep Dirjen No. 48/KN/2008 
tanggal 15 Oktober 2008 
sebanyak 485 SOP

- Total SOP DJKN 970 SOP

- Sudah dilakukan uji petik 
untuk mendapatkan norma 
waktu ideal dalam setiap 
pelaksanaan tugas di 6 KPKNL 
yaitu KPKNL Jakarta II dan 
IV, KPKNL Bandung, KPKNL 
Semarang, KPKNL Surabaya 
dan KPKNL Makasar sesuai 
dengan program TRBP.

- Mengkaji hasil ABK guna 
penyempurnaan organisasi

- Telah ditetapkan PMK 816/
PM.1/2008 dan PMK 817/
PM.1/2008 tentang Uraian 
Jabatan pada Kantor Pusat 
dan Instansi Vertikal DJKN.

- Identifikasi dan rekapitulasi  
Jabatan Fungsional Umum.

- Berkaitan dengan adanya 
reorganisasi sesuai PMK 
100/PMK.01/2008 dan PMK 
102/PMK.01/2008 sedang 
dilakukan penyesuaian SOP.

- 60 SOP  sudah dikirimkan 
ke Biro Organta untuk 
dikoreksi

- Usulan penambahan SOP 
Layanan Unggulan DJKN 
dari 6 SOP menjadi 13 SOP

- Saat ini sedang 
dilaksanakan lanjutan 
uji petik di 6 KPKNL yaitu 
Medan, Banda Aceh, 
Palembang, Balikpapan, 
Pontianak, dan Makasar

- Telah disusun format ABK 
untuk Kanwil dan sedang 
diuji petik di Medan, Banda 
Aceh, Semarang, Bandung, 
Palembang dan Makasar.

dibandingkan KPKNL 
konvensional

4. customer oriented

- KPKNL di lingkungan Kanwil 
VII DJKN Jakarta belum dapat 
ditetapkan menjadi KPKNL 
Teladan mengingat pada 
Tahun 2009 akan dilakukan 
renovasi menyeluruh di 
lingkungan Kanwil VII 
sehingga dikhawatirkan 
akan menggangu proses 
pelayanan.

Program Peningkatan Manajemen SDM3

Selesai

Dalam proses pembahasan intern 
Subtim HRD

1. Kamus kompetensi jabatan 
Eselon II dan III

2. Test kompetensi jabatan sudah 
dilakukan terhadap 23 pejabat 
eselon II dan 25 pejabat eselon III

Dalam proses pembahasan internal 
Subtim HRD

Keputusan tentang Kode Etik 
Pegawai DJKN telah ditetapkan

- Jumlah diklat karir   8 (438 
peserta)

- Jumlah diklat teknis 32 (1.397 
peserta)

Penyempurnaan

Dalam proses pembahasan internal 
Sub Tim HRD

- Test kompetensi jabatan 
terhadap  (159) Pejabat Eselon III 
dan Pejabat eselon IV  (320)

- Diklat assesment center

Implementasi

1. Monitoring dan evaluasi serta 
implementasi finger print, 

2. Majelis Kode Etik
3. Penjatuhan hukuman disiplin 

kepada pegawai DJKN yang 
meliputi:
- Hukuman berat 2 orang
- Hukuman sedang 1 orang

- Jumlah diklat karir   7 (496 
peserta)

- Jumlah diklat teknis 31 (968 
peserta)

Monitoring dan evaluasi

Penyusunan Pola Mutasi DJKN dan 
implementasi

- Telah dilakukan assesment 
terhadap seluruh pejabat eselon 
III dan IV di lingkungan DJKN

-

1. Pembentukan Majelis Kode Etik
2. Penegakan Hukuman Disiplin 

meliputi:
- Hukuman sedang 3 orang
- Hukuman ringan 4 orang

1 Diklat karir 10 kali dengan 40 
peserta

2 Diklat teknis 14 kali dengan 
peserta 240 peserta

a. SIMPEG;

b. Pola Mutasi;

c. Assessment Center;

d. Pedoman Rekruitmen

e. Peningkatan Disiplin

f. Peningkatan soft  
    competency

Pengukuran Kinerja4

Penyusunan Strategy Map  
Depkeu Wide

- Pengukuran Capaian Kinerja 
Depkeu Wide Tema Kekayaan 
Negara dan Sebagian Tema 
Pendapatan Negara

- Cascading Depkeu Wide ke 
Depkeu One dan Depkeu Tw

- Penyempurnaan Strategy Map 
Depkeu Wide, Depkeu One, dan 
Depkeu Two.

- Penandatanganan Kontrak 
Kinerja Menteri dengan Eselon I.

- Penandatanganan kontrak 
kinerja eselon I dengan eselon II.

- Rencana kontrak kinerja eselon II 
dengan eselon III. 

- Rencana cascading Depkeu 
Three.

Strategy Map dengan 
Balanced Scorecard

Monitoring dan evaluasi5

Pembinaan di tingkat pusat 
dan instansi vertikal berkaitan 
dengan implementasi reformasi 
birokrasi sehingga seluruh 
jajaran DJKN, khususnya pegawai 
yang berhubungan langsung 
dengan masyarakat  mempunyai 
pemahaman yang utuh mengenai 
reformasi birokrasi

- Uji petik implementasi reformasi 
birokrasi terhadap beberapa 
kantor vertikal.

- Pencanangan kantor bebas 
korupsi: 
- Kanwil II DJKN Medan
- Kanwil VII DJKN Jakarta
- Kanwil VIII DJKN Bandung
- Kanwil X DJKN Surabaya
- Kanwil XIV DJKN Denpasar 
- KPKNL Medan
- KPKNL Jakarta I
- KPKNL Jakarta II
- KPKNL Jakarta III
- KPKNL Jakarta IV
- KPKNL Jakarta V
- KPKNL Bandung
- KPKNL Surabaya
- KPKNL Denpasar

- Penambahan jumlah uji coba 
Kantor Bebas Korupsi :
- Kanwil IV DJKN Palembang
- Kanwil IX DJKN Semarang
- Kanwil XV DJKN Makassar
- KPKNL Palembang
- KPKNL Tegal
- KPNL Semarang
- KPKNL Makassar

- Monitoring oleh Inspektorat 
Jenderal.

- Telah dilakukan training 
manajemen risiko kepada 
beberapa orang pegawai dari 
seluruh Direktorat.

- Penetapan Komite Manajemen 
risiko dan Ketua Manajemen 
risiko.

a. Surat Edaran
b. Surat ke Kanwil/KPKNL
c. Sosialisasi ke daerah
d. Rakernas/rakertas

2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9k e g i ata nno

- Sudah disusun format 
ABK Kantor Pusat dan 
sedang dilakukan ujicoba 
perhitungan (target Juli 
2009). 

- Uji Petik tersebut sesuai 
dengan program TRBP.
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Sajian Khusus

D IREKTORAT Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) pada 
tanggal 24-26 November 2009 menyelenggarakan 
Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Hotel Mercure 

Ancol, Jakarta. Peserta acara ini adalah seluruh Pejabat Eselon II 
di lingkungan DJKN, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 
dan Lelang (KPKNL), serta pejabat lainnya. Rakernas juga 
dihadiri oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Hadiyanto

Rakernas kali ini mengambil tema “Meningkatkan 
Optimalisasi Pengelolaan Kekayaan Negara, Pengurusan 
Piutang Negara dan Pelayanan Lelang”. Materi rakernas antara 
lain membahas permasalahan-permasalahan strategis terkait 
penertiban Barang Milik Negara (BMN); Rancangan Undang-
Undang (RUU) Pengelolaan Kekayaan Negara, RUU Penilaian, 
RUU Piutang Negara, dan RUU Lelang yang pada tahun 2010 
masuk program legislasi nasional; evaluasi kinerja/kontrak 
kinerja 2009 dan penetapan target 2010; serta internalisasi 
pengukuran kinerja berbasis balanced scorecard.

Pembukaan Rakernas DJKN di Gedung Juanda I Komplek 
Departemen Keuangan Jakarta dilakukan secara resmi oleh 
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dengan didahului 
laporan oleh Dirjen Kekayaan Negara, Hadiyanto. Dalam 
laporannya, Dirjen menyampaikan bahwa Rakernas yang 
diikuti oleh kurang lebih 150 peserta dari seluruh jajaran 

pimpinan DJKN, akan dijadikan sebagai momentum penting 
untuk menyusun strategi dan rencana kerja dalam upaya  
meningkatkan optimalisasi pengelolaan kekayaan negara, 
pengurusan piutang negara, dan kualitas pelayanan lelang. 

Terkait kinerja DJKN, Dirjen melaporkan bahwa sampai 
dengan 23 November 2009 telah dilakukan penertiban BMN 
(inventarisasi dan penilaian) pada 19.423 satuan kerja (satker) 
pengguna BMN. Koreksi nilai yang dihasilkan secara kumulatif 
sebesar  Rp418,74 T, dimana sebanyak 8.404 satker selesai 
100%, 9.317 satker selesai di atas 90%, 5.195 satker selesai 
antara 50% sampai dengan 80%, dan 709 satker selesai di 
bawah 50%. Sementara itu, penerimaan negara yang berasal 
dari pengembalian pembiayaan APBN bidang perbankan 
(asset recovery) dan penerimaan negara bukan pajak (biad 
pengurusan piutang negara dan bea lelang) untuk tahun 
anggaran 2009, sampai dengan bulan Oktober 2009 telah 
terealisasi sebesar Rp439,80 M.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan, di tahun 2009 
DJKN membentuk enam KPKNL “TELADAN” yang mempunyai 
makna Tertib administrasi, Lancar pelayanan, dan Amanah.  
KPKNL tersebut adalah  KPKNL Medan, KPKNL Palembang, 
KPKNL Bandung, KPKNL Bekasi, KPKNL Semarang, dan  KPKNL 
Makassar.

Rapat Kerja Nasional 
DJKN 2009

Rapat Kerja

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 
dalam sambutannya menyatakan bahwa tema Rakernas 
sudah sejalan dengan keinginan dan visi Departemen 
Keuangan, dimana di dalamnya menyiratkan perbaikan 
terhadap internal DJKN dan perbaikan kualitas pelayanan 
keluar (eksternal) kepada stakeholder DJKN, khususnya 
kepada masyarakat. Tema ini harus menjadi ruh dalam 
pembahasan berbagai topik di rakernas, sehingga 
menghasilkan keputusan yang taktis dan strategis bagi 
DJKN.

Untuk mengelola kekayaan negara yang lebih baik, 
transparan dan akuntabel, diperlukan langkah-langkah 
strategis yang dimulai dari  penertiban aset negara, 
penyempurnaan sistem pengendalian internal dan tata 
kelola, serta penatausahaan aset yang handal dan akuntabel. 
Ketiga-tiganya harus dilakukan secara simultan, sehingga 
apabila penertiban selesai di tahun 2010, seluruhnya telah 
siap. Menteri Keuangan juga menegaskan bahwa target 
penyelesaian inventarisasi dan penilaian BMN tidak ada 
perubahan, yaitu harus sudah selesai pada April 2010. Target 
ini harus tercapai untuk memperbaiki LKPP tahun 2009, 
dimana aspek disclaimer dari sisi pengelolaan BMN sudah 
berkurang. Salah satu butir dalam kontrak kinerja Menkeu 
dengan Presiden pada masa jabatan yang baru adalah LKPP 
tahun 2011 sudah tidak disclaimer lagi.

Menteri Keuangan berpesan kepada seluruh jajaran 
DJKN untuk semakin meresapi dan menghayati pengelolaan 
aset negara dengan menggunakan prinsip the highest and 
best use. Indikator kinerja pengelolaan kekayaan negara 
dikatakan baik apabila sudah tidak ada lost opportunity aset 
negara, yang berarti bahwa  tidak ada aset yang idle atau 
tidak dimanfaatkan.

Pelaksanaan restrukturisasi, 
privatisasi, dan revitalisasi BUMN, 
menghendaki adanya kajian oleh 
DJKN secara mendalam, kompre-
hensif,  dan mengacu pada best prac-
tice yang berlaku, sehingga Menteri 
Keuangan dapat merasa yakin dalam 
mengambil keputusan yang tepat 
dan dapat dipertanggungjawabkan. 
Berdasarkan pantauan Menteri Keu-
angan masih ada sejumlah pending 
matters DJKN,  antara lain berkaitan 
dengan bidang kekayaan negara 
yang dipisahkan. Oleh karena itu, 
melalui rakernas ini perlu segera 
diformulasikan langkah-langkah 
untuk menyelesaikan pending mat-
ters tersebut terutama yang berka-
itan dengan dukungan pembiayaan 
infrastruktur, Bantuan Pemerintah 
Yang Belum Ditetapkan Statusnya 
(BPYBDS), sinergi BUMN melalui ka-
jian holding dan lain-lain.

Pengelolaan kekayaan negara 
lain-lain yang masih didominasi 

oleh aset properti dan aset kredit eks BPPN dan eks BDL, 
apabila ditangani dengan baik dan cepat akan merupakan 
sumber pembiayaan APBN. Untuk itu, Menteri Keuangan 
mengharapkan agar DJKN berupaya keras untuk 
mewujudkan hal tersebut sebagai bagian dari kontrak 
kinerja DJKN dengan Menteri Keuangan. Kendala dan 
alasan klasik yang menyertai setiap kegagalan penjualan 
lelang seperti peminat yang kurang atau barang tidak 
marketable harus dicarikan jalan keluarnya. Menteri 
Keuangan menyampaikan bahwa beliau sudah menantikan 
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) yang 
berkaitan dengan pengelolaan aset eks BPPN/PPA dan 
melakukan upaya marketing yang baik, intensif, dan  lebih 
terbuka, serta kreatif sehingga aset yang dijual menjadi 
marketable.

Kasus-kasus piutang negara yang mempunyai exposure 
tinggi  seperti kasus obligor eks. BLBI agar segera diselesaikan 
secara transparan, cepat, dan akuntabel. Peraturan Bersama  
antara Menteri Keuangan, Kejaksaan Agung, POLRI dan 
Departemen Hukum dan HAM serta peraturan Menteri 
Keuangan baru di bidang pengurusan piutang negara agar 
dilaksanakan secara efektif untuk mengembalikan keuangan 
negara. 

Di bidang lelang, pemerintah melalui DJKN diharapkan 
mampu mendorong sektor swasta untuk menjadikan lelang 
sebagai instrumen jual-beli yang mampu mengakomodasi 
kebutuhan transaksi masyarakat. Menteri Keuangan 
mengharapkan agar DJKN memanfaatkan kemajuan di 
bidang teknologi informasi untuk keperluan  lelang melalui 
e-auction atau lelang melalui internet. Dengan demikian, 
citra lelang sebagai instrumen  jual beli barang-barang 
kualitas  rendah dapat segera berubah.
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Peningkatan optimalisasi  pengelolaan kekayaan negara 
tidak dapat dilepaskan dengan  kualitas penilaian atas 
kekayaan negara. DJKN harus mampu melakukan penilaian 
secara akurat dan akuntabel, dan sekaligus mampu 
menjadi rujukan dan pendorong berkembangnya profesi 
penilai di Indonesia. Hendaknya kualitas penilai DJKN 
harus selalu ditingkatkan seiring dengan meningkatnya 
jumlah, kompleksitas, teknologi, dan  permasalahan aset 
yang akan dinilai. Di sisi lain, penilaian aset negara juga 
sangat diperlukan dalam penerbitan Surat Berharga 
Syariah Negara (SBSN) sebagai instrumen pembiayaan 
APBN dan sekaligus memberikan peluang bagi masyarakat 
luas dalam berinvestasi pada instrumen keuangan syariah. 
Hal tersebut menunjukan peran penting DJKN dalam 
bidang pembiayaan APBN.

Aspek penilaian kekayaan negara merupakan salah satu 
sumber kebanggaan dalam penyajian Laoran Keuangan 
Pemerintah Pusat (LKPP), dimana nilai aset meningkat 
lebih tinggi dari belanja modal dan barang karena adanya 
revaluasi.  Kontribusi DJKN dalam hal ini cukup signifikan 
sehingga perlu terus diperbaiki.  Penilaian harus dilakukan 
secara akurat, transparan, dan akuntabel sehingga 
diharapkan dapat menjadi benchmark bagi masyarakat 
yang pada saat ini masih bergantung pada Nilai Jual 
Objek Pajak (NJOP). DJKN akan membuat tonggak sejarah 
baru bila dapat memberikan nilai aset yang kredibel dan 
jadi benchmark bagi seluruh masyarakat. Di masa yang 
akan datang, penilai harus memiliki “kompetensi” atau 
“kepatutan jasa” (knowledge and skills) dan  “infrastruktur” 
(teknologi dan organisasi) sehingga kualitas hasil 
penilaiannya dapat diandalkan.  Kepatutan jasa dimaksud 
harus memenuhi standar internasional.

Berbagai tugas dan fungsi DJKN yang telah diuraikan 
tersebut hanya dapat dilaksanakan dengan baik melalui 
perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran yang jelas. 
Berkaitan dengan hal tersebut, maka diperlukan management 
tools yang  efektif, komprehensif, jelas, dan terukur. 
Atas dasar pemikiran tersebut maka balance scorecard 
diimplementasikan di Departemen Keuangan. 

Kontrak kinerja Menteri Keuangan dengan eselon I pada 
hakekatnya adalah penjabaran dan pelaksanaan dari  kontrak 
kinerja antara  Menteri Keuangan dengan Presiden. Salah satu 
indikator kinerja Menteri Keuangan dalam kontrak kinerja 
dengan presiden adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian 
(WTP) dari BPK RI atas LKPP. Indikator tersebut berkaitan 
erat dengan tugas dan fungsi DJKN yaitu pengelolaan BMN. 
Hal tersebut menunjukan bahwa apa yang DJKN lakukan 
secara langsung akan mempengaruhi kinerja Departemen 
Keuangan. Untuk itu Menteri Keuangan meminta agar DJKN 
memperhatikan kontrak kinerja yang telah dibuat dengan 
Presiden. Capaian target atas kinerja tersebut harus dimonitor 
secara terus menerus dan DJKN harus mampu memetakan 
risiko-risiko yang dapat menghambat pencapaian target 
tersebut, sehingga langkah mitigasi dapat segera dilakukan.

Pemerintah telah menginformasikan kepada DPR 
berbagai Rancangan Undang-Undang (RUU) di lingkup 

Departemen Keuangan yang memerlukan prioritas 
pembahasan di DPR. Untuk itu, Menteri Keuangan meminta 
agar DJKN segera menyelesaikan empat RUU, yaitu RUU 
Piutang Negara, RUU Lelang, RUU Pengelolaan Kekayaan 
Negara, dan RUU Penilaian untuk dapat segera diajukan 
ke DPR dalam tahun 2010. Dengan demikian, apabila RUU 
tersebut telah menjadi UU, DJKN akan memiliki pedoman 
pelaksanaan tugas dan fungsi yang lebih memiliki kepastian 
hukum, progresif,  modern dan mampu menampung 
dan menyelesaikan dinamika permasalahan yang terjadi 
dalam pengelolaan Kekayaan Negara, pengurusan Piutang 
Negara, dan pelayanan lelang.

Pada akhirnya, Menteri Keuangan berpesan bahwa tugas 
DJKN sebagai pengelola kekayaan negara termasuk salah satu 
dari faktor yang sangat rawan untuk dimanipulasi.  Untuk itu, 
DJKN diminta untuk berhati-hati mengelola BMN.  Jika DJKN 
memiliki akuntabilitas dan transparansi maka DJKN pasti bisa 
menghadapi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. 
Hal-hal yang kurang memuaskan diperbaiki dan hal-hal yang 
sudah baik ditingkatkan.

Setelah pembukaan, kegiatan Rakernas DJKN dilanjutkan 
di Hotel Mercure Ancol, Jakarta. Pada kesempatan ini Dirjen 
Kekayaan Negara memberikan arahan bahwa rakernas harus 
mampu merumuskan berbagai strategic action penyusunan 
rencana kerja dan hal-hal lain yang mendukung pelaksanaan 
tupoksi, khususnya dalam pencapaian kinerja pada tahun 
2010. 

Dalam kaitannya dengan Road Map DJKN, Dirjen 
Kekayaan Negara menekankan perlunya kesamaan sikap, 
persepsi, dan utilisasi resources yang efektif, efisien, output 
base, serta tidak supply driven dalam membahas sesuatu. 
Komitmen seperti ini harus melekat dalam diri tiap pegawai 
di DJKN. Road map tahun 2010 merupakan suatu hal yang 
ambisius tetapi bukan berarti tidak mungkin dicapai. 
Setidaknya dimulai dari DJKN itu sendiri. Salah satu caranya 
adalah melalui penyusunan Rancangan Peraturan Menteri 
Keuangan (RPMK) tentang rencana kebutuhan BMN. Hal 
ini akan bisa direalisasikan dengan efektif jika proses 
penertiban BMN di tahun 2007-2009 sudah terwujud dan 
bisa diandalkan. Perencanaan aset bukan semata-mata 
dari Kementerian/Lembaga Negara (K/L). Harus ada suatu 
modul/alat yang bisa mem-filter atau memastikan bahwa 
perencanaan aset K/L sudah benar-benar optimal, sesuai 
kebutuhan dan anggaran yang tersedia. Jika ini sudah bisa 
dilaksanakan di tahun 2010, setidaknya DJKN sebagai pilot 
project, maka lambat laun fungsi DJKN sebagai pengelola 
aset akan semakin efektif, serta memberikan warna dan 
kontribusi terhadap pengelolaan anggaran. 

Diharapkan output dari road map tahun 2007-2009 bisa 
memastikan pengelolaan aset yang optimal sesuai dengan 
prinsip-prinsip the highest and best use (HBU). Optimalisasi 
ini tidak terbatas pada BMN yang berupa aset/properti dan 
sebagainya, tetapi juga kepemilikan pemerintah di BUMN 
yaitu bagaimana DJKN memiliki model atau alat untuk 
memastikan bahwa Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) 
sudah memenuhi prinsip-prinsip HBU.

Lebih lanjut Dirjen Kekayaan Negara mengatakan 
bahwa ukuran atau indikator keberhasilan dari penertiban 
BMN adalah 3T, yaitu Tertib Administrasi, Tertib Hukum, 
dan Tertib Fisik. Target internal DJKN dalam penyelesaian 
penertiban BMN adalah sampai akhir tahun 2009, 
meskipun target dari Menteri Keuangan sampai bulan 
April 2010. Apabila sampai akhir tahun 2009 masih 
ada penertiban yang belum selesai, maka semaksimal 
mungkin diselesaikan pada bulan Februari tahun 2010. 
Dirjen berpesan hal ini jangan sampai membuat terlena 
dan mengendorkan seluruh proses kegiatan sebab 
dampaknya tidak sedikit. Karena begitu dikendorkan, K/L 
akan ikut-ikutan kendor. Ini menimbulkan banyak implikasi 
terhadap pencapaian penertiban BMN. Oleh sebab itu, 
jangan ditunggu sampai detik-detik  terakhir, digenjot saja 
dari sekarang. Apabila memerlukan resources tambahan 
silakan ditambah, sehingga tidak ada alasan lagi bahwa 
resources tidak memadai untuk mencapai target. Hal  ini 
harus benar-benar dimanfaatkan dan diefektifkan. Begitu 
juga komunikasi dan sharing pengalaman antar KPKNL, 
antar Kanwil DJKN, dan antara KPKNL dan Kanwil adalah 
sangat penting untuk mempercepat terselesaikannya 
penertiban BMN tersebut.

Penilaian (appraisal) yang dilakukan DJKN relatif berbeda 
dengan penilai independen. Ini merupakan tantangan bagi 
DJKN, khususnya Direktorat Penilaian Kekayaan Negara untuk 
menunjukkan bahwa penilaian yang dilakukan itu kredibel 
dan bisa menghasilkan output penilaian yang acceptable dan 
berdasarkan metodologi yang baku.

Berkaitan dengan database aset idle, hendaknya DJKN 
mempunyai database yang lebih lengkap dari instansi lain. 
Jangan sampai database aset idle yang berasal dari instansi 
di luar DJKN lebih bagus dan lebih lengkap. Hal ini sangat 

penting dan menunjukkan seberapa 
kredibel DJKN sebagai pengelola aset dan 
harus dimulai dari DJKN dahulu. Kalau 
pengelolaan aset DJKN baik, didukung 
database yang terintegrasi dengan sistem 
informasi yang handal dan up to date, maka 
akan menjadi kontribusi penting bagi 
peningkatan APBN yang efisien, efektif, dan 
optimal. Jika ini sudah berjalan, maka akan 
terjadi penghematan belanja modal dan 
pemeliharaan aset melalui perencanaan 
aset yang baik. Peran DJKN ke depan akan 
semakin penting dan menonjol apabila 
dirasakan oleh stakeholder dan berimplikasi 
terhadap APBN.

hasil rakernas
Pada Rakernas kali ini telah disepakati 

target tahun 2010 Piutang Negara Dapat 
diselesaikan (PNDS) Nasional sebesar 
Rp770M dan target Biaya Administrasi 
Pengurusan Piutang Negara sebesar 
Rp67,750 M.  Selain itu disepakati juga target 
Pokok Lelang Nasional sebesar Rp3,197 T 
dan target Bea Lelang sebesar Rp44,046 M.

Di sisi organisasi, Rakernas memandang perlu untuk 
terus menerus melakukan assessment terhadap struktur 
dan kondisi organisasi untuk mendapatkan bentuk yang 
“fit” termasuk meninjau kembali rencana pembukaan kantor 
baru dan melanjutkan pembentukan KPKNL menjadi KPKNL 
teladan secara bertahap.

Untuk mendukung proses bisnis dan meningkatkan 
pelayanan, telah dicanangkan kerangka pengembangan 
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) DJKN dalam 
bentuk SMIPT (Sistem Manajemen Informasi dan Pelayanan  
Terpadu). SMIPT adalah  suatu kerangka sistem informasi 
yang memadukan antara sistem manajemen informasi dan 
sistem pelayanan dalam satu rangkaian yang terintegrasi. 
Roadmap pengembangan  TIK DJKN dalam mendukung 
SMIPT telah terbentuk sampai dengan tahun 2014 terdiri 
dari pengembangan sistem untuk operasional (Sistem 
Informasi Piutang dan Lelang (SIMPLe) dan Modul Kekayaan 
Negara), pengembangan sistem informasi untuk keperluan 
strategis (Executive Information System/Business Inteligence 
dan Sistem Informasi Geografis Kekayaan Negara), dan 
pengembangan sistem pendukung Information Technology 
Service Management (ITSM).

kantor berkinerja terbaik
Pada Rakernas kali ini, diumumkan pula empat Kantor 

Wilayah dan empat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 
dan Lelang berkinerja terbaik. Pada tingkat Kanwil, secara 
berurutan dari rangking pertama sampai dengan lima, adalah 
Kanwil VII Bandung, Kanwil VI Serang, Kanwil VII Jakarta dan 
Kanwil V Bandar Lampung. Sedangkan pada tingkat KPKNL 
adalah KPKNL Bandar Lampung, KPKNL Banda Aceh, KPKNL 
Bandung dan KPKNL Semarang.

(Dic/Can)
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pendahuluan 
Pelaksanaan penertiban Barang Milik Negara (BMN) sesuai 

Keppres Nomor 17 Tahun 2007 telah memasuki babak akhir. 
Sekitar 21.000 satuan kerja (satker) di seluruh Indonesia telah 
diinventarisasi dan dinilai serta sedang dilakukan proses 
sertifikasi atas nama pemerintah Republik Indonesia.   

 
Aset Tetap dalam Standar Akuntansi Pemerintah atau 

lebih dikenal dengan Barang Milik Negara dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 merupakan komponen 
aset operasi pemerintah yang penting dalam menjalankan 
operasional pemerintahan. BMN memiliki sifat yang rentan 
terhadap penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaan 
dan pemanfaatannya. Oleh karena itu pemerintah harus 
menyajikan informasi tentang nilai BMN secara memadai 
agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam 
pengelolaan aset.

 
Salah satu informasi yang sangat dibutuhkan dalam 

pengambilan keputusan dalam pengelolaan BMN adalah 
informasi mengenai nilai wajar aset. Dalam rangka penyajian 
nilai wajar BMN tersebut, pemerintah dapat melakukannya 
melalui penetapan kebijakan penyusutan.  

dasar hukum  
Basis akrual pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 

walaupun tidak secara eksplisit diungkapkan akan tetapi secara 
implisit dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (13) dan ayat (14) undang-
undang ini. Dalam Pasal 1 ayat (13) tersebut dinyatakan bahwa 
pendapatan Negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui 
sebagai penambah nilai kekayaan bersih pemerintah. Begitu 
juga Pasal 1 ayat (14) yang menyatakan belanja Negara adalah 
kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang bersih 
kekayaan pemerintah. 

Selanjutnya pada Pasal 36 ayat (1) UU No.17 Tahun 2003 
secara tegas dinyatakan bahwa basis akrual harus dilaksanakan 
oleh pemerintah paling lambat 5 tahun setelah undang-undang 
ini diterapkan.

pengertian basis kas dan akrual   
Basis kas yang selama ini telah dilaksanakan oleh 

pemerintah sejak tahun 2004 adalah basis akuntansi yang 
mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat 
kas atau setara kas diterima atau dibayar yang digunakan untuk 
pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan. 

 
Basis kas akan mencatat kegiatan keuangan saat kas atau 

uang telah diterima. Misalkan perusahaan menjual produknya 
akan tetapi uang pembayaran belum diterima, maka pencatatan 
pendapatan dari penjualan produk tersebut tidak dilakukan 
sebelum kas tersebut diterima. Jika kas telah diterima maka 
transaksi tersebut baru akan dicatat.

Pada basis akrual, transaksi dicatat pada saat terjadinya, 
walaupun uang belum benar-benar diterima atau dikeluarkan. 
Dengan kata lain basis akrual digunakan untuk pengukuran 
aset, kewajiban dan ekuitas dana. 

 
Dapat disimpulkan bahwa basis akrual adalah basis 

akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan 
peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu 
terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas 
diterima. 

pengaruh basis akrual terhadap kebijakan bmn  
Kata kunci yang menghubungkan secara langsung 

mengapa pada basis akrual BMN harus disusutkan adalah 
yang menjadi beban pada basis kas adalah semua yang 
berkaitan dengan keluarnya kas. Padahal dalam akuntansi 
dikenal secara umum biaya yang betul-betul menyebabkan 
kas keluar dan juga biaya yang berasal dari non-kas. Dalam 
hal ini yang terkait dengan non-kas diantaranya adalah 
biaya-biaya yang terkait dengan akumulasi penyusutan 
BMN maupun akumulasi penyusutan piutang tidak 
tertagih.

Sehubungan dengan kegiatan penertiban BMN, 
sebetulnya pemerintah telah melaksanakan pekerjaan besar 
terkait dengan revaluasi atau penilaian kembali BMN pada 
21.000 satker di Indonesia. Revaluasi ini senyatanya adalah 
kegiatan untuk memberikan nilai wajar pada BMN yang 
diperoleh sebelum tahun anggaran 2004. Setelah tahun 2004, 
seluruh BMN dianggap masih mencerminkan nilai wajarnya 
karena dokumen-dokumen sumber untuk penatausahaan 
BMN tersebut yang berasal dari Surat Perintah Pencairan 
Dana (SP2D) dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 
masih dapat ditelusuri keberadaannya di masing-masing 
satuan kerja.

 
Oleh karena itu dalam Laporan Keuangan Pemerintah 

Pusat (LKPP) saat ini seyogyanya terdapat nilai tercatat BMN 
yang berasal dari dua sumber : nilai wajar hasil penertiban 
(pengadaan sebelum tahun 2004) dan nilai BMN yang 
berdasarkan perolehan (pengadaan setelah tahun 2004). 
Untuk mendapatkan nilai wajar yang selalu up to date atas 
BMN yang nilai tercatatnya bersumber dari dua kegiatan 
tersebut, maka Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) 
harus membuat kebijakan tentang pedoman penyusutan 
BMN.

 
Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan 

penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Kapasitas 
atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun 
karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan 
sejalan dengan itu, maka nilai aset tetap tersebut juga semakin 
menurun.

 

Basis Kas Menuju Akrual
Dan Pengaruhnya Terhadap Kebijakan BMN 

Oleh: Acep Hadinata

Pengelolaan Kekayaan Negara

kebijakan penyusutan bmn 
Tujuan utama dari penyusutan bukan untuk menumpuk 

sumber daya bagi pembayaran hutang atau penggantian BMN 
yang disusutkan. Tujuan dasarnya adalah menyesuaikan nilai 
BMN supaya dapat mencerminkan nilai wajarnya. Di samping 
itu penyusutan juga dimaksudkan untuk menggambarkan 
penurunan kapasitas dan manfaat yang diakibatkan pemakaian 
BMN dalam kegiatan pemerintahan. Pencatatan penyusutan 
menghadapi berbagai permasalahan. Masalah dalam akuntansi 
penyusutan suatu BMN adalah : 

1. Penentuan Jenis BMN yang akan disusutkan;
 Langkah ini untuk meyakinkan bahwa entitas akuntansi 

yang akan melaksanakan pencatatan penyusutan tidak 
akan memasukkan BMN berupa Tanah dan Konstruksi 
Dalam Pengerjaan (KDP)

2. Pengelompokkan BMN;
 Penyusutan dapat dilakukan terhadap BMN secara individual 

dan terhadap sekelompok BMN secara sekaligus. BMN yang 
harus disusutkan secara berkelompok harus memenuhi 
kriteria sebagai berikut :
i. BMN tersebut diperoleh dalam waktu yang bersamaan 

dan mempunyai masa manfaat yang sama;
ii. Manfaat teknis atas suatu BMN tergantung pada BMN 

lain (misalnya pada alat-alat kesehatan);
iii. Pembelian BMN dilakukan secara berpasangan dan 

harga belinya merupakan keseluruhan harga pasangan 
(misalnya mesin cetak, komputer)

iv. Walaupun pemanfaatannya tidak terlalu bergantung 
dengan BMN lain, tetapi demi kemudahan dan efisiensi 
biaya administrasi berbagai BMN dikelompokkan karena 
kedekatan teknik dan konteks pemanfaatannya.

3. Penetapan Nilai BMN yang wajar;
 Masalah penyusutan yang paling utama adalah penetapan 

nilai BMN. Nilai BMN adalah prasyarat untuk menentukan 
nilai yang dapat disusutkan.

4. Penetapan Nilai yang Dapat Disusutkan;
 Karena BMN milik pemerintah diperoleh bukan untuk 

tujuan dijual, melainkan untuk sepenuhnya digunakan 
untuk tugas dan fungsi organisasi, maka nilai sisa/residu 
tidak diakui.

5. Penetapan Metode penyusutan dan penentuan masa 
manfaat keekonomian.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 7 
menyediakan tiga metode penyusutan yang dapat digunakan 
yaitu: (i) metode garis lurus, (ii) metode saldo menurun 
berganda, dan (iii) metode unit produksi. Tiga metode 
penyusutan tersebut bebas untuk dipilih. Secara umum yang 
paling sering digunakan adalah metode garis lurus karena 
paling sederhana. 

kebijakan terkait Underlying Assets
Obligasi menurut definisi konvensional adalah surat 

hutang yang dikeluarkan oleh perusahaan kepada investor 
dengan janji membayar bunga secara periodik selama periode 
tertentu serta membayar nominalnya pada saat jatuh tempo. 

Sementara sukuk adalah kekayaan pendukung, pendapatan 
yang stabil, dapat diperdagangkan dan sertifikat kepercayaan 
yang sesuai dengan syariah. Pihak yang mengeluarkan sukuk 
dapat berasal dari institusi pemerintah, perusahaan swasta, 
lembaga keuangan maupun otoritas moneter.

Terkait dengan obligasi syariah yang dikeluarkan oleh 
pemerintah, sukuk yang menjadi kekayaan pendukung 
penerbitan obligasi tersebut tentu saja BMN. Secara sederhana, 
prinsip syariah mensyaratkan bahwa satu rupiah hutang harus 
dijamin dengan kekayaan pendukung sebesar satu rupiah 
juga. 

Berkaitan dengan kebijakan BMN, maka penyusutan pada 
BMN yang menjadi underlying assets juga harus dipikirkan. Jika 
yang menjadi sukuk adalah BMN yang berupa Bangunan atau 
Gedung, maka prinsip syariah yang sudah disampaikan di atas 
tidak terpenuhi. Dua cara yang bisa ditempuh agar obligasi 
tersebut tetap memenuhi prinsip syariah maka sebaiknya : 
(1) Setiap tahun obligasi syariah yang sudah diterbitkan dibeli 
kembali (buy back atau early redemption) sesuai dengan jumlah 
penyusutannya. Hal ini akan merepotkan pemerintah karena 
banyak yang harus dipertimbangkan dalam melakukan buy back 
atau early redemption. (2) BMN yang diagunkan berupa Tanah, 
karena tanah tidak bisa disusutkan.  Apabila Tanah yang digunakan 
sebagai sukuk, maka prinsip syariah tetap dapat diterapkan.

kesimpulan
Terkait dengan Roadmap Strategic Asset Management, 

apabila penertiban BMN telah selesai dilaksanakan maka 
baik Pengelola Barang maupun Kementrian/Lembaga selaku 
Pengguna Barang dapat memiliki database atau basis data 
tentang BMN yang lengkap dan andal yang dapat disajikan 
kepada publik. Basis data tersebut seyogyanya harus dapat 
dipertanggungjawabkan secara administratif namun juga 
benar menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), aspek 
hukum dan aspek teknis manajemen aset negara.  

Penyusutan BMN seperti yang diamanatkan oleh SAP 
bukan merupakan metode alokasi biaya untuk periode yang 
menerima manfaat aset tetap tersebut sebagaimana yang 
diberlakukan di sektor komersial. Hal ini harus ditegaskan agar 
Pengelola Barang dan Pengguna barang memiliki pemahaman 
yang sama terkait perbedaan penyusutan aset yang dilakukan 
oleh entitas akuntansi pada sektor komersial. Penyesuaian nilai 
ini lebih merupakan upaya untuk menunjukkan pengurangan 
nilai karena pengkonsumsian potensi manfaat BMN yang 
disebabkan oleh pemakaian dan atau pengurangan nilai karena 
keusangan dan lain-lain.

Pedoman penyusutan BMN yang menjadi tupoksi DJKN 
harus dibuat sesegera mungkin sebagai bentuk pelaksanaan 
amanat UU No. 17 tahun 2003 dan Standar Akuntansi 
Pemerintah serta upaya penyajian BMN yang up to date sesuai 
dengan nilai keekonomiannya. Jadi bisa disimpulkan bahwa 
setelah penertiban dan basis data BMN telah selesai dibuat, 
pekerjaan lain yang tidak kalah penting yang harus dibuat oleh 
DJKN adalah bagaimana membuat Pedoman Penyusutan BMN. 
Hal ini merupakan pekerjaan rumah DJKN yang memerlukan 
konsentrasi penuh dan pemikiran komprehensif. 

Kasi BMN IA-4, Direktorat BMN I
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T ERJADINYA bencana alam gempa 
bumi di Propinsi Sumatera Barat dan 
Jambi telah  mengakibatkan banyak 

terjadinya kerusakan Barang Milik Negara 
(BMN). Untuk itu diperlukan adanya suatu 
kebijakan yang cepat dari Direktorat Jenderal 
Kekayaan Negara (DJKN) selaku pengelola 
barang untuk menangani dampak bencana 
tersebut. 

Kebijakan tersebut bertujuan untuk 
meningkatkan pelayanan pengelolaan BMN 
dan agar terdapat prosedur penghapusan 
BMN akibat gempa bumi secara cepat, tepat 
dan tetap memperhatikan transparansi serta 
akuntabilitas. 

Sehubungan dengan hal ini, Kantor Pusat 
DJKN dengan inisiasi Direktur BMN I beberapa 
waktu yang lalu telah melaksanakan rapat 
yang dihadiri oleh perwakilan :

1. Kementerian/Lembaga Negara (K/L) yang 
satkernya diindikasi terkena dampak gempa;

2. Sekretariat DJKN; 
3. Direktorat  BMN II;
4. Direktorat Penilaian Kekayaan Negara;
5. Direktorat  Kekayaan Negara Lain-lain;
6. Direktorat Piutang  Negara;
7. Direktorat Lelang;
8. Kanwil III DJKN Pekanbaru (KPKNL Padang dan KPKNL 

Bukittinggi) dan Kanwil IV DJKN Palembang (KPKNL 
Jambi).

Dalam rapat tersebut disepakati hal-hal pokok yang 
menjadi kegiatan utama percepatan penghapusan BMN 
akibat gempa bumi di Propinsi Sumatera Barat dan Jambi 
antara lain: 

1. Membentuk Tim Gugus Tugas-Bencana yang dikoordinir 
oleh Direktur BMN I;

2. Melakukan pengumpulan data awal BMN yang mengalami 
kerusakan akibat gempa bumi tersebut pada tanggal 21 
Oktober 2009 yang lalu, dimana hal ini dilakukan dengan 
koordinasi bersama Kepala Kanwil III DJKN Pekanbaru, 
perwakilan Kanwil IV DJKN Palembang (KPKNL Jambi) 
dan perwakilan dari K/L yang BMN-nya berada di wilayah 
yang terkena bencana gempa bumi;

Percepatan Penghapusan BMN 
akibat Gempa Bumi 

Di Propinsi Sumatera Barat Dan Jambi

3. Membuat Rancangan Peraturan Menteri Keuangan 
(RPMK) tentang Penghapusan BMN yang terkena dampak 
bencana alam gempa bumi di Propinsi Sumatera Barat 
dan Jambi, dimana maksud dari RPMK tersebut adalah 
agar terdapat pedoman dalam koordinasi, integrasi 
dan sinkronisasi penanganan pengelolaan BMN akibat 
bencana alam gempa bumi Sumatera Barat dan Jambi.

Ruang lingkup atau batasan BMN yang akan dihapuskan 
terkait bencana gempa bumi di Propinsi Sumatera Barat 
dan Jambi tersebut adalah yang memenuhi kriteria sebagai 
berikut :

1. Sudah tidak ada karena sebab-sebab yang secara normal 
dapat diperkirakan wajar terjadi sebagai akibat gempa 
bumi, antara lain: hilang, musnah, hancur, terbakar, 
tertimbun dan mati;

2. Dimusnahkan, dibongkar dan/atau dihancurkan dalam 
rangka penanggulangan bencana pada tahap tanggap 
darurat;

3. Harus dimusnahkan karena sudah tidak sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 
pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka 
penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana, 
antara lain:

a. Tidak sesuai dengan rencana tata ruang/penataan 
kota pasca bencana;

b. Dimusnahkan, dibongkar dan/atau dihancurkan 
dalam rangka penanggulangan bencana pada tahap 
tanggap darurat.

Dalam kaitannya dengan penghapusan BMN karena 
gempa ini, Kanwil III DJKN Pekanbaru dan Kanwil IV DJKN 
Palembang membentuk tim yang bertugas mendampingi 
satuan kerja (satker)/Kuasa Pengguna Barang (KPB) dalam 
menginventarisasi fisik BMN yang memenuhi kriteria untuk 
dihapuskan. Hasil dari cek fisik tersebut dimuat dalam 
Laporan Hasil Inventarisasi yang menjadi dasar bagi satker 
untuk mengajukan penghapusan BMN tersebut kepada 
Kepala Kanwil III DJKN Pekanbaru atau Kepala Kanwil IV DJKN 
Palembang selaku Pengelola Barang.  

Secara umum, satker/KPB yang akan melaksanakan 
kegiatan penghapusan BMN tersebut di atas harus 
memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. membentuk Tim Inventarisasi BMN akibat gempa bumi 
yang beranggotakan perwakilan dari satuan kerja 
dimaksud dan dari unit lain dari K/L dimaksud yang dapat 
melibatkan instansi teknis terkait dan Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan setempat dan bertanggung 
jawab langsung kepada KPB;

2. melaksanakan inventarisasi dan melaporkan hasil 
dalam bentuk Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) yang 
terdiri dari :
a. Daftar BMN yang diusulkan untuk dihapuskan berupa 

daftar BMN;

b. Surat pernyataan kebenaran 
atas hasil pelaksanaan 
inventarisasi dari KPB;

c. Surat pernyataan/keteran-
gan penilaian kondisi BMN 
yang diusulkan untuk diha-
puskan;

d. Surat rekomendasi dari 
Satkorlak/Badan Nasional 
Penanggulangan Ben-
cana (BNPB) Daerah yang 
menyatakan bahwa BMN 
sudah tidak ada, karena 
sebab-sebab yang secara 
normal dapat diperkirakan 
wajar terjadi sebagai akibat 
gempa bumi;

e. Surat pernyataan / keteran-
gan dari Satkorlak/instansi 
teknis terkait yang me-
nyatakan BMN harus di-
musnahkan dibongkar, dan/
atau dihancurkan dalam 
rangka penanggulangan 
bencana pada tahap tang-

gap darurat;
f. Peraturan, keputusan/ketentuan atau surat 

pernyataan/keterangan yang mendasari keharusan 
dilakukan pemusnahan atas BMN terkait dengan 
pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam 
rangka penanggulangan bencana pada tahap pasca 
bencana.

3. mengajukan permohonan penghapusan berdasarkan LHI 
tersebut di atas kepada Pengelola Barang;

Berkaitan dengan kelanjutan penanganan gempa 
bumi untuk Propinsi Sumatera Barat,  Kepala Kanwil III 
DJKN Pekanbaru telah membentuk tim pendahuluan dan 
mengirimkan tim tersebut ke Sumatera Barat pada tanggal 
19 Oktober 2009. Tim ini bertujuan mendapatkan gambaran 
data awal mengenai jumlah dan kondisi kerusakan BMN di 
Propinsi Sumatera Barat dengan mendatangi seluruh satker 
di Propinsi Sumatera Barat. 

Dari hasil survey tersebut diketahui sebanyak 510 satker 
dari 33 Kementerian dan Lembaga yang terkena dampak 
gempa,  456 bangunan dengan kondisi rusak berat dan 
836 rusak ringan. Kerusakan terparah dialami oleh satker di 
bawah Departemen Agama, Diknas dan  Kepolisian.  

Data awal ini diharapkan dapat  mendukung tugas Tim 
Inventarisasi BMN yang akan dibentuk oleh Kakanwil III DJKN 
Pekanbaru. Sambil menunggu penetapan PMK Percepatan 
Penghapusan BMN Akibat Gempa Bumi di Propinsi Sumatera 
Barat dan Jambi, Kakanwil III DJKN Pekanbaru juga telah  
menyusun Tim Gabungan yang siap menjalankan tugas 
sebagaimana tersebut di atas.

Gedung KPPN Padang
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P ADA tanggal 07 Agustus 
2009, bertempat di Ruang 
Rapat Lt. 10 Gedung Syafrudin 

Prawiranegara Departemen Keuangan, 
Pemerintah yang diwakili oleh 
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 
telah menghibahkan aset berupa tiga 
buah Turbin Gas dan Tanah seluas 
6,64 Ha senilai Rp71,78 Miliar kepada 
Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh 
Darussalam (NAD). Penandatanganan 
Akta Perjanjian Hibah dan Berita Acara 
Serah Terima (BAST) atas aset tersebut 
dilakukan oleh Direktur Jenderal 
Kekayaan Negara Hadiyanto bersama 
Gubernur Provinsi NAD, Irwandi Yusuf.

Dalam sambutannya, Dirjen Kekay-
aan Negara mengatakan bahwa dengan 
dilakukannya penandatanganan Akta 
Perjanjian Hibah dan Berita Acara Se-
rah Terima (BAST) menunjukkan kinerja DJKN yang semakin 
baik dalam memantau aset-aset Barang Milik Negara (BMN) 
khususnya yang berada dalam keadaan idle. “Dari perspektif 
pengelolaan aset, hal ini menunjukkan bahwa dari waktu 
ke waktu kita terus melakukan pemantauan aset atau BMN 

agar dapat digunakan dan dimanfaat-
kan berdasarkan prinsip-prinsip yang 
optimal,”lanjutnya.

Di kesempatan yang sama, Guber-
nur NAD, Irwandi Yusuf mengatakan 
permintaan aset Negara itu berawal 
dari kondisi Aceh yang kekurangan 
pasokan listrik yang sangat kronis dan 
telah berlangsung lama. Oleh sebab 
itu Pemda NAD berpikir untuk me-
manfaatkan turbin yang ada di kom-
pleks PT. Arun yang merupakan aset 
idle dari PT. Pertamina (Persero) dan 
PT.Arun NGL.

Dirjen Kekayaan Negara berharap 
agar Pemda NAD segera memanfaat-
kan objek yang dihibahkan mengingat 
adanya ketentuan bahwa Pemda NAD 
diberikan batas waktu selama 4 (empat) 

tahun untuk memanfaatkannya, dan apabila selama jangka 
waktu tersebut aset belum dimanfaatkan, maka Pemerintah 
berwenang menarik kembali barang yang dihibahkan terse-
but. Selain itu, beliau mengingatkan Pemda NAD untuk tidak 
mengalihkan BMN tersebut kepada pihak lain.

Hibah Pemerintah Pusat 
Kepada Aceh

Penilaian

P EMANFAATAN Barang Milik Negara (BMN) adalah 
pendayagunaan BMN yang tidak dipergunakan 
sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/

lembaga atau satuan kerja perangkat daerah, dalam bentuk 
sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun 
serah guna/bangun guna serah, dengan tidak mengubah 
status kepemilikan. Pemanfaatan BMN oleh pihak lain 
dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan 
hasil guna BMN, dan meningkatkan penerimaan negara/
pendapatan daerah.

 
Salah satu bentuk pemanfaatan BMN adalah  bangun guna 

serah, yaitu pemanfaatan BMN berupa tanah oleh pihak lain 
dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut 
fasilitasnya,  yang kemudian didayagunakan oleh pihak lain 
tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. 
Selanjutnya BMN berupa tanah tersebut diserahkan kembali 
beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah 
berakhirnya jangka waktu. Bentuk kerjasama ini di negara-
negara yang telah mempunyai manajemen aset yang baik, 
seperti di Amerika, Australia, Singapura, Inggris dan Selandia 
Baru, secara umum dikenal dengan Built-Operate-Transfer 
(BOT), yaitu salah satu bentuk public-private partnerships. 

Menurut Menteri Keuangan Singapura (2004), Public-
Private-Partnerships (PPP) merupakan kemitraan yang 
bentuknya didasari kontrak kinerja jangka panjang 
antara pihak pemerintah dan swasta untuk menyediakan 
infrastruktur/fasilitas umum bagi warga negara. Dalam hal 
ini pihak swasta membangun fasilitas untuk spesifikasi yang 
disetujui oleh lembaga pemerintah, mengoperasikan fasilitas 
tersebut untuk periode waktu yang ditetapkan di bawah 
suatu kontrak atau persetujuan franchise dengan lembaga, 
dan kemudian menyerahkan fasilitas tersebut kepada 
lembaga pemerintah pada akhir periode waktu tertentu. 

hak kepemilikan secara parsial (Partial Interest)
Partial interest adalah hak pada suatu real estate yang 

merepresentasikan sesuatu yang lebih kecil dibandingkan 
keseluruhan. Dalam suatu kepemilikan real properti 
terdapat hak kepemilikan yang lengkap (bundle of rights), 

yang meliputi hak untuk menjual kepemilikan, hak 
untuk menyewakan kepemilikan dan menempati suatu 
properti, hak untuk menjaminkan kepentingan, hak untuk 
memberikan kepentingan, hak untuk melakukan atau tidak 
melakukan sesuatu yang tersebut di atas (Appraisal Institute, 
2001). Kepemilikan yang lengkap (fee simple interests) 
adalah sama dengan kepemilikan seluruh hak-hak (bundle 
of rights) yang lengkap tersebut. Satu atau lebih dari bagian 
keseluruhan bundle of rights merepresentasikan adanya suatu 
hak kepemilikan parsial (partial interest) pada suatu properti 
tertentu.   

Partial interest adalah himpunan bagian dari suatu real 
properti (Keating, 1998). Jika dikaitkan dengan konsep real 
properti, gabungan atau kombinasi semua hak yang berkaitan 
dengan kepemilikan real properti disebut dengan himpunan 
hak (bundle of rights), yang meliputi hak untuk menggunakan, 
menempati, memasuki, menjual, menyewakan, mewariskan, 
melepaskan atau memilih untuk melaksanakan atau tidak 
melaksanakan setiap hak yang disebutkan di atas. Hak 
kepemilikan secara parsial atau fraksi (partial atau fractional 
interests) dari real properti terjadi karena pembagian secara 
hukum atas hak kepemilikan real properti (Standar Penilaian 
Indonesia, 2007). Hak kepemilikan secara parsial (leased 
fee estate dan leasehold estate) akan muncul dalam suatu 
kerjasama pemanfaatan BMN antara Pemerintah dan pihak 
swasta. 

 
Leased Fee Estate dan Leasehold Estate

Leased fee estate (hak bagi yang menyewakan) adalah 
suatu kepentingan atas real properti yang masih dipegang 
oleh pemilik tanah dengan hak untuk menggunakan dan 
menempati diberikan kepada pihak lain. Tiga karakteristik 
leased fee estate adalah sebagai berikut:

1. Hak kepemilikan secara yuridis di tangan lessor/pemilik 
tanah/pihak yang menyewakan.

2. Hak untuk menggunakan dan menempati diberikan 
kepada pihak lain (lessee/yang menyewa).

3. Adanya syarat-syarat perjanjian yang dituangkan dalam 
suatu kontrak.

Oleh: Sri Yuwono Hari Sarjito

Penilaian Kepemilikan Secara 
Parsial Pada Pemanfaatan 

Barang Milik Negara 
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Leasehold estate adalah kepentingan yang dipegang 
oleh lessee/penyewa dalam suatu perjanjian sewa menyewa 
berupa hak untuk menggunakan dan menempati dengan 
ketentuan dan persyaratan tertentu. Tiga karakteristik 
leasehold estate adalah sebagai berikut:

1. Hak kepemilikan berada di tangan lessee/pihak penyewa.
2. Hak diberikan oleh pemilik tanah/yang menyewakan dan 

meliputi hak untuk menggunakan dan menempati untuk 
periode yang telah ditentukan. 

3. Adanya syarat-syarat perjanjian yang dituangkan dalam 
suatu kontrak.

Pada bentuk pemanfaatan BMN berupa bangun guna 
serah/bangun serah guna, Pemerintah adalah pemegang hak 
kepemilikan secara yuridis atas tanah objek kerjasama (leased 
fee estate), sedangkan pihak investor/mitra kerjasama adalah 
pemegang hak yang diberikan pemilik tanah untuk memakai, 
menggunakan dan menempati selama jangka waktu tertentu 
(leasehold estate). Sedangkan bentuk pemanfaatan BMN 
yang lain, dapat juga ditentukan lessor dan lessee, tergantung 
karakteristik hukum dan ekonomi masing-masing bentuk.

penilaian hak kepemilikan secara parsial
Penilaian atas real properti dilakukan untuk berbagai 

alasan, yang dikategorikan antara lain sebagai berikut: 

•	 Pelaporan keuangan; 
•	 Transaksi yang melibatkan peralihan kepemilikan;
•	 Pinjaman dan hak tanggungan yang dijaminkan dengan 

properti;
•	 Litigasi;
•	 Perpajakan; dan 
•	 Konsultasi atau pengambilan keputusan investasi. 

Penilaian dilakukan untuk menetapkan besarnya 
kompensasi yang layak sebagai akibat adanya pencabutan 
hak atau pembebasan hak oleh negara. Penilaian juga 
dilakukan dalam litigasi dan arbitrase untuk penyelesaian 
sengketa atas kontrak dan hak kepemilikan secara parsial, dan 
kerusakan yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan 
menggunakan nilai pasar sebagai dasar penilaian. 

Penilaian kepemilikan secara parsial (partial interest) 
berkaitan dengan sebagian kepemilikan dalam suatu properti. 
Hal ini terjadi  pada real properti yang secara ekonomi, fisik 
atau hukum dimiliki secara bersama oleh dua pihak atau 
lebih. Di beberapa negara penilaian partial interest banyak 
dilakukan, seperti di Kanada. Penilaian dilakukan dengan 
menggunakan data pasar. Tipe properti objek penilaian 
adalah perumahan, apartemen, properti komersial, dan 
tanah. Penilaian hak tersebut dilakukan dalam rangka jual beli 
dan untuk kepentingan di pengadilan (McConnell, 2004). Di 

Amerika Serikat, penilaian partial interest juga dilakukan dalam 
rangka pembebasan suatu bagian dari bagian kepentingan, 
baik yang dilakukan oleh negara maupun swasta. Tipe 
properti yang dinilai adalah income producing property dan 
properti yang belum dikembangkan dengan keterbatasan 
peruntukan. Secara praktis, pendekatan perbandingan 
data pasar umum digunakan untuk menentukan nilai 
tanah sebelum pembebasan dan pendekatan pendapatan 
digunakan untuk menentukan nilai setelah pembebasan. 

aplikasi penilaian hak kepemilikan secara parsial oleh 
djkn

Suatu kerjasama investasi secara umum dapat dilakukan 
jika pihak yang terkait dalam kerjasama tersebut saling 
menguntungkan. Begitu juga dengan kerjasama pemanfaatan 
BMN, baik yang dilakukan oleh pengguna barang maupun 
pengelola barang. Direktorat Jenderal Kekayaan Kekayaan 
Negara (DJKN) selaku pengelola barang yang mempunyai 
otoritas dalam melakukan penilaian BMN dapat melakukan 
penilaian atas suatu pemanfaatan BMN, khususnya berupa 
tanah dan/atau bangunan sebagai salah satu bentuk 
kerjasama investasi, baik dalam bentuk sewa, kerjasama 
pemanfaatan, atau bangun guna serah/bangun serah guna. 
Hasil penilaian yang diperoleh dengan menggunakan 
discounted cash flow pada BMN yang dimanfaatkan dalam 
bentuk bangun guna serah untuk masing-masing pihak 
dapat dibandingkan dengan kontribusi atau investasi yang 
dilakukan masing-masing pihak.  Perbandingan tersebut 
dapat digunakan sebagai dasar menentukan apakah suatu 
kerjasama pemanfaatan BMN telah memenuhi unsur saling 
menguntungkan, dimana hasil (dalam hal ini nilai) yang 
diterima masing-masing pihak sebanding dengan investasi 
awal yang dilakukan.

Secara garis besar langkah-langkah penilaian hak 
kepemilikan secara parsial pada kerjasama pemanfaatan 
BMN khususnya bentuk pemanfaatan berupa bangun guna 
serah/bangun serah guna, yang dapat dilakukan oleh DJKN 
adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data 
yang dikumpulkan dalam kaitannya dengan pemanfaatan 
BMN secara umum yaitu a) pihak-pihak yang terkait dalam 
kerjasama, b) objek kerjasama, dan c) kontrak kerjasama 
yang memuat antara lain, jangka waktu kerjasama, hak-
hak dan kewajiban masing-masing pihak;

2. Mengestimasikan pendapatan kotor potensial atas 
pemanfaatan BMN; 

3. Mengestimasikan tingkat pertumbuhan pendapatan. 
Penilai dapat membuat prediksi pendapatan yang 
wajar untuk tahun-tahun selanjutnya dengan 
mempertimbangkan berbagai aspek. Untuk 
mengestimasikan pendapatan dapat didasarkan pada a) 

pertumbuhan pendapatan tahun-tahun yang lalu; b) hasil 
analisis para ahli yang mengikuti perkembangan usaha 
yang terkait dengan pemanfaatan BMN; atau c) faktor 
fundamental, seperti tingkat inflasi dan pertumbuhan 
ekonomi suatu negara;

4. Mengestimasikan tingkat kekosongan dan pendapatan 
tak tertagih dari pemanfaatan BMN. Tingkat kekosongan 
adalah suatu faktor yang digunakan untuk mengurangi 
pendapatan kotor potensial sehingga mencerminkan 
pendapatan kotor efektif yaitu sejumlah uang yang 
secara nyata dapat dikumpulkan dalam suatu periode 
tertentu dari pemanfaatan BMN. Kekosongan ini dapat 
diakibatkan oleh bermacam-macam sebab, antara lain  
a) sebagian bangunan memang belum disewakan; 
b) jangka waktu antara habisnya masa penyewa 
lama dengan waktu untuk mencari penyewa baru; c) 
penghentian pengoperasian sebagian bangunan untuk 
tujuan perbaikan, pengecatan, perombakan dan lain-lain 
(Hidayati dan Harjanto, 2003). Pendapatan tak tertagih 
(collection loss) adalah pendapatan yang hilang karena 
sesuatu sebab seperti penyewa melarikan diri, penyewa 
tidak mampu bayar dan berbagai sebab lain. Pendapatan 
tak tertagih bukan menunjukkan bahwa bangunan 
tidak terkonsumsi, tetapi bangunan terkonsumsi namun 
tidak terbayar (Hidayati dan Harjanto, 2003). Penentuan 
tingkat kekosongan dan pendapatan tak tertagih yang 
digunakan untuk mengestimasikan nilai properti dapat 
dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu dengan cara melihat 
kecenderungan atau melalui rata-rata data historis yang 
dimiliki oleh properti atau dengan cara perbandingan 
dengan properti lain yang sejenis (Hidayati dan Harjanto, 
2003);

5. Mengestimasikan biaya-biaya terkait dengan pemanfaatan 
BMN. Biaya-biaya yang terkait dengan pemanfaatan BMN 
antara lain biaya pemeliharaan, biaya manajemen, biaya 
listrik, air, dan Pajak Bumi dan Bangunan. Biaya-biaya ini 
bervariasi untuk masing-masing jenis BMN dan bentuk 
pemanfaatan;

6. Menentukan periode proyeksi;
7. Mengestimasikan tingkat diskonto;
8. Menentukan prosedur pendiskontoan; 
9. Mengestimasikan nilai bagi penyewa (leasedhold 

interest). Pihak penyewa (leasedhold) pada kerjasama 
pemanfaatan BMN adalah investor/mitra kerjasama. 
Investor/mitra dalam real estate yang lebih menekankan 
pada pendapatan yang dihasilkan oleh propertinya 
dengan cara menyewakan kepada pihak lain, maka 
berlaku konsep nilai sekarang (present value), dimana nilai 
suatu properti adalah nilai kini dari seluruh pendapatan 
di masa yang akan datang yang dapat diperoleh karena 
kepemilikan atas properti tersebut atau penguasaan atas 
properti yang ditimbulkan dari perjanjian seperti built 
operate transfer (bangun guna serah); 

10. Mengestimasikan nilai bagi yang menyewakan (leased 
fee interest). Pihak yang menyewakan (leased fee) pada 
pemanfaatan BMN adalah pemerintah. Nilai real property 
bagi yang menyewakan (leased fee interest) sama dengan 
penjumlahan nilai sekarang dari pendapatan bersih 
yang diperoleh dari suatu real property ditambah nilai 
real property pada masa akhir sewa menyewa (reversion). 
Pendapatan bagi yang menyewakan berupa pembayaran 
kompensasi yang diterima pada masa kerjasama 
pengelolaan dari investor/mitra. 

analisis sensitivitas
Setelah melakukan penilaian menggunakan metode 

discounted cash flow agar dapat menunjukkan respon atas 
suatu perubahan, selanjutnya dilakukan analisis sensitivitas. 
Analisis sensitivitas digunakan untuk mengetahui seberapa 
besar perubahan nilai sekarang dari aset sebagai respon atas 
perubahan pada variabel inputnya. Hasil yang diperoleh dari 
analisis sensitivitas adalah berupa range/kisaran nilai intrinsik 
dan untuk menunjukkan variabel apa yang perubahan nilainya 
mempunyai pengaruh paling besar terhadap perubahan nilai. 
Analisis sensitivitas diawali dengan menentukan variabel 
dasar, yaitu variabel input yang diubah, sedangkan variabel 
lainnya diasumsikan tidak berubah. Variabel dasar tersebut 
ditentukan sesuai dengan kebutuhan manajerial dalam 
pengelolaan BMN, misalnya jangka waktu kerjasama atau 
besarnya kompensasi yang diberikan kepada pemerintah.

penutup
Keputusan terkait dengan pemilihan investor/mitra dalam 

pemanfaatan BMN dapat dilakukan dengan mempertimbangkan 
besarnya kompensasi atau yang lebih dikenal dengan kontribusi 
tetap dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan BMN. 
Pertimbangan ini tidak memperhitungkan nilai investasi 
atas suatu pemanfaatan BMN yang dilakukan oleh masing-
masing pihak (pemerintah dan investor/mitra). Pertimbangan 
pemilihan investor/mitra dalam pemanfaatan BMN dilakukan 
dengan menggunakan penilaian hak kepemilikan secara parsial 
(partial interest) apalagi jika dibandingkan dengan investasi 
yang dilakukan masing-masing pihak akan memberikan hasil 
yang lebih fair bagi kedua pihak, dan memenuhi prinsip bahwa 
suatu kerjasama investasi harus saling menguntungkan bagi 
semua pihak.

Jika kompensasi yang dibayarkan kepada pemerintah 
atau yang lebih dikenal dengan kontribusi tetap dan 
pembagian keuntungan atas pemanfaatan BMN yang 
sudah berjalan dapat dievaluasi menggunakan penilaian 
hak kepemilikan secara parsial, maka perlu dipertanyakan 
apakah pemanfaatan BMN tersebut menghasilkan nilai yang 
fair bagi kedua pihak, jika dibandingkan dengan investasi 
awal masing-masing. 

   Kasi BMN IIB2 Direktorat BMN II
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Hukum 

Hal-hal Penting  Dalam
Gugatan Terkait Lelang

Oleh: Purnama T Sianturi 

D ENGAN melihat banyaknya 
gugatan-gugatan terkait 
lelang yang diajukan 

debitor/pihak ketiga yang mempunyai 
kepentingan terhadap objek lelang/
atau pembeli lelang yang tidak 
dapat menguasai objek lelang, maka 
perlu dideskripsikan  dan dianalisa  
mengenai hal-hal penting dalam 
gugatan dimaksud.  Dengan deskripsi 
dan analisa berikut, diharapkan para 
penangan perkara di lingkungan DJKN 
memperoleh wawasan yang akan 
bermanfaat dalam penanganan perkara 
gugatan terkait lelang. 

a.  karakteristik gugatan dalam 
lelang.

Materi gugatan dalam perkara 
perdata adalah terkait harta bersama, 
hartawarisan, jaminan milik pihak 
ketiga, pengikatan / perjanjian yang 
cacat / tidak sah, jumlah hutang yang 
tidak pasti, Surat Paksa/Penyitaan/
SP3N/Pemblokiran, Pelelangan, 
hargalelang, pengosongan, haktanggungandan  lain-lain 
(misal: mempertahankan hak milik). 

Pokok gugatan lelang terkait gugatan perbuatan melawan 
hukum dengan karakteristik sebagai berikut:
1. Gugatan atas dasar kesalahan/kelalaian debitor 

sehubungan dengan kepemilikan debitor atas barang 
jaminan meliputi perbuatan mengenai harta bersama, 
harta warisan, jaminan milik pihak ketiga;

2. Gugatan atas dasar kesalahan/kelalaian kreditor dengan 
persyaratan dalam hubungan perjanjian kredit meliputi 
perbuatan mengenai  pengikatan/perjanjian yang 
cacat/tidak sah, hak tanggungan, jumlah hutang;

3. Gugatan atas kesalahan/kelalaian institusi/lembaga 
eksekusi, selaku kuasa undang-undang dari kreditor 
(Pengadilan Negeri/PUPN) meliputi perbuatan 
mengenai  paksa/penyitaan /SP3N/pemblokiran;

4. Gugatan  atas kesalahan/kelalaian sehubungan dengan 
pelaksanaan lelang; harga lelang, pengosongan;

5. Gugatan atas kesalahan/kelalaian lain-lain.

Putusan pengadilan dari gugatan-gugatan  perkara perdata  
baik dalam tingkat pertama, banding, maupun kasasi 
adalah:
1. Lelang dinyatakan perbuatan yang sah dan mempunyai 

kekuatan hukum;
2. Lelang dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

Putusan yang menyatakan Lelang sebagai perbuatan 
yang sah antara lain dengan menyatakan  penjualan lelang 
eksekusi terhadap obyek sengketa adalah sah menurut 
hukum yang berlaku,menyatakan salinan Risalah Lelang 
adalah sah, menetapkan kepemilikan pembeli lelang 
adalah sah. Implikasi putusan menyatakan lelang sah, 
terhadap pembeli lelang  merupakan suatu perlindungan 
hukum bagi hak  pembeli lelang,  tidak mengakibatkan 
adanya perubahan atas hak-hak pembeli lelang atas objek 
yang dibelinya melalui lelang, sehinggapembeli lelang 
memperoleh kepastian hukum.Putusan yang menyatakan  
Lelang  sebagai perbuatan melawan hukum, mengakibatkan  
lelang dinyatakan batal demi hukum.

Pertimbangan hukum dan putusan hakim tentang 
lelang, tentang pembeli lelang, tentang akibat hukum 
mengenai barang yang telah dibeli melalui lelang, 
tentang hasil lelang, berbeda-beda untuk masing-masing 
putusan dengan masalah yang sama. Hal tersebut terjadi 
tidak terlepas dari sistem peradilan Indonesia yang tidak 
menganut sistem preseden. 

Walau Indonesia tidak menganut sistem preseden, 
namun sumber  hakim mencari dan menemukan 
hukum yang hendak diterapkan 
dalam penyelesaian perkara yang 
ditanganinya adalah yurisprudensi.
Tetapi  tidak  semua putusan hakim 
dapat diangkat dan dikualifikasi 
menjadi yurisprudensi.Ada beberapa 
syarat yang harus dipenuhi, yaitu: 
putusan mengandung nilai terobosan 
dan diikuti secara konsisten. Beberapa 
yurisprudensi yang berkaitan dengan 
pembeli lelang antara lain:

1. Yurisprudensi tetap Mahkamah 
Agung Nomor 323/K/Sip/1968 
yang menyatakan suatu lelang 
yang telah dilaksanakan sesuai 
ketentuan yang berlaku serta 
dimenangkan oleh pembeli lelang 
yang beritikad baik, maka lelang 
tersebut tidak dapat dibatalkan 
dan kepada pembeli lelang yang 
beritikad baik tersebut wajib diberikan perlindungan 
hukum;

2. Yurisprudensi MARI tanggal 28 Agustus 1976 Nomor 
821/K/Sip./1974; Pembelian dimuka umum melalui 
Kantor Lelang adalah pembeli yang beritikad baik, harus 
dilindungi undang-undang;

3. Yurisprudensi Mahkamah Agung 3201 K/Pdt/1991 
tanggal 30 Januari 1996 menyatakan pembeli yang 
beritikad baik harus dilindungi. Jual beli yang dilakukan 
dengan hanya berpura-pura  (proforma) saja, hanya 
mengikat terhadap yang  membuat perjanjian, dan 
tidak mengikat sama sekali kepada pihak ketiga yang 
membeli dengan itikad baik. 

b. pembeli lelang yang beritikad baik 

Asas itikad baik masih diperdebatkan  dan sangat 
sulit menemukan pengertian yang jelas tentang itikad 
baik, akibatnya tidak ada makna tunggal itikad baik 
dan berkembang banyak definisi itikad baik.Mengenai 
pembeli yang beritikad baik tidak diatur secara ekplisit 
dalam suatu peraturan sebagai hukum positif, namun 
demikian secara implisit dihubungkan dengan Pasal 1338 
ayat (3) KUHPerdata yang menyatakan perjanjian harus 

dilaksanakan  dengan itikad baik (zij) moeten te goeder trouw 
worden ten uitvoer gebracht. Pengaturan lainnya pada Pasal 
251 KUH Dagang yang mengenal itikad baik pra kontrak, 
asas yang terkandung dalam pasal tersebut, asas uberrima 
fides atau uberrima fidae (the principle of utmost good faith).   
Itikad baik sesungguhnya juga diperlukan dalam proses 
negosiasi dan penyusunan kontrak.

Pandangan hakim dalam berbagai putusan mengenai  
pembeli lelang yang beritikad baik dengan menyebutkan  

ukuran/kualitas itikad baik pembeli lelang adalah:
1. Pembeli sebagai penangkap lelang umum atau membeli 

melalui lelang umum;
2. Pembeli melaksanakan semua ketentuan sehubungan 

dengan pelaksanaan lelang;
3. Pembeli yang bertindak dengan prinsip kehati-hatian, 

melakukan penelitian secara seksama atas syarat-syarat 
penjual lelang;

4. Pembeli membeli barang dalam  proses lelang yang  
terjadi secara wajar.

5. Pembeli lelang secara hukum.

Setiap pembeli lelang adalah beritikad baik, dengan alasan-
alasan berikut :

a. Pembeli lelang membeli barang dengan kejujuran 
dan penuh kepercayaan bahwa si penjual benar-benar 
pemilik barang atau orang yang wenang untuk menjual, 
antara lain pengadilan, PUPN,  Bank Pemegang Hak 
Tanggungan dalam  pelaksanaan lelang berdasarkan 
titel eksekutorial Sertifikat Hak Tanggugan sesuai 
Pasal 6 UUHT; pembeli lelang memperoleh penawaran 
melalui pengumuman kepada umum dan mengajukan 
penawaran melalui penawaran umum, yang terbuka 
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bagi setiap orang; pembeli lelang ditunjuk selaku 
pembeli lelang berdasarkan penawaran yang bersaing 
dengan peserta lelang lainnya, jika peserta lelang lebih 
dari satu orang;

b. Pembeli lelang melakukan pembelian dengan 
kerasionalan, artinya syarat-syarat menjadi pembeli 
lelang berlaku bagi umum bagi setiap orang yang 
memenuhi syarat, seperti telah menyetorkan uang 
jaminan dan  juga menjadi  penawar tertinggi, 
sehingga konsekusensi logis rasional dari seseorang 
yang telah menyetor uang jaminan adalah menjadi 
peserta lelang, dan konsekuensi logis rasional dari 
seorang penawar tertinggi sebesar/diatas harga 
yang ditawarkan oleh pejabat lelang adalah sebagai 
pemenang lelang;

c. Pembeli lelang melakukan pembelian dengan 
kepatutan, karena dilakukan secara terang dihadapan 
pejabat lelang, kontan dan dipublikasikan kepada 
umum, dengan penawaran yang terbuka untuk umum;

d. Ukuran itikad baik seorang pembeli lelang tidak diatur 
dalam hukum positif, tetapi lebih tercermin dalam 
berbagai putusan hakim.  

Akibat hukum dari itikad baik seorang pembeli tidak 
diatur dalam hukum positif, tetapi tercermin dalam 
yurisprudensi MARI tanggal 28 Agustus 1967 Reg. No. 821 
K/Sip/1974. Yurisprudensi tersebut menyatakan bahwa 
pembeli yang membeli suatubarang melalui pelelangan 
umum oleh Kantor Lelang Negara adalah sebagai pembeli 
yang beritikad baik  dan harus dilindungi oleh undang-
undang.Kemudian, yurisprudensi MARI Nomor 1230 K/
Sip/1980 tanggal 29 Maret 1982 menyatakan pembeli 
yang beritikad baik harus mendapat perlindungan 
hukum.Yurisprudensi membenarkan  pembeli yang 
beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum 
berdasarkan rasa kepastian hukum sekaligus keadilan 
bagi pembeli lelang.

  
C.  mengenai risalah lelang

Dalam gugatan perbuatan melawan hukum atas 
pelaksanaan lelang, terdapat  dualisme pandangan hakim 
mengenai  Risalah Lelang, yaitu pendapat Risalah Lelang 
sebagai suatu surat keputusan tata usaha negara  atau akte 
administrasi dan pendapat yang satu lagi, Risalah Lelang 
bukan sebagai surat keputusan Tata Usaha Negara karena 
merupakan akte transfer hak. 

Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang 
yang dibuat oleh pejabat lelang yang mempunyai kekuatan 
pembuktian sempurna bagi para pihak. Hal ini dikuatkan 
oleh yurisprudensi Mahkamah Agung I Nomor 47K/
TUN/1997 tanggal 26 Januari 1998, bahwa Risalah Lelang 
bukan merupakan  keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha 
Negara, tetapi merupakan Berita Acara hasil penjualan 
barang tereksekusi, sebab tidak ada unsur ”beslissing” 

maupun pernyataan kehendak dari pejabat Kantor Lelang.  
Risalah Lelang berisi jual beli yang didasari kesepakatan 
dua pihak. Pejabat Lelang sebagai pejabat umum hanya 
menyatakan menyaksikan dan mengesahkan. Risalah 
Lelang sebagai suatu akta otentik, dibuat oleh pejabat 
lelang sebagai pejabat umum. 

Sementara itu yurisprudensi MA Nomor: 245 K/
TUN/1999 tanggal  30 Agustus 2001 menyatakan lelang 
atau Risalah Lelang bukan objek sengketa tata usaha 
negara.Risalah Lelang adalah merupakan tindak lanjut 
pelaksanaan dari suatu putusan badan peralihan (in 
casu Penetapan Ketua PN Jawa Barat), sebagaimana 
tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 
5 Tahun 1986 yang merupakan perkecualian untuk 
tidak diadili di Peradilan Tata Usaha Negara. Apabila 
ternyata dalam pelaksanaan lelang ada hal-hal 
yang bertentangan dengan pelaksanaan ketentuan 
yang berlaku dan merugikan pihak si terhutang/
siterlelang, maka pihak yang bersangkutan dapat 
mengajukangugatan pembatalan Risalah Lelang 
kepada badan peradilanumum dengan dasar perbuatan 
melawan hukum oleh Penguasa.

Risalah Lelang bukanlah suatu keputusan TUN, dengan 
alasan: 

a. Risalah Lelang bukan suatu keputusan TUN yang  
mengandung suatu penetapan  (beslissing)  maupun 
pernyataan  kehendak (wilsorming).

b. Perjanjian dalam lelang  ada halnya dibuat memang  
dalam kerangka pelaksanaan tugas umum (publik) dan 
mengenai kekayaan negara (publik domein), namun 
Pejabat Lelang sebagai pejabat tata usaha negara 
melakukan perbuatan hukum yang bersifat perdata 
dalam kuasa hukum perdata dan melakukan perbuatan 
yang berhubungan dengan kepemilikan. Adapun 
alasannya, dalam hal pelaksanaan lelang, pemerintah 
tidak dapat bertindak menggunakan kekuasaan dan 
kewenangan publiknya untuk mengatur pemenang 
lelang, maupun besarnya harga penawaran yang 
menjadi pemenang dalam lelang. Pemenang lelang 
harus dikembalikan kepada hukum perdata bahwa 
pembeli lelang adalah penawar tertinggi diantara para 
penawar yang ada. 

c. Risalah Lelang adalah akta tidak mencatatkan 
peralihan yang bersifat publik, tetapi peralihan 
hak yang bersifat perdata. Fungsi Risalah Lelang 
adalah untuk pendaftaran/peralihan hak atau 
untuk mempertahankan hak atau sebagai alat bukti 
telah terjadinya peralihan hak tidak memenuhi 
elemen-elemen kumulatif yang ditentukan pasal 1 
angka 3 UU No. 5 Tahun 1986, tidak mengandung 
suatu beslissing/penetapan maupun ”wilsorming”/
pernyataan kehendak dari pejabat yang berwenang 
mengeluarkan surat keputusan tersebut dan harus 

         nomor perkara

Putusan perkara Pengadilan 
TUN Nomor : 196/G.TUN/2003/
PTUN-JKT tanggal 02 April 
2004 jo. Pengadilan Tinggi TUN 
Nomor : 50/B/2005/PT.TUN.JKT 
tanggal 16 Mei 2005,
antara PT. Amerin Abdi Nusa 
Container Industry lawan 
KP2LN Jakarta II Cat. Putusan 
ini telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap (inkhracht).

                 p u t u s a n

Menyatakan gugatan Penggu-
gat tidak dapat diterima.
PT: Menguatkan putusan 
PTUN.

                        pertimbangan hukum

Pejabat Lelang negara adalah pejabat umum yang 
diserahi tugas untuk membuat akta otentik berupa 
risalah lelang, dan fungsi risalah lelang adalah untuk 
pendaftaran/peralihan hak atau untuk mempertahankan 
hak atau sebagai alat bukti telah terjadinya peralihan hak. 
Bahwa risalah lelang adalah tidak memenuhi elemen-
elemen komulatif yang ditentukan pasal 1 angka 3 UU 
No. 5 Tahun 1986, sehingga ia adalah bukan Keputusan 
Tata Usaha Negara.  sebagai akta, risalah lelang tidak 
mengandung suatu beslissing/penetapan maupun 
”wilsorming”/ pernyataan kehendak. Pertimbangan 
hukum sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung 
RI sebagaimana termuat dalam beberapa keputusan 
Mahkamah Agung RI Nomor : 47K/TUN/1997/312.K/
TUN/1996, yang memuat norma hukum, bahwa Risalah 
Lelang yang diterbitkan oleh Pejabat Lelang adalah 
bukan keputusan Tata usaha Negara yang dapat digugat 
di Peradilan Tata Usaha Negara. Menimbang, bahwa 
oleh karena Risalah Lelang adalah bukan Keputusan Tata 
Usaha Negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 47, 
jo. Pasal 1 angka 4 jls Pasal 1 angka 3 Undang-Undang 
No. 5 Tahun 1986, Risalah Lelang No. 124/2003 tanggal 
12 Nopember 2003 yang diterbitkan Tergugat tidak 
dapat digugat/dijadikan obyek gugatan dalam sengketa 
tata usaha negara. Dan dalam hal Penggugat merasa 
dirugikan karena pelaksanaan lelang tersebut dapat 
mengajukan gugatan perdata pada peradilan umum 
dengan gugatan perbuatan melawan hukum yang 
dilakukan oleh pejabat (onrechtmatige overheidaads).

Pertimbangan majelis hakim banding: pertimbangan 
hukum dan putusan tersebut sudah tepat dan benar 
dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri.

no

1

putusan pengadilan yang menyatakan risalah lelang bukan keputusan tun

mempunyai sifat norma hukum yang individual 
konkrit, sehingga ia bukan keputusan tata usaha 
negara.

d. Pejabat Lelang negara adalah pejabat umum yang 
diserahi tugas untuk membuat akta otentik berupa 
Risalah Lelang.

Beberapa contoh perkara gugatan tata usaha negara 
yang sejalan pendapat kedua, menyatakan   Risalah 
Lelang sebagai akta peralihan hak,  bukan Keputusan 
Tata Usaha Negara yang  mengandung suatu penetapan  
(beslissing)  maupun pernyataan  kehendak (wilsorming), 
yang dapat dimanfaatkan dalam menyusun dalil-dalil 
jawaban atas gugatan Tata Usaha Negara (sebagaimana 
tabel terlampir). 

Kelima putusan tersebut, yang menyebutkan  Risalah 
Lelang bukan objek TUN, sejalan dengan  yurisprudensi 
Mahkamah Agung RI yang termuat dalam keputusan 

Mahkamah Agung RI Nomor: 47K/TUN/1997/312.K/
TUN/1996, yang memuat norma hukum, bahwa Risalah 
Lelang yang diterbitkan oleh pejabat lelang adalah bukan 
keputusan tata usaha negara yang dapat digugat di 
Peradilan Tata Usaha Negara.

kesimpulan

Para penangan perkara terkait hal-hal penting dalam 
gugatan terkait lelang dapat menggunakan beberapa 
yurisprudensi maupun putusan pengadilan  sebagai 
sumber hukum mengenai lelang sebagai perbuatan yang 
mempunyai kekuatan hukum dan sah, pembeli lelang yang 
beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum,serta 
Risalah Lelang bukan objek TUN.

Kasubdit Bantuan Hukum Direktorat Hukum dan 
Informasi  DJKN
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                        pertimbangan hukum

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain 
dengan PTUN Surabaya,  adalah sependapat dengan 
Mahkamah Agung R.I. yang dalam beberapa putusan 
kasasi tentang Risalah Lelang pada pokoknya 
berpendapat bahwa Risalah lelang bukan merupakan 
suatu keputusan tata usaha negara karena dalam risalah 
lelang tidak mengandung unsur beslessing, sehingga 
tidak sesuai menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang 
Undang Nomor: 5 tahun 1986, maka gugatan terhadap 
risalah lelang dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan/gugatan 
adalah mengenai risalah lelang Bahwa menurut Undang 
Undang Nomor 5 tahun 1986 risalah lelang bukan 
merupakan keputusan Badan atau pejabat tata usaha 
negara karena tidak ada unsur besslising maupun 
pernyataan kehendak dari pejabat lelang tapi lahir karena 
adanya perintah (Penetapan) pengadilan negeri dan 
merupakan perbuatan faktual dalam rangka pelaksanaan 
eksekusi grosse akta hak jaminan karena risalah lelang 
bukan merupakan obyek sengketa tata usaha negara 
sehingga bukan wewenang peradilan tata usaha negara 
untuk menilai keabsahannya melainkan merupakan 
wewenang dari peradilan perdata (Pengadilan Negeri). 

Pengggugat mengajukan keberatan bahwa judex factie 
di tingkat banding telah salah mengetrapkan hukum, 
atas pertimbangan hakim di tingkat banding yang 
mempertimbangkan bahwa Tergugat I/Pembanding  
mengemukakan bahwa risalah lelang sesuai ketentuan 
pasal 35 jo 37 Vendu Reglement Stb. 1908 No. 189 adalah 
merupakan suatu akte jual beli yang memiliki fungsi 
dan nilai  yang sama dengan akte jual beli yang dibuat 
PPAT yang melahirkan hubungan hukum perdata dan 
karenanya risalah lelang hanya mengandung pernyataan 
kehendak dari para pihak yang mengikatkan diri tanpa 
mengandung unsur  beslissing sebagai syarat untuk 
dapat disebut keputusan tata usaha Negara sehingga 
risalah lelang tidak dapat dijadikan objek sengketa tata 
usaha negara. Atas keberatan tersebut Mahkamah Agung 
berpendapat bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, 
karena putusan Pengadilan Tinggi TUN Surabaya 
sudah tepat, yaitu tidak salah menerapkan hukum atau 
melanggar hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa dengan demikian Risalah lelang 
yang dibuat oleh tergugat adalah merupakan keputusan 
Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil 
pemerikasaan badan peradilan, yang menurut ketentuan 
Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 tahun 1996 
tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha 
negara seperti yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 1 
angka 3 Undang-Undang tersebut dan oleh karenanya 
risalah lelang  in litis tidak dapat dijadikan obyek gugatan 
tata usaha negara dan kalau ada pihak ketiga yang merasa 
dirugikan atau keberatan atas pelaksanaan lelang eksekusi 
tersebut dapat mengajukan verset/perlawanan kepada 
Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

                 p u t u s a n

Membatalkan putusan PTUN 
Surabaya 
Dalam Pokok Sengketa: Me-
nyatakan gugatan penggugat 
terhadap penggugat III tidak 
dapat diterima.

membatalkan putusan Pengadi-
lan TTUN, mengadili sendiri, me-
nyatakan gugatan penggugat 
tidak dapat diterima.

putusan  kasasi, menolak per-
mohonan kasasi dari Pemohon 
Kasasi.

Menyatakan Pengadilan Tata 
Usaha Negara Bandung tidak 
berwenang memeriksa dan 
mengadili perkara ini. Dalam 
pokok perkara: Menyatakan gu-
gatan Penggugat/terbanding 
tidak dapat diterima.

         nomor perkara

Putusan Pengadilan Tata Usaha 
Negara Surabaya No: 74/
G.TUN/1997/PTUN. SBY. tanggal 
7 Mei 1993 
Cat. perkara proses kasasi.

Putusan No.29/G/1999/PTUN.
Bdg tanggal 23 September 
1999 jo. putusan Pengadilan 
Tinggi Tata Usaha Negara Band-
ung No.29/G/1999/PTUN.Bdg 
tanggal 23 September 1999 
jo. Putusan MA  Nomor: 03 K/
TUN/2001. 

Putusan Perkara Pengadilan 
TUN Surabaya Nomor: 102/
G.TUN/1999/PTUN. SBY tang-
gal 8 Februari 2000 jo. Pen-
gadilan Tinggi TUN Nomor: 
67/B.TUN/2000/PT.TUN.SBY ter-
tanggal 6 Juni 2000 jo. Nomor 
351 K/TUN/2000 tanggal 13 
April 2005.

Putusan perkara Pengadilan 
TUN Bandung Nomor: 49/
G/1996/PTUN-BDG tanggal 14 
Nopember 1996 jo. Pengadilan 
Tinggi TUN Nomor: 105/B/1997/ 
PT.TUN. JKT tanggal 14 Nopem-
ber 1997
Cat. Perkara proses kasasi.

no

2

3

4

5

Warta DJKN

D ALAM rangka menciptakan kepastian hukum 
status kepemilikan Aset Bekas Milik Asing/Cina 
(ABMAC) dan untuk mewujudkan optimalisasi 

pengelolaan kekayaan negara, pada hari Kamis tanggal 22 
Oktober 2009 di Ruang Sidang Gedung Keuangan Negara 
Bandung, diadakan pertemuan Tim Asistensi Daerah (TAD) 
Jawa Barat, yang dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah 
(Kakanwil) VIII DJKN Bandung Dr. Lalu Hendry Yujana selaku 
Ketua Tim Pengarah TAD Bandung Propinsi Jawa Barat, diikuti 
seluruh anggota TAD yang terdiri dari unsur internal Kanwil 
VIII DJKN serta unsur eksternal yang terdiri atas Kanwil BPN, 
Perwakilan Pos Wilayah BIN, Satuan Intel IV Polda Jabar, 
Asintel Kejati Jabar, Fas Jasa Kodam III/Siliwangi, dan Kanwil 
Depkumham Jabar. 

Dalam pertemuan tersebut disepakati hal-hal sebagai 
berikut :

1. Tim TAD bersifat Ad Hoc, terdiri atas Tim Pengarah, Tim 
Pelaksana, dan Tim  Sekretariat;

2. Tim TAD hanya berwenang mengusulkan penyelesaian ke 
Tim Penyelesaian Pusat DJKN;

3. Perlunya penyusunan program kerja dan ditindaklanjuti 
dengan penyampaian program kerja tersebut ke Tim 
Penyelesaian Pusat DJKN;

4. Perlunya mapping permasalahan ABMAC sehingga dapat 
dilakukan penetapan skala prioritas dalam menyelesaikan 
ABMAC, misalnya dimulai dari aset yang clean and free;

5. Perlunya kehati-hatian dalam  menangani ABMAC agar 
tidak timbul permasalahan baru di kemudian hari;

6. Perlunya sinergi di antara unsur-unsur TAD dalam 
menyelesaikan ABMAC;

7. Terdapat beberapa permasalahan yang termasuk dalam 
kategori pending matters, yaitu 11 ABMAC yang menurut 
Lampiran data ABMAC pada Peraturan Menteri Keuangan 
(PMK) Nomor 188/PMK.06/2008 merupakan bangunan 
rumah namun setelah dilakukan peninjauan fisik di 
lapangan merupakan bangunan gedung sekolah, SMK 
15 Bandung dan ABMAC yang dikuasai oleh KODAM III/
Siliwangi;

8. Laporan Semester II sudah harus dapat disusun untuk 
disampaikan ke Dirjen Kekayaan Negara;

9. Perlunya penyesuaian format laporan antara versi PMK 
Nomor 188/PMK.06/2008 dan versi hasil tinjauan fisik;

Pertemuan Tim Asistensi 
Daerah Jawa Barat

10. Untuk meng-up date perkembangan informasi Tim 
Sekretariat diminta selalu berada dalam posisi stand by.

Kanwil VIII DJKN Bandung

Penjelasan dari Pemda Jabar

Kakanwil Bandung memberikan arahan

Suasana dalam acara TAD Bandung
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D IREKTORAT Hukum dan Informasi (HI) pada 
tanggal 2–6  November 2009 yang lalu 
menyelenggarakan Pelatihan Modul Rekonsiliasi 

Barang Milik Negara (BMN) di Cisarua, Bogor. Pelatihan 
dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada 
tanggal 2–4 November 2009 dan diikuti oleh 29 peserta dari 
15 KPKNL (Aceh, Lhokseumawe, Pematang Siantar, Kisaran, 
Padang Sidempuan, Pangkal Pinang, Lahat, Metro, Bandar 
Lampung, Bengkulu, Pontianak, Singkawang, Banjarmasin, 
Palangkaraya, dan Pangkalan Bun). Sedangkan tahap kedua 
dilaksanakan pada tanggal 4–6  November 2009 dan diikuti 

oleh 26 peserta dari 15 KPKNL (Pekanbaru, Dumai, Batam, 
Samarinda, Balikpapan, Tarakan, Bontang, Manado, Gorontalo, 
Palu, Ternate, Jayapura, Sorong, Ambon dan Biak).

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kasubdit Sistem 
Aplikasi, Emmy Hermiati mewakili Direktur HI. Pada malam di 
hari yang sama, Direktur HI, Bambang S. Marsoem menyem-
patkan diri untuk memberikan pengarahan. Dalam pengara-
hannya, beliau menyampaikan bahwa tujuan diadakannya 
pelatihan Modul Rekonsiliasi BMN adalah untuk memben-
tuk database kekayaan negara, yang nantinya akan diguna-

Pelatihan Modul Rekonsiliasi 
BMN (Sub Modul KN)

Foto bersama Direktur HI

kan sebagai data awal dalam 
pengelolaan Barang Milik Ne-
gara. Direktur HI mengharap-
kan peserta pelatihan dapat 
menggunakan Modul Rekon-
siliasi BMN untuk memperce-
pat proses rekonsiliasi di KP-
KNL sesuai SE-04/KN/2009.

Narasumber dalam ke-
giatan ini adalah I Ketut Puja, 
Dyah Novitarini Wulansari, 
Salman Paris Muda, Moh. As-
rori, Iling Saidah dan Aman 
Zulmas Telaumbanua. 

Materi yang diberikan da-
lam pelatihan ini meliputi tata 
cara rekonsiliasi sesuai SE-
04/KN/2009 menggunakan 
aplikasi Modul Rekonsiliasi 
BMN dan cara mengunggah 

(upload) data SIMAK BMN hasil rekonsiliasi dengan 
satker ke dalam database SIMAK BMN di server dan 
cara melakukan setting server. 

Untuk pelatihan selanjutnya diselenggarakan di 
tempat yang sama pada tanggal 16–20 November 
2009 yang juga dibagi ke dalam dua tahap. Tahap 
pertama dilaksanakan pada tanggal 16–18 November 
2009 dan diikuti oleh peserta dari 17 Kanwil di 
lingkungan DJKN. Tahap kedua dilaksanakan pada 
tanggal 18–20 November 2009 dan diikuti oleh 
18 KPKNL (Medan, Padang, Bukittinggi, Jambi, 
Palembang, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, 
Malang, Jember, Denpasar, Singaraja, Mataram, 
Kupang, Bima, Palopo, Kendari, Pare-pare). 
Sedangkan untuk KPKNL Makassar, pelatihan 
dilaksanakan pada tanggal 10–13 November 2009 
bertempat di KPKNL tersebut bersamaan dengan 
implementasi Kantor Teladan. Dengan demikian, 
seluruh KPKNL di lingkungan DJKN telah mengikuti 
pelatihan Modul Rekonsiliasi BMN yang dilaksanakan 
oleh Direktorat HI.

Setelah mengikuti pelatihan ini, para peserta 
pelatihan diharapkan dapat membagi ilmu yang 
diperoleh  (transfer of knowledge) kepada pegawai 
KPKNL lainnya.

Tim Sosialisasi Modul Kekayaan Negara 
Direktorat Hukum dan Informasi
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Pelatihan Aplikasi Front 
Office Kantor Teladan

UNTUK mempersiapkan peresmian 
Kantor Teladan maka tim dari Direk-
torat Hukum dan Informasi DJKN 

melakukan pelatihan aplikasi front office. 
Pelatihan telah dilakukan  di tiga  KPKNL, 
yaitu KPKNL Makasar pada tanggal 11–13 
November 2009, KPKNL Medan dan KPKNL 
Bekasi pada tanggal 14-17 Desember 2009.

Pelatihan ini dimaksudkan agar aplikasi 
front office kantor teladan tersebut dapat 
diimplementasikan dan dioperasikan dengan 
baik oleh para pegawai/petugas front office. 
Sistem aplikasi front office yang bertujuan 
untuk mempermudah layanan kepada 
pengguna jasa ini berisi menu-menu untuk 
layanan permohonan lelang, pengambilan 
uang jaminan, pengambilan kutipan risalah Ruang Tunggu

Pelatihan Aplikasi Front Office

lelang, penyerahan berkas pengurusan piutang 
negara, permohonan penarikan pengurusan 
piutang negara, permohonan keringanan 
hutang dan permohonan penghapusan Barang 
Milik Negara.

Sistem aplikasi ini terintegrasi dengan 
Sistem Informasi Manajemen Piutang Negara 
dan Lelang (SIMPLe) dan Modul Kekayaan 
Negara, sehingga pengguna jasa dapat 
memperoleh informasi mengenai piutang 
negara, lelang dan Barang Milik Negara. Sistem 
aplikasi front office rencananya akan diterapkan 
pada semua Kantor Teladan.

Acara pelatihan aplikasi front office 
dilanjutkan dengan pelaksanaan simulasi 
Kantor Teladan, mulai dari penyambutan 
terhadap pengunjung yang datang, 
pelayanan petugas dengan menggunakan 
sistem aplikasi front office hingga pelayanan 
di ruang konsultasi.

Lay out KPKNL Makassar, Bekasi dan 
Medan telah disesuaikan sebagaimana 
standar lay out kantor modern, dimana 
terdapat Area Pelayanan Teladan (APT) yang 
terdiri dari ruang front office, ruang tunggu, 
dan ruang konsultasi yang dilengkapi 
dengan furnitur dan peralatan modern.Petugas Menyambut Pengunjung

Pelatihan di KPKNL Bekasi

Ruang KonsultasiPetugas Front Office Melayani Pengunjung
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Peserta

Juwana, S.H.,LL.M., Ph.D (guru besar dari Fakultas 
Hukum Universitas Indonesia), mantan Hakim 
Agung M. Yahya Harahap, S.H., mantan jaksa 
Adnan Paslyadja dan praktisi hukum Ricardo 
Simanjuntak, S.H.,LL.M. Peserta pada pelatihan 
kali ini dikhususkan untuk pegawai pada Kantor 
Pusat DJKN dan Kanwil VII DJKN Jakarta. 

Pelatihan dibuka oleh Direktur Hukum dan 
Informasi DJKN, Bambang S. Marsoem, Ph.D 
dan didampingi oleh Kepala Subdirektorat 
Bantuan Hukum, Dr. Purnama Sianturi, S.H., 
M.H. Dalam sambutannya, Direktur Hukum dan 
Informasi menjelaskan tujuan diadakannya 
pelatihan yaitu untuk memberikan penyegaran 
kembali pengetahuan hukum dan advokasi 
serta meningkatkan kemampuan analisis 

terkait perkembangan masalah hukum di DJKN. Dengan 
kemampuan dan pengetahuan hukum memadai yang 
dimiliki oleh pegawai DJKN, diharapkan penanganan perkara 
di pengadilan dapat diselesaikan dengan profesional, cepat 
dan tepat. (rin)

Pelatihan Advokasi

P ADA tanggal 16 sampai dengan 20 November 
2009, DJKN mengadakan pelatihan advokasi 
bertempat di Jakarta. Narasumber berasal dari 

berbagai kalangan, antara lain: Yodi M. Wahyunadi (Ketua 
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta), Prof Hikmahanto 

Teknologi Informasi

Kemanakah Arah Pengembangan 
Teknologi Informasi DJKN?

Oleh: Bambang Santoso Marsoem

S IARAN pers Biro Humas dan Luar Negeri 
– Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tanggal 9 
Juni 2009 menyebutkan bahwa BPK kembali 

“tidak menyatakan pendapat” (disclaimer) atas Laporan 
Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2008.  Salah 
satu langkah yang disarankan BPK untuk memperbaiki 
kelemahan dalam LKPP adalah perlunya sistem aplikasi 
penyusunan laporan keuangan pemerintah yang 
terintegrasi dan andal.   Sementara itu temuan BPK atas 
LKPP tahun 2007 yang terkait bidang tugas Direktorat 
Hukum dan Informasi (Dit HI) – Direktorat Jenderal 
Kekayaan Negara (DJKN) ada 2, yaitu penyelesaian atas 
pembangunan/pengembangan/penyempurnaan:

1. Aplikasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) idle 
dengan tenggat waktu Desember 2008, dan

2. Sistem Informasi Kekayaan Negara (SIKN) dengan 
tenggat waktu Februari 2009.

Terkait dengan temuan tersebut dan pembangunan 
teknologi informasi (TI) di DJKN, tulisan ini akan membahas 
sejauh mana tindak lanjut terhadap temuan BPK tersebut 
dan bidang TI apa saja yang sudah, sedang dan akan 
dikembangkan di DJKN.

sistem manajemen informasi pelayanan terpadu 
(smipt)

 
SMIPT adalah suatu kerangka acuan pembangunan 

dan pengembangan TI dan sistem pelayanan di DJKN 
dalam suatu rangkaian yang terpadu.  SMIPT terdiri 
dari dua komponen, yaitu Sistem Manajemen Informasi 
Terpadu yang merupakan mekanisme pengelolaan data 
dari suatu sumber untuk dapat disajikan dalam berbagai 
bentuk informasi yang komprehensif guna kebutuhan 
strategis, taktis maupun operasional bagi pemangku 
kepentingan DJKN.  Sedangkan komponen yang lain 
adalah Sistem Pelayanan Terpadu, yaitu suatu sistem 
yang mengkolaborasikan proses bisnis yang bersifat 
operasional, sehingga terbentuk interoperabilitas 
antar sistem yang mampu memberikan pelayanan bagi 
pemangku kepentingan DJKN dalam hal pengelolaan 
kekayaan negara, piutang maupun lelang.

Sebagai kerangka acuan dalam pengembangan 
TI, SMIPT paling tidak memiliki 4 unsur yang terpadu, 
yaitu data, aplikasi, infrastruktur dan penggunanya.  
Data yang digunakan untuk pengambilan keputusan, 
peng-input-annya hanya boleh dilakukan satu kali saja 
dari suatu otoritas, misalnya Satuan Kerja (Satker).  
Prinsip ini diperlukan agar akuntabilitas data dapat 
dipertanggungjawabkan.  Meskipun demikian dalam 
perjalanannya, pada data tersebut dapat saja dilakukan 
pemutakhiran (up dating) oleh pihak yang memiliki 
otoritas untuk melakukan tindakan dimaksud.  Sebagai 
contoh, proses Inventarisasi dan penilaian (IP) BMN 
yang dilakukan oleh Departemen Keuangan sejak 
tahun 2007 untuk perbaikan kualitas LKPP adalah 
juga menggunakan konsep data terpadu, dimana hasil 
pemutakhiran data di-input kembali oleh Satker yang 
bersangkutan.

Dengan terbentuknya data terpadu, maka kualitas 
informasi yang dihasilkan akan memiliki keakurasian yang 
tinggi karena proses peng-input-an dan pemutakhirannya 
dapat selalu diamati oleh pihak yang berkepentingan 
terhadap data tersebut.

Untuk dapat memiliki data terpadu, diperlukan suatu 
sistem aplikasi yang juga terpadu.  Dengan demikian, antar 
sistem aplikasi di DJKN tidak saja akan saling terhubung, 
tetapi sistem tersebut juga akan terpadu dengan sistem 
aplikasi yang dibangun oleh unit lain di luar DJKN, 
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misalnya dengan sistem aplikasi yang dibangun oleh 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Direktorat 
Jenderal Anggaran (DJA), Kementerian Negara Badan 
Usaha Milik Negara (Meneg BUMN) dan Departemen 
Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM), sesuai dengan 
kebutuhannya masing-masing.

Pada saat ini, sistem aplikasi DJKN yang telah terpadu 
adalah Sub-Modul Aset Bekas Milik Asing/Cina (ABMAC) 
yang terdapat pada Modul Kekayaan Negara (KN) dengan 
Sistem Informasi Geografis (SIG).  Keterpaduan dua aplikasi 
ini akan terlihat manakala data pada Sub-Modul ABMAC 
dimutakhirkan, maka dashboard dan data tekstual pada 
SIG-nya juga akan ikut berubah.  Selain itu, Sub-modul BMN 
dengan bantuan Modul Aplikasi Inventarisasi Aset (MAIA) 
juga sudah dapat mengintegrasikan Sistem Informasi 
Manajemen dan Akuntansi (SIMAK) BMN, sehingga proses 
rekonsiliasi antara Satker dengan Kantor Pelayanan 
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berdasarkan SE-04/
KN/2009 tanggal 17 Februari 2009 sudah dapat dilakukan 
melalui sistem yang terbangun.  Proses rekonsiliasi ini 
untuk suatu Satker, katakan, dengan 3000 item barang 
dapat diketahui hasilnya secara rinci dalam waktu kurang 
dari dua menit.

Sementara itu, pengintegrasian website www.djkn.
depkeu.go.id, yang dibangun pada pertengahan 2008, 
dengan Kiosk DJKN, yang dibangun pada akhir 2009, 
telah memungkinkan informasi yang dimuat pada 
website, seperti Berita Internal DJKN, dapat tersaji di 
Kiosk.  Namun demikian, untuk arah sebaliknya masih 
belum dapat dilakukan.  Mengingat informasi tentang 
struktur organisasi, info pengadaan barang dan jasa, serta 

info properti dan lelang 
yang di-input pada Kiosk 
telah tersaji dengan 
baik, maka seyogyanya 
informasi tersebut dapat 
juga disajikan pada 
website.  Akibat belum 
terintegrasinya  aplikasi 
tersebut secara dua arah, 
maka bukan saja data 
yang sama peng-input-
annya harus dilakukan 
dua kali, tetapi juga 
tampilan informasi yang 
disajikan pada website 
menjadi tidak sebaik 
yang ada di Kiosk.  Proses 
pengintegrasian dua 
arah tersebut masih 
merupakan tantangan 
bagi staf Dit HI.  Sebagai 
informasi, Kiosk adalah 
perangkat komputer 
yang ditempatkan di 

lokasi publik yang berisikan informasi yang bersifat umum 
terkait dengan tugas dan fungsi, struktur organisasi, 
agenda rapat dan lain-lain.

Tersajinya suatu sistem aplikasi yang terpadu sangat 
didambakan oleh setiap  organisasi masa depan, karena 
keterpaduan akan meningkatkan efisiensi, akurasi 
dan kecepatan dalam penyajian informasi.  Belum 
terintegrasinya sistem yang terbangun secara dua arah 
pada contoh di muka dapat juga terjadi karena salah satu 
sistem tersebut dibangun dan/atau dimiliki oleh unit 
lain; atau pada saat suatu sistem dibangun, pemahaman 
atas kebutuhan suatu informasi belum terpikirkan; atau 
dapat juga terjadi karena kreativitas pihak yang terlibat 
dalam pembangunan dan kemampuan TI dimaksud 
masih terbatas.  Umumnya  aplikasi yang baru dibangun 
dapat mengintegrasikan  aplikasi yang dibangun 
terdahulu.

Pengalaman menunjukkan bahwa sebelum dan pada 
masa transisi menuju sistem terpadu, risiko dan beban 
yang dihadapi oleh pengelola TI sangat tinggi.  Sebagai 
contoh, pada masa transisi ini Dit HI masih mengelola dua 
website, yaitu website lama (selanjutnya disebut dengan 
prototype website) www.djkn.depkeu.go.id dan website 
baru (selanjutnya disebut dengan website) www.djkn.
depkeu.go.id/djkn, serta Kiosk.  Prototype website yang 
dibangun pada tahun 2007 merupakan media informasi 
yang diarahkan untuk dapat menjangkau dua pihak, yaitu 
internal dan eksternal DJKN.  Untuk informasi khusus, 
seperti dashboard kinerja DJKN, Surat Kuasa Khusus (SKU),  
peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) dan Surat Edaran 
(SE), hanya dapat diakses kalangan internal DJKN dengan 

melakukan proses login terlebih dahulu, sedangkan 
informasi yang bersifat umum tidak memerlukan proses 
login.  Sementara itu website dan Kiosk memang dibangun 
untuk kepentingan publik, oleh karena itu informasinya 
bersifat umum.

Prototype website tidak terintegrasi dengan website 
dan Kiosk, sedangkan website masih belum sepenuhnya 
terintegrasi dengan Kiosk.  Akibat dari tidak terpadunya 
ke tiga  aplikasi tersebut adalah bila  ada informasi baru 
yang perlu disampaikan kepada publik, staf DJKN harus 
melakukan peng-input-an tiga kali, yaitu pada prototype 
website, website dan Kiosk.  Proses ini jelas menjadi tidak 
efisien, menimbulkan risiko ketidakakuratan data dan 
informasi, serta memperlambat penyajian informasi.

Mengingat prototype website merupakan satu-satunya 
media komunikasi penting dari kantor pusat ke kantor 
vertikal, maka untuk menggantinya dengan media lain 
yang terintegrasi adalah suatu keharusan.  Untuk itu Dit HI 
telah mengembangkan enterprise portal, yaitu suatu portal 
web yang mengintegrasikan dan mengkolaborasikan 
beberapa aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan 
proses bisnis oleh karyawan DJKN.

Pengembangan enterprise portal dan website 
menggunakan konsep pemisahan akses bagi pengguna/
pengunjung/user–nya sesuai kewenangannya.  
Pertimbangannya adalah terkait pembagian risiko 
terhadap keamanan, dimana informasi yang diperuntukkan 
bagi kepentingan publik disajikan pada website dan dapat 
diakses melalui internet.  Sementara yang diperuntukkan 
bagi kepentingan internal disajikan melalui enterprise 
portal, dimana aksesnya hanya dapat dilakukan melalui 
jaringan intranet Departemen Keuangan.  Dengan 
demikian, salah satu tantangan yang dihadapi Dit HI pada 
awal 2010 adalah segera mengoperasikan enterprise portal 
yang memiliki kemampuan lebih canggih dari prototype 
website.

Untuk menerapkan SMIPT dengan baik, maka TI - DJKN 
harus didukung oleh jaringan infrastruktur yang handal.  
Pada saat ini 17 Kantor Wilayah (Kanwil) DJKN dan 70 KPKNL 
telah terhubung dengan kantor pusat DJKN melalui Virtual 
Private Network- Internet Protocol (VPN-IP), dan masing-
masing kantor tersebut telah memiliki local area network 
(LAN) yang memungkinkan masing-masing komputernya 
terhubung satu sama lain.  Dengan terintegrasinya jaringan 
infrastruktur di DJKN, maka produktivitas, efisiensi dan 
kemampuan penyelesaian masalah secara tepat waktu 
diharapkan dapat meningkat.

Selain daripada itu, dengan dukungan Pusat Sistem 
Informasi dan Teknologi (PUSINTEK)–Departemen 
Keuangan, kinerja jaringan infrastruktur di seluruh kantor 
vertikal DJKN sepanjang hari kerja dapat dipantau.  Cara 
pemantauannya mirip dengan yang dilakukan Trafic 

Management Control (TMC) Kepolisian Daerah (Polda) 
Metro Jaya.  Bila ada jaringan yang terputus pada suatu 
kantor vertikal, maka Dit HI dapat segera mengetahuinya 
sehingga dapat segera menindak lanjutinya.  Diharapkan 
dengan bekerjanya sistem pemantauan ini, Dit HI dapat 
melakukan “jemput bola” terkait dengan permasalahan 
jaringan infrastruktur DJKN.

Selain itu, dalam rangka memudahkan, meningkatkan 
efisiensi dan mempercepat proses rekonsiliasi data 
BMN maupun data lainnya antara Kementerian/
Lembaga Negara (K/L) dengan DJKN, baik di tingkat 
kantor vertikal maupun kantor pusat, Pusintek akan 
menambah kapasitas bandwith jaringan infrastruktur 
setiap kantor vertikal DJKN menjadi sebesar 100 
Megabytes per second (Mbps) mulai awal 2010.  Dengan 
adanya penambahan kapasitas ini, langkah pertama 
proses rekonsiliasi data BMN dapat dilakukan oleh 
kantor vertikal K/L dengan mengirimkan datanya dalam 
bentuk Arsip Data Komputer (ADK) melalui internet ke 
kantor vertikal DJKN.  Selanjutnya ADK tersebut diunduh 
(down load) oleh kantor vertikal DJKN guna dilakukan 
proses rekonsiliasi dengan Modul KN, dimana hasilnya 
kemudian dapat segera diinformasikan ke kantor vertikal 
K/L untuk ditindaklanjuti.  Proses rekonsiliasi dengan 
menggunakan ADK ini tidak hanya dapat dilakukan 
antar kantor vertikal K/L dan DJKN saja, tetapi juga di 
tingkat kantor pusat masing-masing institusi tersebut. 

Yang terakhir adalah pengintegrasian pengguna/user-
nya melalui sistem akses tunggal (Single Sign on/SSO).  
Dengan pendekatan ini, maka akses penggunaan TI di 
DJKN melalui enterprise portal, yang didalamnya terdapat 
beberapa aplikasi untuk melakukan proses bisnis, diatur 
sesuai dengan kewenangannya masing-masing.  Sebagai 
misal, untuk informasi yang terkait ABMAC, maka yang 
memiliki kewenangan untuk mengakses secara penuh 
hanyalah Direktur Jenderal KN, dan Direktur Kekayaan 
Negara Lain-lain (KNL) beserta Kepala Subdit dan Kepala 
Seksi yang menangani permasalahan tersebut.  Untuk 
Kepala Kanwil, akses informasi ABMAC yang bersifat khusus 
akan dibatasi sesuai dengan kewenangannya di wilayah 
kerjanya.  Sedangkan karyawan DJKN lainnya, termasuk 
Eselon II Kantor Pusat, kewenangan untuk mengakses  
ABMAC hanya terbatas pada informasi yang bersifat umum.  
Melalui penerapan SSO ini, maka pertanggungjawaban 
terhadap pemutakhiran dan pemanfaatan data dan 
informasi menjadi jelas.

modul kn dan simple

Modul KN adalah suatu  aplikasi yang dibangun untuk 
mendukung tugas dan fungsi DJKN di bidang Kekayaan 
Negara, baik di Kantor Pusat, Kanwil maupun KPKNL, 
yang penerapannya telah disesuaikan dengan KMK 31/
KM.6/2008 tanggal 19 Juni 2008 tentang pelimpahan 
sebagian wewenang pengelolaan BMN kepada Kepala 
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Kanwil dan KPKNL.    Modul KN yang telah terbangun saat 
ini, disebut juga dengan Modul KN-1, memiliki empat Sub-
Modul, yaitu BMN, Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), 
KNL dan juga Penilaian.

Sub-Modul BMN terbagi lagi antara lain ke dalam 
Sub-sub Modul Penetapan Status, Penatausahaan 
dan Penghapusan, dimana dari keseluruhan Sub-sub 
Modulnya yang banyak mengalami kemajuan dalam 
pembangunannya adalah Sub-sub Modul Penatausahaan.  
Berdasarkan uji coba yang telah dilakukan dengan 
mengikutsertakan 17 Kanwil dan 70 KPKNL, aplikasinya 
sudah stabil dan siap diterapkan di masing-masing Kanwil 
dan KPKNL. Sub Modul BMN ini tidak saja dapat digunakan 
untuk mendukung pelaksanaan rekonsiliasi, baik dalam 
rangka penertiban BMN berdasarkan SE-04/KN/2009 
maupun rekonsiliasi rutin/periodik semesteran dan 
tahunan, melainkan juga untuk mencetak laporan hasil 
rekonsiliasi yang dapat dijadikan sebagai acuan perbaikan 
data SIMAK-BMN dan laporan rutin sesuai PMK 120 tanggal 
27 September 2007.

Berbeda dengan Modul KN-1 yang hanya menyediakan 
fasilitas rekonsiliasi antara Satker dengan KPKNL, Dit 
HI saat ini juga sedang mengembangkan Modul KN-
2 untuk mendukung proses rekonsiliasi berdasarkan 
PMK 102/PMK.05/2009 tanggal 28 Mei 2009 tentang 
Tata Cara Rekonsiliasi BMN dalam rangka penyusunan 
LKPP.  Modul KN-2 yang merupakan penyempurnaan 
dari Modul KN-1 diharapkan dapat mempermudah 
dan mempercepat proses rekonsiliasi tidak saja antara 
Satker, KPKNL dan KPPN; tetapi juga proses rekonsiliasi 
berjenjang, yaitu antara Kanwil K/L, DJKN dan DJPb; 
serta rekonsiliasi di tingkat kantor pusat dari masing-
masing institusi tersebut. 

Untuk kepentingan penetapan status dan penghapusan 
BMN, sistemnya juga sudah terbangun.  Mengingat 
proses pengelolaan BMN ini sudah banyak dilakukan, 
maka template dokumen persetujuannya dapat segera 
dimasukkan ke dalam  aplikasi ini.  Uji coba terhadap 
sistem ini juga perlu segera dilaksanakan agar mutasi data 
BMN dapat dengan mudah dimonitor, antara lain untuk 
kepentingan penyusunan Laporan Barang Milik Negara 
(LBMN) Semesteran dan Tahunan, serta LKPP.  Sementara 
itu, untuk proses pengelolaan lainnya, pembangunan  
aplikasinya perlu segera dilakukan agar penerapan e-
government pada BMN dapat segera terwujud.

Untuk Sub-sub Modul KND dan Penilaian saat ini 
pembangunannya masih berjalan.  Sub Modul KND ini 
telah memiliki sebagian database, kodefikasi dan akun 
standar BUMN.  Sub modul ini nantinya diharapkan 
dapat menyajikan profil, laporan keuangan dan analisa 
kinerja BUMN.  Sementara itu untuk Sub Modul Penilaian, 
pembangunannya difokuskan pada pembentukan 
database nilai aset dan database aset pembanding.

Untuk KNL, Sub-sub Modulnya ada delapan, yaitu 
Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS), Rampasan, ABMAC,  
Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), Tegahan, Bank 
Dalam likuidasi (BDL), Perusahaan Pengelola Aset (PPA) 
dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).  
Tidak seluruh Sub Modul KNL datanya berada dalam 
pengelolaan Dit KNL, sehingga pengintegrasiannya 
sangat tergantung pada sistem yang dibangun 
institusi lain di luar Departemen Keuangan atau di luar 
DJKN.   Untuk Sub-sub modul yang datanya berada 
dalam pengelolaan KNL, sebagian database-nya sudah 
terbentuk.  Bahkan untuk ABMAC, sistem aplikasinya 
telah terintegrasi dengan SIG.  

Selain Modul KN, DJKN juga telah selesai membangun 
Sistem Informasi Manajemen Piutang dan Lelang (SIMPLe) 
yang diperlukan untuk mendukung tugas dan fungsinya 
yang terkait dengan pengurusan piutang dan lelang.  Uji 
coba terhadap sistem ini telah dilaksanakan pada beberapa 
KPKNL di akhir 2009.  Bila hasil uji coba pada sistem ini 
sudah tidak ditemukan kendala lagi, maka sistem ini perlu 
segera diterapkan pada seluruh KPKNL.

Arsitektur aplikasi Modul KN selain penatausahaan 
berbeda dengan arsitektur aplikasi SIMPLe.  Arsitektur 
aplikasi Modul KN umumnya adalah terpusat, sedangkan 
arsitektur aplikasi SIMPLe dan penatausahaan BMN 
adalah terdistribusi.  Pendekatan ini dipilih mengingat 
transaksi dan frekuensi piutang, lelang dan rekonsiliasi 
penatausahaan BMN cukup tinggi, sehingga prosesnya 
harus terbebas dari kendala jaringan.  Dengan kebijakan 
ini bila jaringan infrastrukturnya terputus, maka data yang 
sedang diproses dapat disimpan di server lokal, untuk 
kemudian dikirim ke kantor pusat pada kesempatan 
pertama.

sistem informasi kekayaan negara

Sistem Informasi Kekayaan Negara (SIKN) adalah 
himpunan dari semua perangkat yang diperlukan untuk 
pengembangan dan pembangunan TI di DJKN dalam 
kerangka SMIPT.  SIKN terdiri dari sistem operasional, 
sistem pendukung, sistem strategis dan sistem tata kelola 
perangkat keras (hardware).

Yang termasuk dalam sistem operasional antara lain 
adalah Modul KN dan SIMPLe.  Yang termasuk dalam 
sistem strategis antara lain adalah Cetak Biru TIK-DJKN 
(Blue Print), SIG-KN, Executive Information System (EIS)/
Business Intelligent (BI), website, enterprise portal, Document 
Management System (DMS) dan aplikasi integrasi.  Yang 
termasuk dalam sistem pendukung antara lain adalah 
Information Technology Service Management (ITSM), 
Knowledge Management System dan sistem evaluasi.  
Sedang sistem tata kelola perangkat keras antara lain terdiri 
dari konfigurasi dan penatasesuaian jaringan infrastruktur, 
server, dan komputer.

Sebagaimana diuraikan di muka, sebagian dari 
sistem tersebut telah dan sedang dibangun, sedang 
lainnya belum tersentuh.  Sistem yang telah terbangun 
pada tahun 2008 adalah Modul KN-1, SIMPLe, SIG, EIS/
BI, enterprise portal, website DJKN dan Cetak Biru TIK 
DJKN.  Mengacu pada Cetak Biru TIK DJKN, maka TI yang 
dibangun untuk tahun 2009 adalah Modul KN-2, SIG-2 
dan ITSM; sedang untuk tahun 2010 adalah  DMS dan 
ITSM.  Pekerjaan sisanya diharapkan dapat diselesaikan 
paling lambat pada tahun 2014 yang akan datang.  Bila 
semua hal yang telah direncanakan sampai dengan 
2010 tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka 
saran BPK agar pemerintah, dalam hal ini  Departemen 
Keuangan pada umumnya dan DJKN pada khususnya, 
memiliki sistem aplikasi penyusunan laporan BMN yang 
terintegrasi dan andal nampaknya akan terealisasi pada 
tahun 2011 yang akan datang.

Namun demikian terhadap temuan BPK yang terkait 
dengan bidang tugas Dit HI pada butir (b) sesungguhnya 
lebih tepat bila dikatakan bahwa yang harus diselesaikan 
adalah  Modul KN-1, dan bukan SIKN.  Modul KN-1 ini sudah 
siap diterapkan di seluruh kantor vertikal DJKN, karena 
sistemnya sudah stabil dan server yang dibutuhkan guna 
pembentukan database BMN telah terdistribusi ke seluruh 
KPKNL.  

proses bisnis  

Bila diperhatikan secara seksama, pembangunan 
sistem aplikasi selalu “tertinggal” dibandingkan dengan 
terbitnya ketentuan peraturan  perundang-undangan 
yang mengatur program kegiatan DJKN.  Untuk BMN, guna 
mendukung kegiatan IP sebagaimana diatur dalam SE-
04/KN/2008 tanggal 12 Februari 2008,  aplikasi MAIA dan 
aplikasi Monitoring Inventarisasi dan Penilaian di Kantor 
Pusat (MONIK) baru selesai dibangun pada Agustus 2008. 
Hal yang sama juga terjadi pada saat diterbitkannya SE-
04/KN/2009 tanggal 17 Februari 2009, Aplikasi Modul KN-
1 yang diharapkan dapat menunjang proses rekonsiliasi 
antara Satker dan KPKNL, sistemnya baru dapat diluncurkan 
bulan September 2009.  

Permasalahan yang sama juga terjadi pada aplikasi 
SIMPLe.  Sementara sistemnya masih belum diterapkan, 
Perdirjen yang terkait dengan proses bisnis lelang telah 
mengalami perubahan.  Meskipun aplikasi ini masih tetap 
dapat digunakan, namun perubahan yang belum teradopsi 
pada sistem ini jelas akan mengganggu kehandalan dari 
sistem ini.

Pengembangan sistem aplikasi umumnya mengacu 
pada proses bisnis yang ditetapkan dalam ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  Atas dasar ketentuan 
tersebut, data flow diagram (DFD) dari proses bisnisnya 
dibuat, untuk kemudian ditindaklanjuti dengan 
pembangunan aplikasinya.  Pendekatan ini dilakukan 

mengingat bila acuannya belum ditetapkan, kepastian 
hukum terhadap proses bisnisnya juga menjadi belum 
jelas. Berdasarkan uraian tersebut pula, dapat disimpulkan 
bahwa pada saat ini meskipun informasi tentang BMN–
Idle sebagai hasil IP sudah dapat disajikan pada MONIK, 
namun aplikasinya belum terbangun.  Untuk mengatasi 
permasalahan kesenjangan waktu tersebut, maka staf 
TI hendaknya ikut serta dalam pembahasan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 
proses bisnis. 

 DJKN juga sedang menyiapkan fasilitas helpdesk.   
Staf yang akan ditugaskan melayani pekerjaan helpdesk 
tentunya dituntut untuk memiliki kemampuan dan 
kesabaran yang tinggi.  Kinerja fungsi helpdesk dapat 
dikatakan berhasil bila staf yang menangani fungsi ini sudah 
dapat mengatakan that’s why I’m here kepada pengguna 
jasanya, karena dalam pernyataan itu terkandung makna 
bahwa fungsi helpdesk memang dirasakan manfaatnya 
dan pelayanannya memuaskan.

penutup

Setiap organisasi, baik swasta maupun publik, 
dituntut untuk dapat memberikan pelayanan prima.  
Wujud pelayanan prima ini di DJKN antara lain adalah 
diperkenalkannya program quick win, diresmikannya 
kantor teladan dan upaya untuk memperoleh pernyataan 
“wajar tanpa pengecualian” bagi LKPP.

Pembangunan TI dilakukan karena adanya kebutuhan 
untuk dapat menyelesaikan proses bisnis yang bersifat 
rutin dan kompleks secara mudah, cepat dan akurat.  
Mengingat besarnya tuntutan dan harapan pemangku 
kepentingan DJKN yang harus segera dipenuhi, maka pola 
pembangunan TI di DJKN juga harus diselaraskan dengan 
tuntutan pemangku kepentingan tersebut.  Ini berarti 
bahwa manfaat pembangunan TI harus dapat dirasakan 
sesegera mungkin.  Untuk itu pendekatan business as 
usual dalam pembangunan TI sudah tidak sesuai lagi 
bila pengelola TI di DJKN tidak ingin menjadi bagian dari 
permasalahan.  Konsep “jemput bola” dan kemampuan 
memberikan masukkan pada pembahasan ketentuan 
perundangan yang terkait dengan masalah proses bisnis 
adalah suatu keharusan.  Langkah ini diharapkan dapat 
membantu mempersingkat kesenjangan waktu antara 
kebutuhan dan ketersediaan layanan TI di DJKN.

Pembangunan TI di DJKN bersifat masif dan 
dilaksanakan oleh pihak ketiga.  Agar semua yang 
direncanakan dapat diselesaikan sesuai dengan yang 
diharapkan, maka program pendampingan terhadap 
konsultan TI harus dilakukan secara seksama.  Untuk 
itu semangat One Team, One Sprit, One Goal harus 
ditegakkan.

Direktur Hukum dan Informasi DJKN
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Grafik Kinerja DJKN
(sampai dengan 15 Desember 2009)
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