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

Rakernas DJKN 
2015 Yogyakarta
Bertempat di Hyatt Hotel Yogyakarta, 
Rakernas DJKN 2015 sukses 
diselenggarakan (05/11)
Selengkapnya di Halaman 40

V I S I  d a n  M I S I

Misi.  
1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi 

pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan 
negara.

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

3. Meningkatkan tata kelola dan nilai  tambah 
pengelolaan investasi pemerintah

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

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

6.    Mewujudkan lelang yang efisien, transparan,   
       akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen 
        jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan 
       masyarakat.
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Salam Redaksi
Apakah Anda setuju Indonesia membutuhkan 
percepatan pembangunan infrastruktur? Bagi 
Indonesia yang merupakan negara kepulauan 
dengan 250an juta penduduk, tentu kebutuhan 
infrastrukturnya lebih banyak dibanding negara 
daratan atau negara yang jumlah pendudukanya 
lebih sedikit. “PR” pemerintah tidak hanya 
mengejar kekurangan ketersediaan infrastruktur 
saat ini, tapi juga mengantisipasi kenaikan 
kebutuhan di masa mendatang.

Mewujudkan infrastruktur yang mampu 
mendukung aktivitas ekonomi di seluruh wilayah 
Indonesia juga mejadi komitmen DJKN. Tidak 
hanya sebagai pengelola BMN, namun juga 
sebagai Pembantu Pengguna Anggaran (PPA) 
Bendahara Umum Negara untuk Investasi 
Pemerintah. Caranya bagaimana? Pada edisi kali 
ini, rubrik Laporan Utama dan Wawancara Utama 
akan menjawab rasa penasaran Anda tentang 
kiprah dan komitmen DJKN dalam pembangunan 
infrastruktur negeri. Tidak hanya itu, kami 
juga menghadirkan informasi hangat seputar 
pembangunan ruas tol Sumatera dan urgensi 
pembentukan bank infrastruktur pada rubrik 
Testimoni Stakeholder dan Kolom KND. 

Masih seputar pengelolaan investasi pemerintah, 
bila Anda pernah akrab dengan nama Djakarta 
Lloyd, jangan sampai ketinggalan kisah 
bangkitnya perusahaan pelayaran niaga pertama 
terbesar yang dimiliki Indonesia ini pada kolom 
KND. Setelah menghadapi berbagai kondisi 
sulit, BUMN legendaris ini akhirnya bangkit dan 
diharapkan menjadi tanda kembali menggeliatnya 
industri pelayaran Indonesia.

Pembaca yang budiman, kabar lain seputar DJKN 
dapat Anda nikmati pada rubrik Kabar Daerah, 
Profil Kantor, dan Inovasi. Tidak lupa kami 
hadirkan pula kemeriahan peringatan Hari Oeang 
ke-69 dan HUT DJKN ke-9 pada rubrik Reportase 
dan Snapshots. Kami berharap semangat 
berinovasi yang hadir melalui tulisan yang tersaji 
dapat membangkitkan optimisme dan semangat 
Anda. 

Kontribusi Anda melalui kajian, tulisan, maupun 
bidikan kamera senantiasa kami nanti. Begitu 
pula dengan kritik dan saran Anda yang dapat 
mendorong kami untuk memberikan yang 
terbaik. Semoga edisi kali ini membawa banyak 
manfaat. Selamat membaca!

Penanggung Jawab//Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat

Redaktur//Direktur Lelang//Kepala Subdirektorat Hubungan 

Masyarakat//Kepala Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal//

Kepala Bagian Kepegawaian//Kepala Subdirektorat PKNSI I//Kepala 

Subdirektorat Kekayaan Negara Dipisahkan III//Kepala Subdirektorat 

Kekayaan Negara Lain-Lain I//Kepala Subdirektorat Barang Milik Negara 

II

Kepala Subdirektorat Bina Lelang II//Kepala Subdirektorat 

Peraturan Perundangan//Kepala Subdirektorat Peningkatan KPP//

Kepala Subbagian Publikasi I, Biro KLI//Kepala Seksi Publikasi dan 

Dokumentasi//Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi//Kepala 

Seksi Komunikasi Publik

Penyunting//Kepala Seksi Peraturan Perundangan III//Kepala Seksi 

Barang Milik Negara IIIB//Kepala Seksi Kekayaan Negara Dipisahkan IB//

Kepala Seksi Kekayaan Negara Dipisahkan IC//Paundra Adi Ristiawan//

Melliana Andriani Susanto

Desain Grafis dan Fotografer//Andi Al Hakim//Johan Wahyu 

Utomo//Soni Sutejo//Ferdian Jati Permana

Sekretariat//Niko Prastiya//Suratno//Nugroho Dwi M//Yudi Nurnama 

Jaya
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Alamat redaksi:
Gedung Syafrudin Prawiranegara II Lantai 12 Utara
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Sambutan Dirjen Kekayaan Negara
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Pembangunan infrastruktur untuk 
menjadikan indonesia negara produktif 
menjadi agenda nawacita pemerintahan 
indonesia di era Presiden Jokowi. Hal 
ini menunjukan bahwa pembangunan 
infrastruktur merupakan prioritas 
yang harus dilaksanakan segera demi 
menuju Indonesia yang produktif.

Demi mewujudkan percepatan 
infrastruktur, DJKN sebagai unit 
pemerintah yang mengelola aset 
negara tentu tidak mau tertinggal 
untuk ikut serta mendukung program 
tersebut. Sebagai Pembantu Pengguna 
Anggaran Bendahara Umum Negara 
untuk Investasi Pemerintah, DJKN 
mendukung percepatan pembangunan 
infrastruktur dengan memastikan dana 
investasi pemerintah tersalurkan untuk 
proyek-proyek infrastruktur. Di sinilah 
paradigma seorang aset manager yang 
sesungguhnya dibutuhkan, karena 
bicara infrastruktur, tidak akan 
terlepas dari investasi di dalamnya. 

Saya yakin, seiring dengan 
perjalanan organisasi DJKN ke 
dapan sebagai pengelola aset yang 
memiliki kemampuan manajerial 
yang semakin mumpuni, DJKN akan 
mampu berkontribusi besar dalam 
percepatan pembangunan infrastruktur. 
Tentunya untuk mewujudkan hal ini, 
semua insan DJKN harus siap dalam 
mengembangkan kompetensi. Semua ini 
dilakukan demi DJKN yang lebih baik, 
Kementerian Keuangan yang lebih baik, 
dan Indonesia yang lebih baik.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara,

    
 

Sonny Loho

Sambutan Dirjen Kekayaan NegaraSambutan Dirjen Kekayaan Negara
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W I S A T A

FOTO dan TEKS
KOSWARA

Pulau Rinca, sebuah pulau yang terletak 
di ujung barat Flores, Nusa Tenggara 
Timur  dan menjadi bagian dari Taman 

Nasional Komodo. Untuk mencapai Pulau 
Rinca, membutuhkan waktu 45 menit 
dengan boat atau 2 jam dengan perahu kecil 
dari Labuan Bajo, kota kecil di Manggarai 
Barat. Laut biru yang tenang, perbukitan 
hijau, dan sesekali melintas perahu nelayan 
dan perahu kayu yang membawa wisatawan 
mancanegara menemani perjalanan menuju 
Pulau Rinca.

Pemandu wisata atau ranger Taman Nasional 
Komodo akan menyambut pengunjung di 
Loh Buaya, pintu masuk Pulau Rinca. Setelah 
membayar tiket masuk, ranger memberikan 
panduan perjalanan. “Komodo merupakan 
binatang karnivora, kanibal, pemangka 
bangkai, dan predator ulung. Komodo 
yang hidup di Pulau Rinca adalah binatang 
liar dan tidak dapat diprediksi perilakunya. 
Selalu jaga jarak aman, 5 meter jika komodo 
merebahkan diri dan 10 meter jika komodo 
sedang berjalan” ujar ranger dengan tongkat 
kayu bercabang dua pada ujungnya.

Terdapat tiga pilihan trekking dalam 
penjelajahan Pulau Rinca, trekking pendek, 
Loh Buaya-Kepala Kuda, melalui hutan 
pepohonan asam jawa, trekking medium,  
Loh Buaya-Bukit Panorama, melalui hutan  
dan diakhiri  pemandangan cantik dari bukit 
panorama, dan trekking panjang, Loh Buaya-
Wae Waso, melalui hutan dan beberapa 
perbukitan dengan view yang menakjubkan. 

Baru beberapa ayunan langkah, seekor ora 
jantan (ora sebutan komodo bagi masyarakat 
setempat) berjalan di atas rumput hijau 
dan dinaungi matahari pagi. Dengan  
perpaduan warna coklat dan hitam pada 
kulit dengan sesekali menjulurkan lidah 
yang berfungsi sebagai indera penciuman, 
memberikan kesan kegagahan dari komodo. 
Kombinasi warna kulit dan struktur badannya 
merupakan bentuk kamuflase, sehingga sulit 
membedakan komodo dengan seonggak 
batang pohon di alam liar atau semak 
belantara.

Salah satu spot menarik dalam hutan adalah 
tempat bertelurnya komodo. “Komodo 
berkembang biak dengan bertelur, mereka 
kawin setahun sekali dan telurnya menetas 

setelah 8-9 bulan. Agar tidak dimangsa 
induknya, bayI komodo akan hidup di atas 
pohon selama 2-3 tahun dengan cicak dan 
tokek sebagai makanan utamanya. Populasi 
komodo di Pulau Rinca sekitar 2.000 ekor, 
makanannya berupa rusa timor, kerbau 
liar, babi hutan, kuda liar, dan monyet ekor 
panjang. Selain di Pulau Rinca, komodo 
terdapat pula di Pulau Komodo, Gili Motang, 
dan Nusa Kode. Wisatawan hanya dapat 
menemui komodo pada Pulau Rinca dan 
Pulau Komodo, di kedua tempat lainnya 
diperuntukan bagi penelitian”, ungkap ranger 
berbaju hijau itu.

Ranger dan jagawana Taman Nasional 
Komodo, memiliki tugas yang sangat berat 
untuk menjaga areal seluas 1.733 km2 ini. 
Dengan alam perbukitan dan vegetasi 
kering, perairan biru yang kaya terumbu 
karang dengan berbagai jenis hewan 
didalamnya akan menjadi tempat menarik 
bagi para pemburu dan nelayan untuk 
mengexplore kekayaan alam itu dengan 
tidak bertanggung jawab. “Danger is my 
business’”, ucap salah seorang jagawana. 
Gigitan komodo, patukan kobra dan 
rattlesnake, serta letusan senjata api selalu 
mengancam jiwa mereka.

Pulau
Rinca
Pulau
Rinca
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Menelusuri Jejak Hewan Purba
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Trekking melalui hutan pepohonan asem 
jawa sudah dilewati, bukit panorama 
dengan hijaunya rumput dan alang-alang 
siap menanti di akhir perjalanan. Jalur 
menanjak dengan sudut 45 derajat dan 
teriknya matahari cukup menguras tenaga, 
namun kelelahan itu sirna ketika sampai 
di puncak bukit panorama. Pemandangan 
menakjubkan bagai lukisan alam terbentang 
dihadapan mata, hijaunya perbukitan, 
gradasi birunya laut, dan biru mudanya langit 
ditambah dengan beberapa perahu menjadi 
bukti bahwa Taman Nasional Komodo layak 
menjadi New 7 Wonder of Nature. 

Sebuah rangkaian perjalanan yang 
menyenangkan, riang hati ini menjadi salah 
satu saksi hidup dalam penelusuran jejak 
sisa binatang purba. Kembali ke Labuan 
Bajo dan alam seolah tidak berhenti untuk 
memberikan keindahannya, panorama 
sunset yang menakjubkan dari Pantai Pede, 
Labuan Bajo menjadi penutup sempurna 
perjalanan.

TITLE OR BIG INFO
ABOUT PICTURE

Description Ape dolorum ad quidesti 
dolut ipsus volor ap sit et quaere vero 
in numquae ctotatem. Nostessum que 
repttas moluptatum est, sit qui

KAPAL KAYU 
MANCANEGARA

SUNSET
DI PANTAI DEPE

Istimewa dinikmati bersama 
orang-orang tercinta

KOMODO
Hewan prasejarah

yang  masih ada sampai saat ini

Tidak sedikit turis mancanegara 
yang berkunjung ke Pulau Rinca
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L A P O R A N  U T A M A

Jargon “Mari benahi aset negara” 
atau “Save Our Asset, Save Our Nation” 
mungkin sudah sangat familiar bagi 

semua internal maupun stakeholders 
DJKN. Namun kalimat “DJKN Membangun 
Negeri” mungkin belum pernah didengar. 
Hal tersebut dapat dimaklumi, karena 
keterlibatan DJKN umumnya bersifat tidak 
langsung seperti layaknya tugas dan fungsi 
kementerian teknis. Dalam realitanya 
sudah lebih dari 8 (delapan) tahun, DJKN 
berkontribusi dalam pembangunan negeri 

khususnya dibidang infrastruktur. Peran yang 
dimainkan oleh DJKN dalam membangun 
negeri tersebut diperkirakan akan tetap 
berlanjut di masa mendatang. 

Kebutuhan dan Dampak Pembangunan 
di Bidang Infrastruktur

Sebelum membahas peran DJKN dalam 
pembangunan infrastruktur di Indonesia 
di masa mendatang, mungkin perlu 
kiranya kita melihat seperti apa kebutuhan 

infrastruktur di Indonesia. Sesuai dengan 
RPJMN 2015-2019 diketahui, bahwa selama 
5 (lima) tahun mendatang diperkirakan total 
kebutuhan pendanaan untuk pembangunan 
infrastruktur pada 12 sektor utama sebesar 
Rp5.519,4 Triliun. Kebutuhan pendanaan 
tersebut diharapkan akan dapat ditutupi dari 
APBN sebesar Rp2.215,6 Triliun, APBD sebesar 
Rp545,3 Triliun, BUMN sebesar Rp1.066,2 
Triliun, dan Swasta sebesar Rp1.692,3 Triliun.

DJKN Membangun Negeri
indra safri* dan frengky setiawan**
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Lebih strategis lagi, keinginan Pemerintah 
untuk mempercepat pembangunan 
infrastruktur di Indonesia tergambar jelas 
dalam 9 (sembilan) Agenda Prioritas (Nawa 
Cita)  Presiden Jokowi khususnya Nawa Cita 
Keenam yaitu Pemerintah mengharapkan 
dapat membangun infrastruktur yang akan 
mendorong produktivitas masyarakat, 
sehingga dapat mengubah Indonesia 
menjadi negara produktif sekaligus 
meningkatkan daya saing negara.

Harapan sebagaimana tertuang dalam Nawa 
Cita Keenam tersebut, secara kongkrit dapat 
dijelaskan berdasarkan studi oleh World 
Bank, bahwa pembangunan infrastruktur 
akan memberikan efek permanen pada 
pertumbuhan ekonomi sebesar 0,07 – 
0,5 per tahun selama 20 tahun (untuk 
negara berkembang mendekati angka 
0,5). Hal ini disebabkan adanya dampak 
bertambahnya mobilitas barang dan orang, 
peningkatan nilai tanah, pengembangan 
sektor perindustrian, komersial, dan 
perumahan, serta penciptaan lapangan kerja. 
Selanjutnya, berdasarkan studi oleh Asmara 
dan Perdana (2010) menunjukkan bahwa 
efek investasi Rp1 dibidang infrastruktur 
akan memberikan dampak Rp2,32 pada 
PDB. Hal ini bisa digambarkan seperti 
proyek pembangunan jalan tol yang akan 
meningkatkan permintaan bahan bangunan 
antara lain seperti semen, batu, baja, aspal, 
perlengkapan pelaksanaan konstruksi, jasa 
konstruksi dan tenaga kerja.

Dukungan Kemenkeu Untuk 
Mempercepat Pembangunan 
Infrastruktur

Keinginan Pemerintah untuk mempercepat 
pembangunan infrastruktur mendapat 
dukungan penuh dari Kemenkeu. Hal 
tersebut terlihat dari beberapa kebijakan dan 
fasilitas  fiskal yang dikeluarkan atau yang 
sedang disiapkan oleh Kemenkeu termasuk 
dukungan kelembagaan antara lain :

a. Mendorong pembangunan 
infrastruktur dengan skema Kerjasama 
Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) 
dengan memberikan dukungan fiskal 
berupa penjaminan pemerintah, 
dukungan kelayakan, dan fasilitas 
penyiapan proyek.

b. Dukungan pengadaan lahan seperti 
dana dukungan Pemerintah yang 
diberikan atas risiko kenaikan harga 

tanah dalam pembangunan jalan 
tol (Land Capping), dana bergulir 
pengadaan tanah untuk jalan tol (land 
revolving fund), dan land acquisition 
fund.

c. Fasilitas penjaminan Pemerintah 
untuk proyek di luar skema KPBU 
seperti untuk proyek percepatan 
pembangunan pembangkit listrik 
yang menggunakan batubara (fast 
track program-I), proyek percepatan 
penyediaan air minum, dan 
proyek percepatan pembangunan 
pembangkit listrik yang menggunakan 
energi terbarukan, batubara, dan gas 
(fast track program-II).

d. Memproses terbitnya Perpres Nomor 
82 Tahun 2015 tentang Jaminan 
Pemerintah Pusat atas Pembiayaan 
Infrastruktur melalui pinjaman 
langsung dari lembaga keuangan 
internasional kepada BUMN.

Kontribusi DJKN dalam Mendukung 
Pembangunan Infrastruktur

Berbicara mengenai kontribusi DJKN dalam 
mendukung pembangunan infrastruktur, 
mungkin banyak yang sepakat, bahwa 
perubahan PP Nomor 6 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/
Daerah menjadi PP Nomor 27 Tahun 2014 
merupakan langkah konkrit dari DJKN dalam 
mendukung pembangunan infrastruktur. 
Melalui PP tersebut, dibuka kesempatan 
untuk pemanfaatan Barang Milik Negara/
Daerah (BMN/D) dalam rangka Kerja Sama 
Penyediaan Infrastruktur (KSPI). Melalui 
skema KSPI, maka Barang Milik Negara/
Daerah dapat dimanfaatkan untuk proyek 
infrastruktur antara Pemerintah dan Badan 
Usaha dengan jangka waktu paling lama 50 
(lima puluh) tahun dan dapat diperpanjang.

Selain perubahan regulasi dalam 
pemanfaatan BMN/D tersebut, DJKN telah 
berperan dalam mendukung pembangunan 
infrastruktur baik secara langsung maupun 
tidak langsung jauh sebelum terbitnya PP 
Nomor 27 Tahun 2014 melalui beberapa hal, 
antara lain :

a. Pendirian beberapa BUMN di bawah 
Kemenkeu yang berkaitan dengan 
infrastruktur:

1. PT Sarana Multi Infrastruktur 
(Persero) pada tahun 2008 

dengan modal awal Rp.2 triliun 
BUMN ini bergerak di bidang 
pembiayaan infrastruktur.

2. PT Penjaminan Infrastruktur 
Indonesia (Persero) pada tahun 
2009 dengan modal awal Rp.1 
triliun. BUMN ini bergerak 
dibidang penjaminan infrastruktur 
untuk proyek yang dibangun 
dengan skema KPBU.

3. PT Geo Dipa Energi (Persero) pada 
tahun 2011 dengan modal awal 
Rp443 Miliar. BUMN ini bergerak di 
bidang penyediaan energi listrik 
melalui pengelolaan panas bumi 
(geothermal). 

b. Melakukan pembinaan dan 
pengawasan selaku Kuasa Pemegang 
Saham (dalam hal ini Menteri 
Keuangan) terhadap BUMN/Lembaga 
di bawah Kemenkeu, yang di dalamnya 
termasuk menetapkan target Indikator 
Kinerja Utama (IKU) pada Kontrak 
Manajemen. Umumnya, BUMN  setiap 
tahunnya yang berkaitan dengan 
dukungan infrastruktur. Sebagai 
contoh pada tahun 2015, DJKN selaku 
Kuasa Pemegang Saham untuk BUMN 
di bawah Kemenkeu telah menetapkan 
target IKU pada Kontrak Manajemen 
sebagai berikut :

1. PT Sarana Multi Infrastruktur  
(Persero), diberikan target 
untuk memberikan komitmen 
pembiayaan proyek infrastruktur 
sebesar Rp.9,7 Triliun. Proyek yang 
akan mendapat pembiayaan 
tersebar di seluruh Indonesia 
dengan sektor yang dibiayai  
beragam mulai dari sektor 
ketenagalistrikan, jalan tol, 
transportasi sampai dengan 
sektor kepelabuhan.

2. PT Penjaminan Infrastruktur 
Indonesia (Persero), diberikan 
target untuk memproses 
penjaminan untuk proyek 
infrastruktur dengan skema KPBU 
antara lain PLTU Batang 2x1000 
MW (nilai proyek Rp30 Triliun), 
PLTU Mulut Tambang Sumsel 9 
& 10 (1.800 MW) dengan nilai 
proyek Rp40 Triliun, SPAM Bandar 
Lampung (nilai proyek Rp1 Triliun), 
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1. dan SPAM Umbulan (nilai proyek 
Rp1,8 Triliun).  Target proyek KPBU 
yang dijamin meningkat tajam, 
yang pada tahun 2010 hanya ada 
1 (satu) proyek yang akan dijamin 
Perseroan. 

2. PT Sarana Multigriya Finansial 
(Persero), BUMN yang bergerak di 
bidang pembiayaan perumahan 
tersebut didirikan pada tahun 
2005, telah diberikan target untuk 
dapat melakukan menyalurkan 
dana dari pasar modal ke 
pembiayaan perumahan 
sebesar 7,34 kali dan penyaluran 
pembiayaan sebesar Rp3,5 Triliun. 

3. PT Geo Dipa energi (Persero), 
diberikan target untuk dapat 
mencapai target produksi listrik 
untuk PLTP Dieng dan Patuha 
sebesar 615 GWh. 

a. Memproses pengalokasian 
penambahan Penambahan Modal 
Negara (PMN) untuk BUMN yang 
bergerak di bidang penyediaan 
infrastruktur. DJKN sebagai unit yang 
bertindak selaku Pembantu Pengguna 
Anggaran (PPA) untuk  Bagian 
Anggaran Investasi Pemerintah (BA 
999.03). Pada tahun 2015, DJKN telah 
mengalokasikan penambahan PMN 
dalam bentuk kas terbesar sepanjang 
sejarah berdirinya Republik Indonesia 

dengan nilai sebesar Rp64,88 Triliun. 
Dari jumlah tersebut 73,15% atau 
Rp47,46 Triliun dialokasikan untuk 
BUMN yang bergerak di bidang 
infrastruktur. Dukungan PMN dalam 
bentuk kas untuk BUMN terkait 
infrastruktur tersebut, berlanjut pada 
tahun 2016, sesuai Nota Keuangan 
RAPBN 2016 tercatat usulan alokasi 
PMN sebesar Rp41,14 Triliun. Dari total 
PMN kas tersebut terdapat usulan 
alokasi untuk BUMN terkait penyediaan 
infrastruktur sebesar Rp32,16 Triliun. 

Peningkatan alokasi penambahan 
PMN untuk BUMN yang berkaitan 
dengan infrastruktur berkorelasi positif 
dengan jumlah BUMN Penerima yang 
cenderung mengalami peningkatan 
sebagaimana grafik di samping kiri. 

Secara umum, pemberian 
penambahan PMN kepada BUMN 
yang terkait bidang infrastruktur 
pada tahun 2015 diharapkan tidak 
hanya meningkatkan kapasitas usaha 
dari BUMN Penerima, namun juga 
memperbaiki struktur permodalan 
BUMN yang bersangkutan. Dana 
PMN yang diterima oleh BUMN 
nantinya akan memberikan tambahan 
kapasitas dari BUMN tersebut untuk 
melakukan pembiayaan dan/atau 
pendanaan pembangunan proyek 
infrastruktur sekaligus meningkatkan 
leveraging untuk mendapat tambahan 
pendanaan (pinjaman) dari sektor 
perbankan dan jasa keuangan. Hal 
ini tentunya akan meningkatkan 
kemampuan dari BUMN yang 
bersangkutan untuk melakukan 
pembiayaan dan/atau pendanaan 
pembangunan proyek infrastruktur. 

Beberapa contoh dampak dari 
penambahan PMN pada kemampuan 
leveraging BUMN Penerima, sebagai 
berikut:
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b. DJKN terlibat secara aktif dalam 
penyusunan beberapa regulasi terkait 
infrastruktur baik yang pada level 
Kemenkeu maupun Kementerian 
Bidang Perekonomian. Untuk level 
Kemenkeu seperti penyusunan 
beberapa PMK/KMK terkait 
ketersediaan layanan (availability 
payment), dukungan kelayakan 
(viability gap fund), penjaminan 
direct lending, dan penugasan BUMN 
dalam penyiapan proyek. Sedangkan 
untuk level Kementerian Bidang 
Perekonomian, DJKN terlibat antara lain 
dalam revisi PP terkait jalan tol, Perpres 
penugasan PT Hutama Karya (Persero) 
dalam rangka pengusahaan jalan tol di 
Sumatera, Perpres penugasan PT Adhi 
Karya (Persero) untuk membangun 
Light Rapid Transit Jadebotabek, dan 
revisi PP tentang Penyelenggaraan Jasa 
Konstruksi.

c. Sejak tahun 2014 DJKN terlibat aktif 
dalam Komite Dukungan Kelayakan, 
sebuah Komite yang beranggotakan 
unit Eselon I Kemenkeu yang memiliki 
tugas antara lain memberikan 
rekomendasi kepada Menteri 
Keuangan terkait besaran dukungan 
kelayakan atas sebagian biaya 
konstruksi untuk suatu proyek KPBU. 
Dukungan kelayakan adalah kebijakan 
fiskal Pemerintah dalam rangka 
mendukung penyediaan infrastruktur 
dengan skema KPBU. Sampai saat ini, 
sudah terdapat 2 (dua) proyek KPBU 
yang mendapat persetujuan besaran 
dukungan kelayakan yaitu SPAM 
Bandar Lampung dan SPAM Umbulan 
Jawa Timur. 

d. Saat ini, DJKN sedang memproses 
pembentukan Lembaga Pembiayaan 
Pembangunan Indonesia (LPPI) , suatu 
lembaga pembiayaan yang diharapkan 
dapat mengatasi permasalahan 
kebutuhan pembiayaan di sektor 
infrastruktur, industri, dan pertanian. 

Cikal bakal pembentukan LPPI ini 
diharapkan berasal dari PT Sarana 
Multi Infrastruktur (Persero). 
Adapun modal awal dari LPPI 
ini nantinya adalah ekuitas yang 
dimiliki oleh PT Sarana Multi 
Infrastruktur (Persero) termasuk 
pengalihan investasi Pemerintah 
yang ada pada BLU Pusat 

Investasi Pemerintah. Dengan modal 
yang diperkirakan hampir Rp30 Triliun 
diharapkan LPPI dapat mempercepat 
pembangunan infrastruktur di 
Indonesia melalui penyediaan 
fasilitas pembiayaan. Dalam rangka 
pembentukan LPPI tersebut DJKN telah 
memasukan RUU LPPI dalam prolegnas 
tahun 2016 dan sedang menyiapkan 
Naskah Akademis dan Draft RUU LPPI.

Penguatan DJKN dalam rangka 
mendukung pembangunan infrastruktur

Memperhatikan peningkatan peran DJKN 
dalam rangka mendukung pembangunan 
infrastruktur tersebut di atas, sekurang-
kurangnya terdapat beberapa hal yang perlu 
mendapat perhatian DJKN yaitu : 

1. Peningkatan kualitas perencanaan 
investasi pemerintah

DJKN selaku PPA Investasi Pemerintah 
setiap tahunnya akan memproses 
usulan alokasi PMN kepada BUMN 
di dalam RAPBN. Sampai saat 
ini, peran perencanaan investasi 
pemerintah dilaksanakan oleh 1 
(satu) subdirektorat di Direktorat 
Kekayaan Negara Dipisahkan yang juga 
menjalankan tugas dan fungsi lainnya 
terkait pengelolaan KND. Dalam rangka 
governance dan akuntabilitas, maka 
tidak berlebihan rasanya perlu ada 1 
(satu) unit khusus setingkat Eselon III  
yang in charge untuk menjalankannya,  
sehingga unit tersebut akan lebih 
fokus menjalankan tugas perencanaan 
investasi pemerintah kedepannya.

2. monitoring dan evaluasi yang 
berkelanjutan

Nilai PMN yang diberikan kepada 
BUMN mengalami kecendurungan 
akan meningkat di masa mendatang 
sejalan dengan tugas dan mandat 
yang diberikan kepada BUMN. 
Untuk itu, DJKN perlu melakukan 
monitoring dan evaluasi (monev) 
atas hasil penempatan dana PMN 
pada BUMN Penerima. Monev dapat 
dilakukan dengan berbagai metode 
baik on desk (analisa atas laporan yang 
disampaikan) maupun site visit (melihat 
dan menganalisa langsung). Monev 
mungkin dapat dilakukan dengan 
bekerjasama dengan pihak yang lebih 
independen seperti BPKP, Itjen,  dan 

konsultan.

3. Memperkuat dan melengkapi 
regulasi yang ada

DJKN dalam melaksanakan peran 
baik selaku PPA Investasi Pemerintah 
maupun Kuasa Pemegang Saham atas 
BUMN/Lembaga di bawah pembinaan 
dan pengawasan kemenkeu 
seyogyanya harus diimbangi dengan 
adanya dukungan regulasi yang 
lengkap dan memadai. Regulasi 
tersebut nantinya tidak hanya selevel 
Peraturan Dirjen Kekayaan Negara 
namun juga setingkat Peraturan 
Menteri Keuangan. 

4. Penggunaan dukungan IT 

Dalam rangka mendukung peran 
DJKN, maka penggunaan IT 
seyogyanya dapat dilakukan. Hal ini 
diharapkan dapat meringankan tugas 
yang ada. Keberadaan dukungan IT 
diharapkan dapat menjadi tool yang 
meringankan tugas SDM pada DJKN. 

5. Penguatan pemahaman dan kualitas 
SDM 

SDM tentu sangat berperan dalam 
rangka mendukung pelaksanaan tugas 
“DJKN dalam membangun negeri” 
diatas. Untuk itu, pembelajaran dan 
update yang berkesinambungan 
sangat penting agar dalam 
menjalankan tugas dengan baik dan 
optimal. Hal tersebut dapat dilakukan 
dengan secara rutin mengirim SDM 
untuk dapat mengikuti training dan 
sejenisnya, mengundang narasumber 
dan kegiatan pendukung lainnya.

* Kasubdit KND I, Direktorat KND
** Kasi KND I-C, Direktorat KND
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Disela-sela kesibukannya, Media KN berhasil mewawancarai Dedy Syarif Usman, Direktur KND.

W A W A N C A R A  U T A M A

Komitmen DJKN Untuk 
Percepatan Pembangunan 
Infrastruktur Indonesia

Q: Pada tahun 2015 ini, Pemerintah telah 
mengalokasikan penambahan PMN yang 
besar kepada BUMN sebesar Rp64,8 Triliun. 
Umumnya PMN tersebut diberikan kepada 
BUMN yang berkaitan dengan infrastruktur. 
Dapatkah Bapak menjelaskan keterlibatan 
DJKN dalam proses penambahan PMN 
tersebut? 

A: Pada tahun 2015 ini Pemerintah telah 
mengalokasikan penambahan PMN kepada 
BUMN dengan nilai terbesar sepanjang 
sejarah. Hal tersebut tidak terlepas dari 
adanya usulan dari Kementerian BUMN 
kepada Kementerian Keuangan untuk alokasi 
penambahan PMN pada RAPBN P 2015 pada 
awal tahun 2015. 

Adapun keterlibatan DJKN dalam proses 
penambahan PMN pada BUMN tersebut 
dikarenakan DJKN merupakan Pembantu 
Pengguna Anggaran (PPA) Bendahara Umum 
Negara untuk Investasi Pemerintah atau yang 
dikenal dengan BA 999.03, berdasarkan PMK 
Nomor 177/PMK.02/2014 tentang Tata Cara 
Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan 
Alokasi Bagian Anggaran Bendahara Umum 
Negara. DJKN memproses setiap usulan 
alokasi dari setiap unit Kuasa Pengguna 

Anggaran (KPA) Investasi Pemerintah 
termasuk dalam hal ini Kementerian 

BUMN selaku KPA terkait PMN 
untuk BUMN. 

Selanjutnya, DJKN akan 
menyampaikan usulan PMN 

tersebut kepada Menteri 
Keuangan untuk mendapat 

persetujuan alokasi. Dalam 
proses pengalokasiannya 

tersebut, DJKN menjadi 
unit in charge dalam 

pembahasan dengan 
DPR RI. DJKN 

terlibat dalam 
pembahasan di 
Badan Anggaran 
DPR RI dan 
Komisi XI DPR 
RI (selaku 
counterpart 
Kemenkeu) 
baik dalam 
rapat 

kerja, panja, dan lainnya. DJKN merupakan 
satu satu pihak yang diundang dalam rapat 
paripurna penetapan RAPBN-P Tahun 2015 
dan pembahasan naskah RUU APBN-P Tahun 
2015. Apabila dihitung hari, maka proses 
pembahasan RAPBN P 2015 menjadi APBN P 
2015 memakan waktu selama +/- 30 hari.

Q: Bisakah Bapak menjelaskan tujuan dari 
pemberian PMN kepada BUMN tersebut? 
Apakah ada tujuan tertentu dari pemberian 
PMN tersebut terutama untuk BUMN yang 
bergerak di bidang infrastruktur?

A: Tujuan pemberian PMN pada BUMN tidak 
lepas dari UU No. 19 tahun 2003 tentang 
BUMN, yang mengatur penambahan 
PMN pada BUMN adalah dalam rangka 
memperkuat struktur permodalan dan 
meningkatkan kapasitas usaha. 

Khusus untuk APBN P 2015 ini, pemberian 
PMN pada BUMN juga untuk melaksanakan 
program Presiden Jokowi yang tertuang 
dalam Nawa Cita terutama pembangunan 
infrastruktur. Dari alokasi PMN sebesar 
Rp64,89 Triliun, lebih dari 73% atau sebesar 
Rp47,46 Triliun diberikan pada BUMN 
yang bergerak di bidang penyediaan 
infrastruktur antara lain PT Hutama Karya 
untuk pelaksanaan pembangunan jalan tol 
di Sumatera dan PT Waskita Karya untuk 
pembangunan beberapa ruas jalan tol di 
Jawa, termasuk melanjutkan pembangunan 
tol Bekasi Cawang Kali Malang dan Kampung 
Melayu yang sudah mangkrak sejak tahun 
1998. 

Pemberian PMN kepada BUMN di bidang 
infrastruktur tersebut diharapkan dapat 
meningkatkan leverage atau kemampuan 
berhutang dari BUMN tersebut, sehingga 
nantinya BUMN tersebut dapat melaksanakan 
pembangunan infrastruktur dengan nilai 
PMN yang ada.
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Q: Bagaimana governance 
pertanggungjawaban penggunaan dana 
PMN tersebut  oleh BUMN? Seperti apa 
keterlibatan DJKN dalam pengawasan 
penggunaan PMN tersebut?

A: Nilai PMN pada tahun 2015 yang besar 
memang akan menimbulkan pertanyaan 
terkait akuntabilitas penggunaannya. Sesuai 
dengan permintaan DPR dalam pembahasan 
RAPBN P Tahun 2015, maka dana PMN yang 
diterima BUMN akan ditempatkan pada 
rekening terpisah, sehingga dengan mudah 
untuk dipantau pengunaannya. Selain itu, 
DPR telah meminta BPK untuk terlibat dalam 
mereview business plan BUMN Penerima 
PMN. 

Selanjutnya, Pemerintah juga telah meminta 
BPKP untuk melakukan hal yang sama untuk 
melakukan review atas business plan yang 
ada. Selain itu, sesuai dengan ketentuan, 
maka sebelum dana PMN dicairkan (pada 
saat proses pen-DIPA-an), maka Aparat 
Pengawas Internal Pemerintah dalam hal 
ini Kementerian BUMN (khusus BUMN di 
bawah pembinaan Kementerian BUMN) dan 
Kementerian Keuangan (BUMN di bawah 
pembinaan) akan melakukan review terlebih 
dahulu, apakah proses pencairan PMN dapat 
dilakukan apa tidak. 

Terkait dengan keterlibatan DJKN 
dalam pengawasan penggunaan PMN 
tersebut, meminta BUMN Penerima PMN 
menyampaikan realisasi penggunaan PMN 
berikut capaiannya secara rutin setiap 3 
bulan sekali sejak dana PMN diterima. 

Q: Pada tahun 2015, juga terdapat PMN 
untuk BUMN/Lembaga di bawah Kemenkeu 
antara lain PT SMI, PT PII, LPEI, PT Geo Dipa 
Energi dan PT SMF? Apakah ada tujuan 
khusus dari pemberian PMN kepada BUMN/
Lembaga tersebut?

A: Pada tahun 2015, semua BUMN/Lembaga 
di bawah Kemenkeu memperoleh alokasi 
PMN baik yang berasal dari APBN 2015 
maupun APBN P 2015 dengan rincian PT 
SMI sebesar Rp2 Triliun,  PT SMF (Rp1 Triliun), 
PT PII (Rp1,5 Triliun), PT Geo Dipa Energi 
(Rp607.3 Miliar) dan LPEI (Rp1 Triliun). 

Khusus untuk PT SMI juga akan mendapat 
alokasi penambahan PMN sebesar Rp18,35 
Triliun yang berasal dari pengalihan Pusat 
Investasi Pemerintah. Secara umum, 
keberadaan BUMN/lembaga di bawah 
Kemenkeu tersebut adalah selaku fiscal 
tools Pemerintah. Secara khusus tujuan 
penambahan PMN kepada ke-5 BUMN/
Lembaga di bawah Kemenkeu tersebut, 
sebagai berikut :

- PT SMI untuk mendukung pembiayaan 
pembangunan infrastruktur;

- PT SMF untuk menyediakan pembiayaan 
perumahan;

- PT PII untuk memberikan penjaminan 
pembangunan infrastruktur dengan skema 
Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha;

- PT Geo Dipa Energi untuk mendukung 
penyediaan energi listrik dari panas bumi;

- LPEI untuk mendukung pembiayaan ekspor 
nasional.

Q: Khusus untuk pembinaan BUMN/
Lembaga di bawah Kemenkeu tersebut di 
atas, dapatkan Bapak menjelaskan update 
progress pelaksanaan mandat dari BUMN/
Lembaga tersebut? 

A: Progress pelaksanaan mandat dari ke-5 
BUMN/Lembaga dibawah Kemenkeu cukup 
menggembirakan, walaupun masih terdapat 
beberapa target yang masih diupayakan 
untuk tercapai sampai dengan akhir tahun 
2015. Secara umum capaian masing-masing 
BUMN/Lembaga tersebut, sebagai berikut:

- PT SMI sampai dengan 30 Juni 2015 telah 
berkomitmen memberikan pembiayaan 
sebesar Rp7,5 triliun, meningkat dibanding 
tahun 2010 yang hanya sebesar Rp480 miliar 
atau tumbuh dengan CAGR sebesar 84%;

- PT SMF telah mampu mengalirkan dana 
dari pasar modal kepada penyalur KPR secara 
kumulatif sampai dengan Semester I 2015 
mencapai Rp18,175 triliun terdiri dari 393.524 
debitur KPR;

- PT PII telah menginisiasi penjaminan untuk 
beberapa proyek infrastruktur dengan skema 
KPBU atau KPS antara lain PLTU Batang, Jawa 
Tengah (Rp300 miliar), PLTU Mulut Tambang 
9 Sumsel (Rp3,0 triliun), PLTU Mulut Tambang 
10 Sumsel (Rp2,1 triliun), SPAM Umbulan, 
Jawa Timur (Rp1 triliun), dan SPAM Bandar 
Lampung (Rp477miliar);

- PT GDE mengelola dua unit PLTP yaitu PLTP 
Dieng Unit 1 dengan kapasitas 25 MW dari 
kapasitas terpasang 60 MW dan PLTP Patuha 
Unit 1 dengan kapasitas optimum sebesar 
55 MW. PT GDE mampu mencapai produksi 
listrik sebesar 312,5 GWh.
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LPEI sampai dengan Juni 2015 telah 
melakukan kegiatan Pembiayaan mencapai 
Rp74,23 triliun dari Rp20,64 triliun di tahun 
2010, atau rata-rata tumbuh 34% per tahun. 
Untuk kegiatan asuransi mencapai 968,45 
miliar  dari Rp1,3 miliar di tahun 2010, atau 
rata-rata tumbuh 19 kali per tahun, dan 
untuk kegiatan penjaminan Rp4,68 triliun 
dari Rp 13,96 miliar di tahun 2010, atau rata-
rata tumbuh 20 kali per tahun.

Q: Khusus untuk PMN kepada PT SMI, 
terdapat penambahan PMN yang berasal 
dari pengalihan dana Pusat Investasi 
Pemerintah dengan nilai sebesar Rp18,35 
triliun. Dapatkah Bapak menjelaskan 
pertimbangan pengalihan dana tersebut? 
Dengan tambahan dana tersebut, maka 
akan tercatat penyertaan modal negara 
pada PT SMI lebih kurang Rp25 triliun. Kira-
kira apakah ada tujuan Pemerintah untuk 
peningkatan modal disetor tersebut?

A: Pengalihan dana investasi yang ada pada 
PIP kepada PT SMI merupakan keinginan 
Menteri Keuangan, agar dana yang besar 
pada PIP tersebut dapat dioptimalkan 
dalam rangka mendukung pembiayaan 
infrastruktur. Diharapkan pada akhir tahun 
2015 total dana PMN yang ada pada PT SMI 
hampir mencapai Rp25 Triliun dan akan 
menjadi modal awal pembentukan Lembaga 
Pembiayaan Pembangunan Indonesia (LPPI). 

Lembaga ini nantinya adalah lembaga sui 
generis yang diatur dengan UU tersendiri. 

Saat ini DJKN sedang menyusun Naskah 
Akademis untuk mendukung RUU 
pembentukan LPPI berikut draft RUU-nya. 
Pada tahun 2016, RUU LPPI masuk dalam 
Program Legislasi Nasional. Dalam konsep 
Naskah Akademis yang sedang disusun, LPPI 
akan mendukung pembiayaan untuk sektor 
infrastruktur, pertanian, industri, dan maritim.

Q: Keterkaitan DJKN dalam mendukung 
percepatan pembangunan infrastruktur, 
selain dari pengalokasian PMN kepada 
BUMN dan pembinaan BUMN/lembaga 
di bawah Kemenkeu juga dalam Komite 
Dukungan Kelayakan (Viability Gap 
Funding). Kira-kira Bapak dapat menjelaskan 
keterlibatan DJKN pada komite tersebut.

A: Dukungan Kelayakan adalah Dukungan 
Pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal 
yang bersifat finansial yang diberikan 
terhadap Proyek Kerja Sama dalam bentuk 
dan tata cara sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur 
mengenai Pemberian Dukungan Kelayakan 
atas Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek 
Kerja Sama.

Komite Dukungan Kelayakan adalah 
komite yang beranggotakan beberapa 
unit eselon I di Kemenkeu yang bertugas 
untuk memberikan rekomendasi kepada 
Menteri Keuangan terkait usulan besaran 
Dukungan Kelayakan yang akan diberikan 
untuk mendukung pembangunan proyek 
infrastruktur dengan skema KPBU. 

Besaran dukungan kelayakan yang diberikan 
berdasarkan sesuai dengan ketentuan paling 
banyak 49% dari biaya konstruksi proyek 
KPBU. Sampai saat ini sudah ada 2 (dua) 
proyek KPBU yang mendapat dukungan 
kelayakan yaitu Proyek Air Minum Bandar 
Lampung dan Umbulan Jawa Timur. Adapun 
keterlibatan DJKN dalam melakukan analisa 
aspek keuangan dan legal. Secara khusus 
terkait hal-hal yang berkaitan dengan 
keterlibatan aset BMN

Q: Bagaimana tanggapan Bapak atas 
prospek dari kontribusi DJKN khususnya 
Direktorat KND dalam percepatan 
pembangunan infrastruktur dimasa 
mendatang? 

A: Dengan memperhatikan kebijakan 
Pemerintah terkait infrastruktur sebagaimana 
tertuang dalam Nawa Cita dan RPJMN tahun 
2015 – 2019, maka kebijakan pemberian 
PMN pada BUMN di bidang infrastruktur 
kemungkinan akan tetap sama sebagaimana 
yang telah dilakukan pada tahun 2015 
maupun rencana tahun 2016. 

Dengan kata lain, akan masih banyak 
BUMN-BUMN yang akan menerima alokasi 
penambahan PMN. DJKN selaku PPA BUN 
untuk Investasi Pemerintah akan berusaha 
secara profesional dan akuntabel dalam 
memproses setiap usulan alokasi PMN dari 
setiap KPA khususnya Kementerian BUMN 
selaku KPA PMN untuk BUMN di bawah 
Kementerian BUMN.
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G A L E R I  D J K N

LAUNCHING KN-RADIO

KN-Radio Stay Cool, Stay Tuned

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara meluncurkan 
radio streaming KN-Radio pada Rabu (17/6) di lantai 
7 gedung Syafruddin Prawiranegara II, Jakarta 
Pusat. KN-Radio merupakan satu inisiasi dari Project 
Management Office DJKN (PMO - DJKN). Inisiasi 
ini dilaksanakan sebagai salah satu solusi untuk 
mensosialisasikan program Transformasi Kelembagaan 
dan mendorong keberhasilan transformasi tersebut.

Dirjen Kekayaan Negara Hadiyanto meresmikan 
peluncuran KN-Radio siang itu dihadiri oleh jajaran 
pejabat dan pelaksana di lingkungan kantor pusat DJKN. 

PELANTIKAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

DJKN Miliki Pemimpin Baru

Pergantian Jabatan Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Dirjen 

KN) telah resmi di hadapan Menteri Keuangan Bambang P.S. 

Brodjonegoro pada Rabu (1/7), bertempat  di aula Mezzanine 

Gedung Djuanda I. Dirjen KN lama DR. Hadiyanto, S.H. LL.M yang 

dilantik sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan 

diganti oleh Vincentius Sonny Loho AK, M.P.M. yang sebelumnya 

menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan.

DIGITAL DAY 2015 DJKN

Komitmen DJKN dalam Tranformasi Kelembagaan Berbasis 
TIK

DJKN mengakhiri 3 hari pelaksanaan Digital Day 2015 dengan 
peluncuran Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) 
oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Permadi Soemantri 
Brodjonegoro, Kamis (30/7/2015) di Gedung Dhanapala, Jakarta. 
Menkeu di dampingi Direktur Jenderal Kekayaan Negara Sonny 
Loho, Ketua Harian Central Transformation Office/Program 
Management Office (CTO/PMO) Susiwijono, Sekretaris Jenderal 
Kementerian Keuangan Hadiyanto, pejabat eselon I dan II lainnya.
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G A L E R I  D J K N

Dirjen KN: “DJKN Dukung 
Penuh Pembangunan 
Infrastruktur!”
DJKN bersama dengan Direktorat Jenderal 
Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPRR) 
dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT 
PII) mengadakan media briefing di Gedung 
Keuangan, Jakarta. Media briefing pada 
Senin 19 Oktober 2015 mengambil topik 
peranan pemerintah dalam pembangunan 
infrastruktur dan bertujuan untuk 
menyebarluaskan peranan Kementerian 
Keuangan dalam percepatan pembangunan 
insfrastruktur. Beserta wartawan yang 
tergabung dalam Forum Wartawan Keuangan 
dan Moneter (FORKEM), hadir dalam acara 
tersebut Direktur Jenderal Kekayaan Negara 
(Dirjen KN) Sonny Loho, Kepala Subdirektorat 
Evaluasi Dukungan Pemerintah dari DJPRR 
Insyafiah dan Direktur Utama (Dirut) PT PII 
Sinthya Roesly.

Sonny Loho dalam kesempatan tersebut 
menekankan, bahwa DJKN mendukung 
program pemerintah dalam rangka 
percepatan pembangunan infrastruktur. 
Keterlibatan DJKN dalam percepatan 
pembangunan infrastruktur baik secara 
langung maupun tidak langsung dapat 
dilihat dari beberapa aspek/ hal antara lain: 
perbaikan regulasi terkait pemanfaatan 
Barang Milik Negara, pembinaan BUMN di 
bawah Kemenkeu yang bergerak di bidang 
pembiayaan dan penjaminan infrastruktur, 
pengalokasian penambahan PMN kepada 
BUMN yang bergerak dalam penyediaan 
infrastruktur dan memproses pembentukan 
Lembaga Pembiayaan Pembangunan 
Indonesia.

PERJANJIAN KERJASAMA SEWA TANAH 
NEGARA DJKN DAN PT BIOFARMA
DJKN Dukung Pembangunan Pusat Life-
Sciences
DJKN dan PT Biofarma (Persero) sepakat 
menandatangani perjanjian kerja sama 
sewa tanah negara seluas + 500 HA untuk 
pembangunan Pusat Life-Sciences (08/06).
Berita acara ditandatangani oleh Direktur 
PKNSI Encep Sudarwan dan Direktur Utama 
PT Biofarma (Persero) Iskandar.

PENEMPATAN CPNS SARJANA TAHUN 2015 
DJKN
Siap Mengisi Formasi DJKN dari Sabang 
sampai Merauke
CPNS  lingkungan  DJKN  siap mengisi formasi 
pegawai di Kantor Pusat DJKN, Kanwil dan 
KPKNL di seluruh Indonesia. Bertempat di 
Ruang Rapat Lantai 7 Kantor Pusat DJKN 
Jakarta, para CPNS mendapatkan pengarahan 
signkat dari Sekretaris DJKN Dody Iskandar,  
Rabu (5/8).

DJKN GOES TO CAMPUS
DJKN Semarakkan Pekan Raya PPLN 2015 
PKN-STAN
Kegiatan DJKN Goes To Campus berlangsung 
pada Sabtu (10/10) di Politeknik Keuangan 
Negara STAN (PKN STAN). Kegiatan DJKN 
Goes To Campus kali ini bekerja sama dengan 
Himpunan Mahasiswa PPLN PKN STAN, 
sekaligus sebagai salah satu rangkaian acara 
Pekan Raya PPLN yang baru pertama kali 
diadakan di tahun 2015. 

MEDIA BRIEFING DIRJEN KN DENGAN FORKEM
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Dirjen KN: “DJKN Dukung 
Penuh Pembangunan 
Infrastruktur!”

PERAYAAN NATAL PEGAWAI KEMENKEU
Christmas in Harmony
Bertempat di Gedung Dhanapala, DJKN 
menjadi  panitia utama Perayaan Natal 
keluarga besar Kementerian Keuangan 
(13/12). Perayaan dihadiri oleh Menteri 
Keuangan, para pejabat eselon I Kementerian 
Keuangan, pegawai dan keluarga yang 
beragama Katolik dan Kristen. Menteri 
menyapa pegawai yang merayakan Natal di 
beberapa daerah (Medan, Kupang, Pontianak, 
Manado, dan Papua) melalui video conference.

ONE ON ONE MEETING SURVEY KEPUASAN 
PENGGUNA LAYANAN
Komitmen Mutu Layanan Unggulan DJKN
Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan 
Bisnis Universitas Gajah Mada Jogjakarta 
(P2EB-UGM) bersama DJKN mengadakan One 
on One Meeting Survey Kepuasan Pengguna 
Layanan di ruang rapat gedung Syafruddin 
Prawiranegara pada Rabu siang (19/8). 

WORKSHOP PERUMUSAN STANDAR 
KOMPETENSI TEKNIS JABATAN ESELON IV 
DAN PELAKSANA DJKN
Standar Kompetensi Teknis Sebagai 
Pedoman Pengelolaan SDM
Bertempat di ruang rapat lantai 5 Gedung 
Syafrudin Prawiranegara II Selasa (18/08) 
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari 
direktorat teknis, Kantor Wilayah DJKN DKI 
Jakarta, dan Kantor Pelayanan Kekayaan 
Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV. 
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K A B A R  D A E R A H

TALK SHOW PENGENALAN LELANG KPKNL 
PANGKALPINANG DAN BRI CABANG PANGKALPINANG

Lelang yang mudah, aman & transparan di Negeri 
Serumpun Sebalai

Alunan musik melayu di Studio Radio Sonora FM 101,1 
Bangka  menjelang berbuka puasa mengawali acara talk 
show dalam rangka memasyarakatkan lelang yang 
diadakan oleh PT. BRI (Persero) Cabang Pangkalpinang 
dan KPKNL Pangkalpinang bekerja sama dengan Radio 
Sonora. Acara disiarkan secara langsung pada Kamis 26 
Juni 2015 dimulai pukul 16,00 sampai pukul 17.00.

PENYERAHAN BKPN PEMKOT PEKANBARU KE KPKNL 
PEKANBARU

KPKNL Pekanbaru Siap Lahap Piutang Macet Pemkot 
Pekanbaru

Sedikitnya 666 Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) 
Pemerintah Kota Pekanbaru diserahkan pengurusannya 
kepada KPKNL Pekanbaru selaku State Asset Manager 
pada Selasa, 6 Oktober 2015. Serah terima berkas piutang 
ini merupakan hasil dari program Layanan Terpadu 
Kekayaan Negara yang dicanangkan oleh Kantor Wilayah 
Riau Sumbar Kepri (Kanwil RSK). Masih terdapat Rp 2,5 
Milyar piutang eks. Program Pemberdayaan Ekonomi 
Kerakyatan di 12 kecamatan Kota Pekanbaru yang belum 
tertagih.

INOVASI KANWIL DJKN KASELTENG

Peduli Berbagi Informasi Melalui Aplikasi Sintesa

Aplikasi ini diperkenalkan langsung oleh pembuatnya, 
Yusuf Effendi, Kepala Seksi Informasi pada Kantor Wilayah 
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kalimantan 
Selatan dan Tengah kepada para pegawai di lingkungan 
KPKNL Banjarmasin, Rabu (2/9).

“Harapannya, adanya aplikasi Sintesa yang berisi 
informasi lintas seksi subbag, maka semua pegawai 
sudah mengetahui informasi yang ada di subbag atau 
seksi lain,” kata Slamet Sudirman Kepala Subbag. Umum 
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) 
Banjarmasin.
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                        KPKNL TASIKMALAYA GOES TO CAMPUS

Ajang Goes to Campus Pertama yang 
Diikuti Lima Perguruan Tinggi Sekaligus

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 
Lelang (KPKNL) Tasikmalaya didukung 
Kantor Wilayah  Direktorat Jenderal 
Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Jawa 
Barat menyelenggarakan kegiatan Goes to 
Campus. Kegiatan dilaksanakan pada Selasa  
(29/2) di Auditorium Universitas Siliwangi 
Tasikmalaya. KPKNL  Tasikmalaya Goes to 
Campus  ini diikuti perwakilan mahasiswa 
dari  lima perguruan tinggi, yaitu  Universitas 
Siliwangi selaku tuan rumah, Universitas 
Galuh Ciamis, Universitas Garut, Universitas 

Muhammadiyah Tasikmalaya dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tasikmalaya. KPKNL Tasikmalaya Goes to Campus pada kali ini bertema Peran 
Strategis DJKN dalam Pengelolaan Kekayaan Negara untuk Mendukung Peningkatan Ekonomi Makro berisikan  acara kuliah umum yang dibagi 
menjadi tiga sesi dan simulasi lelang.

PEMUSNAHAN SECURITY PAPER KPKNL 
MAKASSAR

Tata Kelola yang Baik Hindari Penyalahgunaan

Kamis (19/11) di area Gedung Keuangan Negara 
(GKN) Jl. Urip Sumoharjo KM.4 Makassar, Kantor 
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) 
Makassar melaksanakan penghancuran/pemusnahan 
security paper yang rusak, cacat atau diakibatkan 
kesalahan pencetakan. Chairiah, Kepala KPKNL 
didampingi beberapa pejabat eselon IV dan pegawai 
KPKNL Makassar melakukan pemusnahan kertas 
sekuriti bersama Kalpika Widi Nugraha dan Armadi 
selaku saksi dari Bidang Lelang Kanwil DJKN Sulawesi 
Selatan, Tenggara dan Barat.

UJI PETIK PENILAIAN PANAS BUMI DI KAMOJANG 
JAWA BARAT

Kanwil DJKN Jabar Nilai Panas Bumi PT PGE

Para Penilai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan 
Negara (DJKN) Jawa Barat berkesempatan melakukan 
Uji Petik Penilaian Sumber Daya Alam Panas Bumi yang 
dikelola oleh PT. PGE Area Kamojang, di Desa Laksana, 
Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang 
berlokasi di ketinggian 1500m di atas permukaan laut.

Sebanyak 16 Penilai dari Kanwil DJKN Jabar dan KPKNL 
di lingkungan Kanwil DJKN Jabar antusias menimba ilmu 
dengan mengikuti acara yang berlangsung mulai tanggal 
16 s.d. 20 November 2015. Turut hadir Kepala Bidang 
Penilaian Kanwil DJKN Jabar, Tatang Ruhiat, Kepala Seksi 
Standardisasi Penilaian Sumber Daya Alam (SPSDA) DJKN, 
Nurjanto dan staf pada Seksi SPSDA, Helvita Dorojatun.
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K A B A R  D A E R A H

APRESIASI PENGELOLAAN BMN, PENILAIAN, DAN PEJABAT 
LELANG KANWIL DJKN RSK

Dirjen KN: Terus Tingkatkan Kontribusi DJKN dalam Penerimaan 
Negara!

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera 
Barat, dan Kepulauan Riau memperingati dirgahayu ke-9 DJKN dengan 
melaksanakan apresiasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada 
kordinator wilayah kementerian/lembaga dan satuan kerja di propinsi 
Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau serta penilai dan pejabat 
lelang berkinerja terbaik (19/11). Berbeda dengan tahun-tahun 
sebelumnya, Apresiasi pengelolaan BMN yang digelar setiap tahun 
sejak 2013 ini, dihadiri langsung oleh Direktur Jenderal Kekayaan 
Negara, Plt Gubernur Propinsi Riau, Direktur Barang Milik Negara, 
dan Sekretaris DJKN. Kepala Kanwil DJKN RSK  selaku Ketua Pelaksana 
Kegiatan menyampaikan, bahwa kegiatan apresiasi pengelolaan BMN 
melibatkan 162 koordinator wilayah kementerian/lembaga dan 1.996 
satuan kerja.

KPKNL SIDOARJO NILAI PEMANFAATAN SUBSURFACE

Upaya Optimalisasi PNBP KPKNL Sidoarjo

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo 
Muriyanto menugaskan tim penilai untuk menilai sewa pasar 
tanah koridor pemanfaatan ruang di bawah permukaan tanah 
(sub surface) untuk jalur pipa PDAM yang menembus lahan dan 
di atasnya terdapat rel kereta api. Penugasan ini menindaklanjuti 
permohonan penilaian dari Kementerian Perhubungan atas 
pemanfaatan BMN. Tim Penilai KPKNL Sidoarjo terdiri dari Heri 
Kusnanto, Widianto dan Bayu Rizki Fatoni didampingi petugas 
dari satker dan pegawai dari PDAM Pasuruan, Tim Penilai pada 
tanggal 29 September 2015.

BINTEK PENGELOLAAN PIUTANG DAERAH DI KANWIL DJKN ACEH

Kanwil DJKN Aceh Kawal Tata Kelola Piutang Daerah

Pemerintah Aceh terus bersinergi dengan Kanwil DJKN Aceh khususnya 
terkait dengan pengelolaan dan penyelesaian piutang. Tujuan kegiatan 
ini agar laporan keuangan yang dibuat menjadi akurat, kredibel dan 
dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu upaya dengan melakukan 
Bimbingan Teknis Point of View Piutang Daerah kepada seluruh perwakilan 
Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Aceh 
pada Selasa (10/11). Dalam acara yang dilaksanakan bersamaan dengan 
kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah Berbasis Akrual, Amirullah, Kepala Dinas Keuangan Propinsi Aceh 
berharap, agar Bimbingan Teknis Point of View Piutang Daerah yang 
dilakukan oleh Kanwil DJKN Aceh dapat memberikan pencerahan atas 
permasalahan-permasalahan pengurusan piutang pada masing-masing 
SKPD di lingkungan Propinsi Aceh.
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BIMBINGAN TEKNIS PENILAIAN BMD PADA PEMKAB NAGEKEO

To’o Jogho Waga Sama (Berat Sama Dipikul, Ringan Sama Dijinjing)

Bertempat di Aula Kantor Bupati Nagekeo 23 - 27 November 2015, Kanwil 
DJKN Bali dan Nusa Tenggara dan Kantor Pelayayanan Kekayaan Negara dan 
Lelang KPKNL Kupang memberikan Bimbingan Teknis Penilaian Barang Milik 
Daerah. Bimtek diikuti oleh 35 orang peserta dari beberapa SKPD di Pemkab 
Nagekeo.

Dalam sambutannya, Bupati Nagekeo, Elias Djo menyampaikan rasa terima 
kasihnya kepada para narasumber yang bersedia hadir untuk memberikan 
materi mengingat tempat kegiatan di Kota Mbay (ibukota Kabupaten 
Nagekeo) yang cukup jauh dan sarana yang minim.

Pemkab Nagekeo merupakan daerah otonom baru yang merupakan 
pemekaran dari Kabupaten Ngada, Pulau Flores di tahun 2006. Permasalahan 
aset yang muncul antara lain belum tuntasnya kepemilikan aset dengan 
kabupaten induk.

SIMULASI DAMKAR KABUPATEN BULELENG DI GKN SINGARAJA

Pantang Pulang Sebelum Padam

Jumat (27/11), bertempat di pelataran parkir GKN Singaraja, 
dilaksanakan sosialisasi dan simulasi memadamkan api oleh Petugas 
dari DAMKAR Kab. Buleleng yang dipimpin langsung oleh Kepala 
UPTD Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng Putu Pasek Sujendra. 
“Sedia Payung Sebelum Hujan” begitu ungkapan yang disampaikan 
oleh Riza dalam menyambut kedatangan Damkar ke GKN Singaraja. 
Tujuan diadakan simulasi ini selain untuk memberikaan pengetahuan 
kepada petugas keamanan GKN Singaraja, juga bermanfaat bagi para 
pegawai guna menambah  wawasan tentang tata cara penggunaan 
Pemadam Api Ringan (APAR). “Bencana api bisa saja terjadi dimana 
saja, kapan saja dan siapa saja harus bisa melakukan upaya-upaya 
pemadaman” pungkas Riza pada akhir sambutannya.

CAPACITY BUIDLING DI KANWIL DJKN BANTEN

Revolusi Mental ASN Kanwil DJKN Banten

Dalam rangka pembangunan karakter guna pencapaian 
kinerja terbaik, Kanwil DJKN Banten menyelenggarakan 
acara “ESQ Team Dynamic” di Aula Lantai 4  pada hari Rabu, 
25 November 2015. Acara ini dihadiri oleh para pejabat dan 
pegawai di lingkungan Kanwil DJKN Banten.

Dalam suasana penuh keakraban diantara para pegawai 
Kanwil DJKN Banten, KPKNL Serang, KPKNL Tangerang 
dan KPKNL Serpong, Tim Trainer ESQ, Regi Latif membakar 
semangat peserta dan menghidupkan suasana dengan 
“game ini – itu dan kata hati”. Peserta diingatkan kembali, 
bahwa hidup sebagai pilihan, maka pilihlah untuk hidup 
tersenyum bahagia. Di saat peserta dalam suasana pikiran 
dan hati yang lebih fresh, Trainer ESQ Internasional, Bramanto 
Wibisono muncul untuk memberikan materi “Sinergi 
dan Komitmen Membentuk Tim Kerja yang Handal Guna 
Pencapaian Kinerja Terbaik”.



22 | Media Kekayaan Negara Edisi Nomor 21

S N A P S H O T

“Foto-Foto pilihan redaksi 
spesial dalam rangka 

perayaan hari Oeang ke-69 
.

KANWIL DJKN
LAMPUNG DAN BENGKULU

KANWIL DJKN
SUMATERA UTARA

KANWIL DJKN ACEH



Media Kekayaan Negara Edisi Nomor 21 | 23 

KANWIL DJKN
KALIMANTAN SELATAN 
DAN TENGAH

KANTOR PUSAT
DJKN

KANWIL DJKN
KALIMANTAN 
BARAT

KANWIL DJKN 
           BANTEN
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I N F O G R A F I S
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T E S T I M O N I  S TA K E H O L D E R

Rencana pembangunan jalan tol 
Sumatera pertama kali muncul pada 
periode pemerintahan Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono sebagai bagian 
dari Masterplan Percepatan dan Perluasan 
Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 
di Koridor Ekonomi Sumatera. Meskipun 
belum layak secara finansial, proyek ini 
dinilai memiliki manfaat ekonomi yang besar 
terutama untuk mendorong pengembangan 
kawasan di Pulau Sumatera. Untuk 
mempercepat pelaksanaannya, pada 2014 
diterbitkan Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 100 Tahun 2014 yang 
di dalamnya menunjuk PT. Hutama Karya 
(Persero) untuk mengusahakan empat ruas 
jalan tol dengan total panjang 305 KM. 

Memasuki era kepemimpinan Jokowi-
JK, pada pertengahan 2015, PT. Hutama 
Karya (Persero) mendapatkan tambahan 
Pemananaman Modal Negara (PMN) sebesar 
Rp3,6T. Saat disinggung mengenai suntikan 
modal ini, Direktur Utama PT Hutama Karya 
(Persero) I Gusti Ngurah Putra menuturkan 
bahwa PMN tersebut diperlukan untuk 
meningkatkan kemampuan leveraging 
perusahaan dalam rangka melanjutkan 
penugasan pengusahaan keempat ruas 
jalan tol di Sumatera. Pria yang akrab disapa 
Putra itu menyampaikan bahwa dana RP3,6T 
direncanakan terserap sampai dengan 
Februari 2016 dengan alokasi 28,17% untuk 
ruas Medan-Binjai, 22,19% untuk ruas 
Palembang-Indralaya, 48,03% untuk ruas 
Bakauheni-Terbanggi Besar, dan 1,61% untuk 
ruas Pekanbaru-Dumai.

Kepada tim Media Kekayaan Negara, 
Putra juga menjelaskan bahwa pekerjaan 
konstruksi ruas Medan-Binjai, Palembang-
Simpang Indralaya, dan Bakauheni-Terbanggi 

Besar sedang serentak 
dilaksanakan. Sedangkan 
untuk ruas Pekanbaru-
Dumai ditargetkan 
penandatanganan 
Perjanjian Pengusahaan 
Jalan Tol (PPJT) pada 
Oktober 2015. “Sejauh 
ini progress di lapangan 
cukup bagus, ruas Medan-
Binjai dan Bakaheuni-
Terbanggi Besar sudah ada 
pekerjaan pengecoran rigid 
pavement dan pemancangan 
tiang pancang, sedangkan ruas 
Palembang-Indralaya dimulai 
dari perbaikan tanah dengan 
metode vacuum,” terangnya.

Membangun jalan tol 
sepanjang 305 KM tentu tidak 
mudah, mengenai hal ini Putra blak-blakan 
mengungkapkan bahwa pembebasan tanah 
dan financial closure merupakan dua kunci 
penting tercapainya target pembangunan 
tol Sumatera. Bila kedua hal ini tidak sesuai 
jadwal, maka akan berpengaruh secara 
langsung terhadap penyelesaian jalan tol. 
Sebagai mitigasi permasalahan tersebut, pria 
yang menjabat sebagai Dirut PT Hutama 
Karya (Persero) sejak 2014 ini mengaku 
didukung oleh kementerian-kementerian 
terkait dan juga pemda setempat. 
Sehubungan dengan pembebasan lahan 
misalnya. Pada proyek jalan tol komersial, 
PPJT dapat diterbitkan bila pembebasan 
lahan telah selesai seluruhnya. Namun, pada 
proyek jalan tol Sumatera ini, PPJT dapat 
diterbitkan, meskipun pembebasan lahannya 
masih dalam proses. Hal ini merupakan 
bentuk dukungan penuh dari Kementerian 
PUPR. 

Komposisi pembiayaan keempat 
ruas jalan tol Sumatera ini mayoritas berasal 
dari pemerintah melalui PMN dan sisanya 
dari loan. Menurut analisis awal, kebutuhan 
PMN mencapai Rp17T, namun melihat 
pergerakan USD yang semakin menguat 
terhadap rupiah, tentunya akan ada 
pergeseran kebutuhan dana. Pemerintah 
melalui Kementerian Keuangan memberikan 
dukungan penuh baik dalam pencairan 
PMN maupun pengusahaan pinjaman yang 
dijamin pemerintah.

Presiden Jokowi menginstruksikan tiga 
paket jalan tol Sumatera (Medan-Binjai, 
Palembang-Simpang Indralaya, Bakauheni-
Terbanggi Besar –red) selesai sebelum Asian 
Games 2018, sedangkan ruas Pekanbaru-
Dumai direncanakan beroperasi pada 2019. 
Putra optimis target ini dapat tercapai.

“Sebelum Asian 
Games 2018, 
Sumatera Akan 
Punya 3 Ruas Tol”

Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) 
I Gusti Ngurah Putra
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Indonesia Mapan Infrastruktur 
Rp 5.000 Triliun

Direktur Utama PT sarana multi infrastruktur
emma sri martini

Di masa pemerintahan Kabinet Kerja 
saat ini, Jokowi-Jusuf Kalla (JK) 
memastikan bahwa deregulasi dan 

pembangunan infrastruktur akan menjadi 
fokus utama pemerintahannya hingga 2019 
mendatang. Pemerintah juga berkomitmen 
untuk mengoptimalkan kinerja BUMN 
dalam mencapai hal tersebut. Menjelang 
akhir tahun 2015, Pemerintah membuktikan 
komitmen ini dengan memberikan mandat 
kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT 
SMI), untuk menjadi lembaga penyokong 
pembangunan infrastruktur di Indonesia. Hal 
ini diwujudkan dalam APBNP 2015, PT SMI 
akan menerima suntikan modal sebesar Rp 
20,3 Triliun di tahun 2015.

Saat ditemui oleh Tim Media Kekayaan 
Negara, direktur Utama PT SMI  Emma Sri 
Martini mengamini penambahan Penyertaan 
Modal Negara (PMN) sebesar Rp 20.3 Triliun 
tersebut. Dengan penambahan modal 
tersebut, Emma menyatakan bahwa PT 
SMI siap menerima mandat, PT SMI akan 
dibentuk sebagai Lembaga Pembiayaan 
Pembangunan Indonesia/ Indonesia 
Development Bank (LPPI/IDB). Emma 
berharap Rencana Undang – Undang 
pembentukan LPPI tersebut bisa masuk 
dalam Program Legislasi Nasional Tahun 
2016 untuk dapat dibahas dengan Dewan 
Perwakilan Rakyat. Lebih lanjut, PT SMI 
telah menyiapkan konsep transformasi 
yang matang agar kinerja LPPI dapat segera 
berjalan secara optimal di awal 2017.

Dalam RPJMN 2015 – 2019, pemerintah 
berencana menggiatkan pembangunan 
infrastruktur dengan total nilai proyek 
direncanakan Rp 5.000 Triliun. Untuk 
mencapai hal tersebut, PT SMI memiliki 
komitmen untuk mendukung penuh 
rencana kerja pemerintah ini. Emma 
menuturkan bahwa pemerintah perlu 
mengoptimalkan baik APBN, APBD, maupun 
BUMN untuk mencapai target tersebut. 
Terkait keterlibatan BUMN, wanita yang telah 

menjabat sejak Februari 2009 ini meyakini 
bahwa PT SMI dapat diandalkan untuk 
melakukan pembiayaan infrastruktur dalam 
mencapai target pembangunan infrastruktur 
tersebut.

Dengan penambahan kapasitas finansial 
melalui penambahan PMN yang dikucurkan 
kepada PT SMI, maka kapasitas dan peran 
PT SMI dalam membantu pencapaian 
target infrastruktur sebesar Rp 5000 Triliun 
tersebut akan semakin besar. PT SMI dapat 
memanfaatkan kapasitas tersebut untuk 
menjalankan proyek dengan nilai yang jauh 
lebih besar dari sebelumnya. Berdasarkan 
data empiris yang similiki PT SMI, sampai 
dengan September 2015, PT SMI telah 
melakukan pembiayaan infrastruktur dengan 
nilai proyek mencapai Rp79,6 triliun dengan 
komitmen dari PT SMI sendiri sebesar Rp9,6 
triliun. Dari data tersebut, selama ini PT SMI 
telah membuktikan kemampuannya untuk 
menciptakan multiplier effect pembiayaan 
hingga mencapai 800%. “Kalau kita bicara Rp 
20 T, artinya Rp 190 T kita bisa bantu generate 
dan delivery melalui penyertaan komitmen 
melalui PT SMI,” ujar Emma optimis.

Salah satu proyek yang sedang dijalankan 
PT SMI saat ini, pembangunan Tol Trans 
Sumatra yang oleh pemerintah ditugaskan 
kepada PT Hutama Karya (HK). Dalam proyek 
ini PT SMI memberikan tenor pembiayaan 
25 tahun dengan grace period 15 tahun. 
Pembiayaan dengan tenor yang panjang 
ini tentunya membantu aliran kas HK dalam 
menjalankan proyek Trans Sumatra tersebut. 
Emma menyebutkan “Di ruas Medan-Binjai, 
total project cost Rp1.6 Triliun, kita berikan 
fasilitas Rp481 Miliar. Dengan tenor dan grace 
period tersebut, sangat membantu HK untuk 
mengelola cashflow-nya”. Selain ruas tersebut, 
PT SMI juga turut membiayai pembangunan 
Ruas Tol Palembang-Indralaya”.

Dalam kesempatan ini Emma memberikan 
masukan terkait perlunya pemerintah 
menggunakan Public Private Partnership (PPP) 

sebagai metode pengadaan infrastruktur 
untuk menjaga kesinambungan infrastruktur 
jangka panjang. “Kalau hanya mengandalkan 
APBN, bisa membuat quick win, tapi tidak 
menjamin keberlanjutan” ujar Emma. 
Menurut pendapatnya, pengoptimalan 
private involvement melalui skema kerja 
sama pemerintah swasta menuntut peran 
pemerintah untuk bisa meyakinkan private 
investor untuk bersama-sama membiayai 
suatu proyek infrastruktur. Hal ini harus 
diutamakan oleh pembuat kebijakan, agar 
kebijakan yang dibuat dapat mendukung 
keberlanjutan dari 
pembangunan itu sendiri. 

Dengan mekanisme PPP, 
Emma berharap investasi 
yang ditanamkan PT 
SMI dapat menciptakan 
efek multiplier yang 
lebih besar lagi dalam 
pembangunan 
infrastruktur. 
PT SMI akan 
mengoptimalkan 
perannya pada 
porsi pembiayaan 
melebihi yang 
dapat dilakukan 
oleh perbankan 
atau lembaga 
institusi yang 
lain. Apabila kerja 
sama pemerintah 
dan swasta ini 
terealisasi, sarjana 
Teknik Informatika 
Institut Teknologi 
Bandung ini yakin 
bahwa di akhir 
pemerintahan Jokowi-
JK, pembangunan 
infrastruktur Rp 5.000 
Triliun bukan lagi 
sekedar cita-cita.
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Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi 

Infrastruktur memiliki peranan yang sangat 
krusial dalam pertumbuhan ekonomi. Dalam 
World Development Report (World Bank, 1994) 
memperlihatkan adanya keterkaitan yang 
sangat kuat antara infrastruktur dengan 
pertumbuhan ekonomi suatu negara. 
Ketersediaan kualitas  infrastruktur yang 
memadai akan meningkatkan produktivitas 
serta dapat menekan biaya produksi, dengan 
demikian akan memicu pertumbuhan suatu 
negara. World Bank (1994) menyatakan 
bahwa secara rata-rata dengan adanya 
peningkatan kapasitas infrastruktur suatu 
negara sebesar 1% akan berasosiasi dengan 
peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) 
sebesar 1% pula.

Kondisi Infrastruktur di Indonesia

Berdasarkan Global Competitiveness Report 
2014-2015, dalam hal kualitas infrastruktur 
Indonesia menempati peringkat 72 dari 144 
negara yang disurvei dengan nilai indeks 3,7 
dari maksimal 7. Hal ini tentu perlu menjadi 
perhatian.

Dari sisi kualitas jalan, Indonesia juga masih 
menduduki peringkat 5 dari 10 negara 
ASEAN lainnya. Di tingkat ASEAN, 4 negara 
yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, dan Laos 
memiliki kualitas infrastruktur jalan yang 
lebih baik daripada Indonesia. Geografis 
Indonesia yang memiliki daratan 2 juta 
km2 hanya memiliki jalan sepanjang 38.569 
km dimana 50,8% kondisinya baik, 38,4% 
kondisinya sedang, rusak ringan 6,5%, dan 
rusak berat 4,3% (Buku Informasi Statistik 
Pekerjaan Umum, 2013). 

Kurang memadainya kualitas infrastruktur 
tersebut pada akhirnya mempengaruhi 
biaya logistik (logistic cost) di Indonesia. 
Berdasarkan data dari World Bank, logistic 
cost Indonesia saat ini mencapai 27% dari 
Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Angka 
ini lebih tinggi dibandingkan Vietnam (25%), 
Thailand (20%), Jepang (10,6%), Amerika 
Serikat (9,9%), dan Singapura (8%). Logistic 
cost yang tinggi ini menyebabkan harga-
harga kebutuhan masyarakat menjadi tinggi, 
biaya hidup masyarakat semakin meningkat, 

daya beli masyarakat menurun dan pada 
akhirnya akan menghambat pertumbuhan 
ekonomi Indonesia.

Kebutuhan Infrastruktur di Indonesia

Menyambut era perdagangan bebas, 
Indonesia perlu segera mencari terobosan 
untuk mengatasi masalah ini. Dalam era 
pemerintahan Jokowi-JK percepatan 
pembangunan infrastruktur yang paralel 
dengan peningkatan kualitas telah 
menjadi salah satu agenda yang tertuang 
dalam program pembangunan. Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) periode 2015-2019 telah 
mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur 
Indonesia yang mencapai Rp5.619 
triliun dimana Rp1.274 triliun difokuskan 
membangun jalan, Rp1.080 triliun untuk 
membiayai sektor listrik dan sebesar Rp1.091 
triliun dialokasikan untuk pembangunan 
Sumber Daya Air. Hal ini sejalan dengan 
dokumen Nawa Cita yang menargetkan 
pembangunan infrastruktur secara lebih 
spesifik antara lain pembangunan jalan baru 
paling sedikit 2.000 km, 10 pelabuhan baru 
dan melakukan pembenahan pelabuhan 
yang lama serta membuat 10 bandara 
baru. Dengan target yang demikian besar 
tentu membutuhkan pembiayaan yang 
besar pula. Target yang ambisius tersebut 
akan sulit dicapai jika Pemerintah hanya 
mengandalkan APBN semata. 

Anggaran pembangunan infrastruktur yang 
dialokasikan dalam APBN dan APBD dari 
tahun 2010-2013 cenderung meningkat 
dari tahun ke tahun, namun ironisnya 
nilai yang dianggarkan tersebut tidak 
sebanding dengan tuntutan kebutuhan 
infrastruktur yang diharapkan. Tahun 2010, 
APBN menganggarkan Rp99 triliun untuk 
infrastruktur dan meningkat hingga Rp204 
triliun pada tahun 2013. Sedangkan untuk 
APBD, dari  Rp75 triliun yang dianggarkan 
tahun 2010 telah meningkat menjadi 
Rp96 triliun di tahun 2013. Sayangnya 
peningkatan tersebut tidak diiringi juga 
dengan peningkatan peran BUMN dan 
swasta. Kondisi yang terjadi justru sebaliknya, 
kontribusi BUMN dan swasta dalam 

pembangunan infrastruktur cenderung 
mengalami penurunan. Dari rentang 2010-
2013, hanya peran APBN yang meningkat 
dalam pembiayaan infrastruktur, sedangkan 
APBD, BUMN, dan swasta terus mengalami 
penurunan. 

Timbulnya kebutuhan infrastruktur dan 
sumber dana pembiayaan infrastruktur 
yang cukup besar (infrastructure gap) patut 
membuat pemerintah bersama kalangan 
pebisnis dan masyarakat untuk memberikan 
perhatian serius. 

Hambatan/Tantangan Pembiayaan 
Infrastruktur

Menurunnya peranan BUMN dan swasta 
bukan tanpa alasan. Berinvestasi di bidang 
infrastruktur memang menjadi tantangan 
tersendiri bagi investor. Pertama, risiko yang 
tinggi (high risk). Jika dibandingkan dengan 
investasi di sektor lain, berinvestasi di sektor 
infrastruktur memiliki tingkat risiko yang 
lebih tinggi, risiko tersebut antara lain risiko 
terjadinya pembengkakan biaya investasi 
proyek (cost overrun) selama masa konstruksi 
dan risiko terjadinya kekurangan arus kas 
selama masa operasional (cash deficiency) 
serta beberapa risiko yang berada di luar 
kendali investor seperti risiko terjadinya 
perubahan kontrak kerja sama dan risiko 
penyesuaian tarif. Kedua, investasi sektor 
infrastruktur merupakan investasi jangka 
panjang (long term) dimana rata-rata proyek 
infrastruktur membutuhkan waktu 10-40 
tahun sehingga dibutuhkan keputusan 
dan pertimbangan yang mendalam karena 
tentunya akan mempengaruhi cash flow dari 
investor. Tantangan lain yang harus dihadapi 
investor adalah Internal Rate of Return (IRR) 
yang kecil. Penentuan tarif yang berlaku pada 
sektor infrastuktur umumnya ditentukan 
oleh Pemerintah.  Hingga  saat ini, tarif di 
kebanyakan sektor infrastruktur masih sangat 
rendah karena pertimbangan kemampuan 
publik sehingga jika mengacu pada tarif 
saat ini, investasi di sektor infrastruktur akan 
menghasilkan Project IRR yang rendah, sering 
kali lebih rendah dibandingkan suku bunga 
dana jangka panjang yang tersedia saat ini. 
Tantangan terakhir yang harus dihadapi 

“The secret of change is to focus all of  your energy, not on fighting the old, but on building the new” (Socrates) 

Perlukah Bank Infrastruktur?
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investor adalah kebutuhan dana yang besar 
untuk berinvestasi di sektor infrastruktur.

Dengan tantangan yang ada, mengandalkan 
pembiayaan infrastruktur dari perbankan 
juga bukan merupakan jawaban. Peraturan 
Bank Indonesia mensyaratkan Loan Deposit 
Ratio (LDR) maksimal 92%, sedangkan pada 
September 2014, LDR 10 bank terbesar di 
Indonesia rata-rata telah mencapai 90%. 
Budi Gunadi, Direktur Utama Bank Mandiri 
dalam sebuah kesempatan menyatakan, 
bahwa bank bisa membantu pembiayaan 
infrastruktur, tapi tidak akan signifikan, 
karena dana yang dikelola bank sampai 
saat ini mencapai Rp4.300 triliun dan telah 
dipinjamkan sebesar Rp3.700 Triliun. Adanya 
aturan batas LDR dan melihat kapasitas 
perbankan yang tersisa, tentu tidak realistis 
apabila mengandalkan perbankan untuk 
menanggung kebutuhan pembiayaan 
infrastruktur saat ini. 

Kebijakan Pemerintah Dalam 
Pembangunan Infrastruktur di Indonesia

Rendahnya minat investor dalam 
pembangunan infrastruktur memicu 
Pemerintah untuk segera mencari jalan 
keluar. Pemerintah perlu menetapkan 
kebijakan yang dapat menarik pihak 
swasta untuk berinvestasi dalam bidang 
infrastruktur. Terdapat dua pendekatan yang  
dilakukan Pemerintah, yaitu melalui direct 
approach dan  indirect approach. 

Salah satu langkah yang menggunakan 
direct approach, dengan menaikkan IRR suatu 
proyek infrastruktur.  Langkah ini ditempuh 
pemerintah dengan cara melakukan 
subsidi terhadap IRR suatu proyek hingga 
tingkat IRR menjadi sesuai dengan minat 
investor. Sebagai contoh bila sebuah proyek 
infrastruktur diproyeksikan memperoleh 
IRR 15%, namun daya beli masyarakat dan 
capital expenditure-nya tidak bisa mencapai 
IRR yang diharapkan, maka pemerintah harus 
mensubsidi dana pada proyek tersebut, agar 
IRR yang diharapkan dapat tercapai. Pola 
Viability Gap Fund (VGF) merupakan salah 
satu kebijakan Pemerintah saat ini dalam 
upaya meningkatkan IRR suatu proyek 
infrastruktur. Pola ini hanya layak dilakukan, 
apabila VGF yang diberikan memiliki 
presentase yang lebih kecil dibandingkan 
dengan nilai proyek yang dibiayai. Apabila 
VGF yang diberikan terlalu besar, hal ini 
tidak sesuai dengan semangat risk sharing 
antara pemerintah dan swasta mengingat 
VGF merupakan belanja APBN yang bersifat 
subsidi. Lebih lanjut kemampuan APBN 
untuk memberikan VGF juga terbatas. 

Apabila semua proyek infrastruktur dilakukan 
dengan pola VGF, dikhawatirkan akan terjadi 
moral hazard, terutama apabila dampak 
kemanfaatan proyek tersebut bersifat 
terbatas dan tidak dapat dinikmati oleh 
masyarakat luas.

Pendekatan lainnya yaitu indirect approach. 
Pendekatan ini dilakukan dengan 
cara menurunkan cost of fund. Untuk 
menurunkan cost of fund Pemerintah 
dapat menggali sumber-sumber dana 
pembiayaan infrastruktur dengan interest 
yang rendah untuk kemudian disalurkan 
dalam pembiayaan infrastruktur. Dengan 
sumber pembiayaan yang murah diharapkan 
masih terdapat profit range yang bisa 
menarik minat para investor. Bagaimana 
cara Pemerintah menurunkan cost of fund 
ini? Sumber-sumber dana yang ada di pasar 
saat ini memungkinkan untuk mendapatkan 
cost of fund yang rendah, terutama untuk 
dana yang masih dalam kendali pemerintah 
seperti dana haji, Bapertarum, dana Badan 
Layanan Umum dan sebagainya. Selain itu, 
terdapat juga sumber-sumber dana yang 
berada di luar kendali pemerintah yang 
bersifat reserve fund seperti dana asuransi 
dan dana pensiun yang cukup potensial 
untuk menjadi salah satu alternatif sumber 
dana. Sumber pembiayaan dari lembaga 
multilateral seperti World Bank atau Asian 
Development Bank juga dapat menjadi salah 
satu solusi. Namun demikian sumber-sumber 
dana tersebut perlu dikelola oleh suatu 
lembaga yang kompeten untuk memastikan 
dana-dana tersebut dapat dikelola dan 
disalurkan sedemikian rupa, sehingga dapat 
meningkatkan kualitas infrastruktur di 
Indonesia secara optimal.

Konsep Pendirian Bank Infrastruktur 

Pertanyaan selanjutnya, siapa yang akan 
mengelola dana-dana tersebut hingga 
dapat digunakan secara optimal dalam 
pembiayaan infrastruktur? Bank infrastruktur 
bisa menjadi jawabannya. 

Dalam konteks pembiayaan infrastruktur 
penyebutan “bank” bisa jadi akan kurang 
tepat bila mengacu pada istilah “bank” 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Bank Indonesia. Belajar dari 
pengalaman Pemerintah semasa Orde 
Baru yang mendirikan Bank Pembangunan 
Indonesia (Bapindo) yang tunduk pada UU 
BI dan berfungsi layaknya bank infrastruktur, 
pada akhirnya Bapindo menghadapi 
guncangan finansial dan akhirnya beralih 
kembali menjadi bank umum dan 
kehilangan jati diri sebagai bank yang fokus 

pada pembiayaan infrastruktur. Untuk itu, 
Pemerintah saat ini tidak ingin pengalaman 
tersebut terulang kembali. Pemerintah saat 
ini bercita-cita memiliki “bank infrastruktur” 
yang bersifat sui generis dengan nama 
Lembaga Pembiayaan Pembangunan 
Infrastruktur (LPPI). Lembaga tersebut akan 
memiliki fleksibilitas lebih sehingga dapat 
memberikan pembiayaan yang murah 
dengan jangka waktu pinjaman yang sesuai 
dengan waktu pembangunan proyek 
infrastruktur.

Berkaca pada lembaga sejenis di Brazil 
yang berdiri sejak tahun 1952, O Banco 
Nacional Do Desenvolvimento (BNDES), yang 
sampai saat ini memiliki aset lebih dari 
Rp4.000 Triliun, Indonesia diharapkan punya 
lembaga sejenis yang akan membantu 
pembiayaan infrastruktur. Pendanaan 
perusahaan (funding) BNDES pada tahun 
2014 bahkan 79,8% berasal dari operasional 
perusahaan dan hanya 20% dari APBN Brazil. 
Hal itu sejalan dengan solusi akan fiscal 
space yang terbatas dalam APBN. Dengan 
bentuk lembaga pembiayaan infrastruktur 
dan bersifat sui generis diharapkan akan 
memberikan ruang yang cukup dan 
mampu menjadi solusi infrastructure gap 
yang menghantui Indonesia. Pemerintah 
rupanya tidak main-main dengan usahanya 
mempercepat pembangunan infrastruktur, 
Undang-Undang mengenai lembaga 
pembiayaan tersebut saat ini tengah 
disusun secara intensif dan menjadi prioritas 
Pemerintah untuk ditetapkan pada tahun 
2016 untuk selanjutnya beroperasi pada 
tahun 2017. Dengan langkah ini rasanya 
kita boleh optimis dengan masa depan 
pembangunan infrastruktur di Indonesia.  

Sekarang jika ada keraguan “Perlukah 
Bank Infrastruktur?”, apakah masih perlu 
pertanyaan itu?   
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Indonesia sebagai salah satu negara 
kepulauan terbesar di dunia memiliki tidak 

kurang dari 18.000 pulau dengan garis 
pantai terpanjang nomor dua di dunia. Tidak 
mengherankan apabila Indonesia memiliki 
potensi di bidang kelautan dan kemaritiman 
yang luar biasa. Namun demikian hal 
tersebut menjadi agak ironi, bila melihat 
kondisi industri di bidang kemaritiman yang 
belum optimal  memberikan sumbangsih 
pada perekonomian nasional, salah satunya 
perkembangan dan kondisi perusahaan 
pelayaran di Tanah Air yang relatif stagnan 
bahkan cenderung tertinggal dengan 
perkembangan di kawasan regional 
sekalipun. Hal ini disebabkan kurang 
maksimalnya penanganan masalah 
transportasi laut yang berdampak pada 
penggunaan tranportasi laut untuk distribusi 
barang sebagai alternatif terakhir oleh 
industri akibat mahalnya biaya kegiatan 
transportasi laut. Beruntunglah pemerintahan 
sekarang ini memiliki komitmen yang 
tinggi dalam membenahi situasi tersebut 
dengan memprioritaskan pengembangan 
infrastruktur dan konektivitas maritim melalui 
program pembangunan tol laut. Diharapkan 
dengan adanya pelabuhan-pelabuhan 
yang memiliki kapasitas terbaik, galangan-
galangan kapal yang berkemampuan tinggi 
serta industri pelayaran yang mumpuni akan 
dapat memberikan dukungan maksimal 
terhadap pengelolaan sumber daya kelautan 
guna menciptakan kemakmuran rakyat.  

Apabila membicarakan industri pelayaran, 
sepertinya tidak semua orang ingat, bahwa 
Indonesia pernah memilki perusahaan 
yang pernah berjaya dan disegani di dunia 
internasional dalam bidang kemaritiman 
khususnya jasa pengangkutan barang melalui 
laut. Djakarta lloyd, bagi sebagian orang kata 
tersebut mungkin terdengar cukup asing 
atau kalaupun pernah mendengar akan 
diasosiasikan dengan grup band D’Lloyd yang 
pernah berjaya di tahun 70an. Hal tersebut 
tidak dapat dipersalahkan mengingat dalam 
beberapa tahun terakhir kiprah PT Djakarta 
Lloyd (Persero) sebagai Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) nyaris tenggelam akibat 
berbagai permasalahan yang dihadapinya. 

Sedikit gambaran tentang perusahaan plat 
merah tersebut, PT Djakarta Lloyd (Persero) 
adalah sebuah perusahaan pelayaran niaga 
pertama terbesar yang dimiliki Indonesia, 
didirikan oleh para pejuang kemerdekaan 
di Tegal pada tanggal 18 Agustus 1950 
dengan nama NV Djakarta. Pada awalnya 
perusahaan mengoperasikan  2 (dua) buah 
kapal uap, masing-masing SS”Djatinegara 
dan  SS”Djakarta Raya”. Pada tahun 1961 
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 
108 tahun 1961 status perusahaan berubah 
menjadi perusahaan negara dengan nama 
PN Djakarta Lloyd dan  pada  tahun  1974  
berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 
20  tahun 1974  mengalami  perubahan  
kembali  menjadi  perusahaan  perseroan  
dengan  nama PT Djakarta Lloyd (Persero). 
Bidang usaha perusahaan diantaranya 

meliputi usaha-usaha dalam bidang 
pelayaran jasa angkutan laut, baik pelayaran 
samudera, feeder dan kegiatan angkutan 
yang menunjang usaha pelayaran samudera 
dan khususnya melayani angkutan curah, 
cair dan gas, serta melaksanakan kegiatan 
kepemilikan dan keagenan kapal. Pada 
masa kejayaannya PT. Djakarta Lloyd 
sempat mengoperasikan 22 kapal yang 
berlayar ke berbagai penjuru dunia serta 
memilki 15 kantor cabang yang tersebar di 
seluruh Indonesia dan 4 perwakilan di luar 
negeri seperti Tokyo, Sidney, Singapura dan 
Hamburg.

Namun seiring dengan berjalannya waktu, 
akibat berbagai permasalahan baik di internal 
dan eksternal, kondisi kinerja keuangan 
dan operasional perusahaan semakin turun 
dan memburuk. Puncaknya pada tahun 
2012, PT Djakarta Lloyd dihadapkan kondisi 
yang rumit, dari sisi keuangan perusahaan 
menanggung hutang hingga Rp1,3 triliun, 
dari sisi operasional nyaris berhenti operasi 
akibat ketiadaan alat produksi (kapal) 
yang bisa dijalankan, sedang di sisi legal 
dihadapkan pada berbagai tuntutan hukum 
baik oleh kreditur, partner bisnis hingga 
mantan karyawan yang minta pembayaran 
tunggakan gaji. Satu persatu aset perusahaan 
disita dan dijual lelang hingga kantor pusat 
yang selama ini menjadi icon perusahaan 
pun terjual guna menutupi kebutuhan 
pembayaran hutang, kantor-kantor cabang 
mulai ditutup bahkan untuk perwakilan luar 
negeri seluruhnya juga dibekukan.

Djakarta Lloyd,  Gel iat Sang Raksasa T idur
Penulis : Romy Marcandi (Kasi KND 2B)

Tol Laut dan Kebangkitan 
industri maritim

Tol Laut dan Kebangkitan 
industri maritim
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Namun demikian pada tahun yang sama, 
dengan adanya manajemen baru yang 
memiliki komitmen kuat untuk kembali 
membangkitkan PT Djakarta Lloyd, mulai 
dilakukan pembenahan kondisi perusahaan. 
Diawali dari restrukturisasi karyawan, 
efisiensi biaya serta permintaan dukungan 
kepada pemerintah melalui sinergi BUMN 
yang menghasilkan kontrak dengan PT 
PLN untuk pengangkutan batubara selama 
15 tahun, pelan-pelan kinerja perusahaan 
mulai terlihat. Langkah selanjutnya, yang 
kemudian menjadi tonggak kebangkitan 
PT Djakarta lloyd adalah keberhasilannya 
dalam melakukan restrukturisasi hutang-
hutangnya melalui proses Penundaan 
Kewajiban Pembayaran Hutang (PKPU). 
Sepanjang tahun 2012 dan 2013, dengan 
adanya tuntutan dari salah satu kreditur 
manajemen berupaya keras dalam upaya 
menyusun proposal perdamaian yang dapat 
memberikan peluang bagi perusahaan untuk 
beroperasi kembali serta mengosiasikannya 
dengan para kreditur agar dapat diterima 
dan diputuskan oleh pengadilan. Hal tersebut 
juga mendapat dukungan dari pemerintah 
khususnya Kementerian Keuangan dan 
Kementerian BUMN yang juga berkomitmen 
untuk menyelamatkan PT Djakarta Lloyd. 

Di akhir tahun 2013, pengadilan niaga Jakarta 
mengesahkan putusan PKPU PT Djakarta 
Lloyd yang diantaranya, dilakukan haircut 
terhadap hutang kreditur sebesar 35% dan 
sisanya dikonversi menjadi kepemilikan 
saham sementara yang akan dilunasi dalam 
waktu 18 tahun dengan grace period 5 tahun 
serta dilakukan restrukturisasi terhadap 
tunggakan gaji mantan karyawan. Dengan 
adanya putusan tersebut, maka terjadi 
perubahan yang signifikan terhadap neraca 
keuangan perusahaan, nilai hutang berkurang 
secara signifikan dan ekuitas kembali positif.

Namun demikian, situasi tersebut belumlah 
secara otomatis menyelesaikan permasalahan 
PT Djakarta Lloyd secara menyeluruh, 
karena secara operasional perusahaan pada 
dasarnya tidak memiliki alat produksi (kapal) 
yang siap digunakan. Kontrak dengan PT 
PLN dalam hal pengangkutan batubara 
ke berbagai pembangkit listrik dijalankan 
melalui kerjasama dengan pihak ketiga, 
perusahaan menggunakan kapal pihak lain, 
sehingga berdampak margin keuntungan 
yang diperoleh tidak maksimal, karena harus 
dibagi dengan pemilik kapal. Beruntunglah, 

pemerintah melalui Kementerian BUMN dan 
Kementerian Keuangan memahami kondisi 
tersebut dan berupaya agar restrukturisasi 
PT Djakarta Lloyd dilakukan secara 
komprehensif. Untuk itu, pada awal tahun 
2015 Kementerian BUMN mengusulkan 
PT. Djakarta Lloyd memperoleh tambahan 
Penyertaan Modal Negara (PMN) guna 
merevitalisasi alat produksinya, sehingga 
diharapkan akan mempercepat pemulihan 
kondisi perusahaan. 

Peran Kementerian Keuangan dhi. Direktorat 
Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) selaku 
pengelola investasi pemerintah pada 
BUMN cukup menentukan. DJKN terlibat 
secara langsung dalam menyusun kajian, 
melakukan analisa kelayakan dan pemberian 
rekomendasi atas proyeksi keuangan sebagai 
dampak penambahan PMN. Upaya tersebut 
membuahkan hasil dengan ditetapkannya 
PT Djakarta Loyd sebagai salah satu penerima 
PMN dalam UU APBN Perubahan TA. 2015 
dengan nilai sebesar Rp350 milyar yang 
ditujukan untuk perbaikan dan pengadaan 
kapal.  Di samping itu, DJKN saat ini juga 
sedang memproses aset Bantuan Pemerintah 
Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) 
pada PT. Djakarta Lloyd berupa 5 buah 
kapal dari Kementerian Perhubungan untuk 
ditetapkan statusnya menjadi penambahan 
PMN pada BUMN bersangkutan. Proses 
restrukturisasi PT Djakarta Lloyd akan dapat 
menjadi prototipe tentang suatu BUMN yang 
“sekarat” dapat dipulihkan kembali melalui 
restrukturisasi yang kompleks (penyelesaian 
masalah hukum, dukungan modal serta 
kebijakan di bidang industrinya) dan dilakukan 
dengan komitmen yang kuat serta sinergi 
dari berbagai pihak yang berkepentingan 
dan memiliki kewenangan. Selanjutnya 
DJKN bersama dengan Kementerian BUMN 
perlu mengawal/memonitoring pelaksanaan 
restrukturisasi tersebut guna memastikan 
berjalan sesuai koridor yang ditetapkan, 
sehingga dapat berhasil sesuai yang 
diinginkan. 

Dukungan pemerintah di atas menjadi angin 
segar bagi PT Djakarta Lloyd dan memberikan 
energi baru kepada manajeman untuk 
terus bekerja keras melanjutkan program 
perbaikan perusahaan di segala lini bisnisnya. 
Usaha tersebut membuahkan hasil yang 
cukup impresif, hal ini terlihat dari capaian 
kinerja keuangan hingga triwulan III 2015 
menunjukkan hasil positif yang mampu 

mencatat laba bersih Rp7,9 milyar serta 
telah mulai dilakukan pembayaran terhadap 
tunggakan gaji mantan karyawan,  suatu 
kondisi yang menggembirakan bagi BUMN 
yang sempat divonis sebagai “mayat hidup” 
dan diusulkan untuk diakhiri melalui likuidasi.

 Meskipun masih jauh dari kejayaan yang 
sempat diraihnya, namun dengan situasi 
yang kondusif saat ini diharapkan menjadi 
milestone bagi PT. Djakarta Lloyd untuk 
mewujudkan cita-citanya menjadi jembatan 
logistik nasional yang menghubungkan 
wilayah perairan Indonesia melalui perannya 
dalam jasa pengangkutan barang, sehingga 
terjadi keseimbangan harga barang 
antara wilayah timur dan barat Indonesia. 
Dengan demikian akan secara nyata dalam 
memberikan kontribusinya terhadap 
program pemerintah untuk pembangunan 
Tol Laut yang berujung pada peningkatan 
perekonomian nasional. Disamping itu 
kebangkitan BUMN yang cukup lama mati 
suri ini diharapkan juga menjadi tanda akan 
kembali menggeliatnya industri pelayaran 
Indonesia untuk segera menjadi yang terbaik 
di kawasan sehingga dapat ikut mewujudkan 
mimpi pemerintah sebagai poros maritim 
yang disegani di dunia internasional. 

Profil PT Djakarta Lloyd

· PT. Djakarta Lloyd (Persero) didirikan 

pada tahun 1950 dengan nama NV Djakarta. 

· Pada tahun 1961 berdasarkan PP Nomor 

108 tahun 1961 status perusahaan berubah 

menjadi perusahaan negara dengan nama 

PN Djakarta Llyod. 

· Pada tahun 1974 berdasarkan PP Nomor 

20 tahun 1974 mengalami perubahan 

kembali menjadi perusahaan perseroan 

dengan nama PT. Djakarta Llyod (Persero). 



32 | Media Kekayaan Negara Edisi Nomor 21

K O L O M  B M N

BMN award 2015: refleksi dan apresiasi pengelolaan bmn

Tren Positif Pengelolaan 
BMN Buah Kerja Keras K/L

Perubahan paradigma manajemen aset 
negara telah mampu meningkatkan kinerja 
pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) 
selama periode sembilan tahun terakhir. 
Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro 
meyakini, tren positif pengelolaan BMN dari 
tahun ke tahun merupakan buah dari kerja 
keras usaha Kementerian/Lembaga (K/L). 

“Kami meyakini, bahwa tren positif 
penatausahaan dan pengelolaan BMN 
dari tahun ke tahun merupakan refleksi 
dari kerja keras dan kontinuitas usaha K/L,” 
ungkap Menkeu dalam Refleksi dan Apresiasi 
Pengelolaan BMN pada K/L tahun 2014 di 
Aula Dhanapala Kementerian Keuangan, 
Jakarta pada Senin (2/11). 

Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 
27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang 
Milik Negara (BMN)/Daerah menjadi tonggak 
baru bagi pengelolaan BMN yang lebih 
baik. Peraturan ini menyiratkan keinginan 
pemerintah meningkatkan kontribusi nyata 
pengelolaan BMN bagi kemakmuran rakyat 
melalui tranformasi dari asset administrator 
menjadi asset manager. 

“Paradigma baru tersebut diharapkan 
dapat lebih mengendalikan penggunaan 
BMN dikaitkan dengan efektivitas layanan 
sesuai dengan tugas dan fungsi K/L serta 
pemanfaatan BMN untuk mendukung 
program strategis pemerintah yg terangkum 
dalam nawa cita,” jelasnya. 

Lebih lanjut, Bambang menerangkan, bahwa 
paradigma baru ini meliputi pengaturan 
perencanaan kebutuhan BMN, pengenaan 
beban pengelolaan/capital charge atas 
penggunan BMN oleh K/L, penyederhaan 
birokrasi pengelolaan BMN, pemanfaatan 
BMN untuk infrastruktur, asuransi atas 

BMN dan penerapan indeks kinerja atas 
pengelolaan BMN oleh K/L.

Ia menambahkan, peningkatan kinerja 
pengelolaan BMN ini ditandai dengan 
peningkatan opini Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah 
Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan 
Kementerian/Lembaga (LKKL). Untuk periode 
tahun 2004 hingga 2008, LKPP memperoleh 
opini disclaimer dari BPK dan meningkat 
menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 
untuk tahun 2009 hingga 2014. “Sedangkan 
LKKL yang mendapatkan opini Wajar Tanpa 
Pengecualian mengalami peningkatan dari 
tujuh K/L pada tahun 2006 menjadi 62 K/L 
pada tahun 2014,” ungkapnya.

Reformasi pengelolaan kekayaan negara 
yang ditandai dengan diterbitkannya 
Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 
1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara, menjadi lokomotif perubahan 
paradigma manajemen aset negara. 
Perubahan paradigma tersebut terbukti 
mampu meningkatkan kinerja pengelolaan 
BMN selama periode 9 tahun terakhir. 
“Hal ini ditandai oleh opini BPK pada LKPP 
dalam 2004-2008 mendapatkan disclaimer 
dan WDP tahun 2009-2014. Disamping itu, 
meningkatnya LKKL yang mendapatkan 
Opini BPK wajar tanpa pengecualian dari 7 
satker pada 2006 menjadi 62 satker pada 
2014,” terang Menteri Keuangan.

 “Guna mendorong pengelolaan BMN yg 
lebih baik khususnya terkait utilisasi dan 
penatausahaan BMN di masa depan serta 
bentuk apresiasi atas kualitas kinerja dan 
koordinasi antara K/L dan Kementerian 
Keuangan, sepatutnya kami memberikan 
apresiasi kepada K/L yang berprestasi melalui 

event Refleksi dan Apresiasi Pengelolaan 
BMN tahun 2014 melalui BMN Award,” 
tutur Menkeu. Melalui event ini diharapkan 
Kementerian Keuangan melalui DJKN 
dapat memantau terus berkelanjutan dan 
memetakan permasalahan pengelolaan 
BMN yang dihadapi oleh K/L, isu-isu strategis 
yang mengemuka dalam pengelolaan 
BMN tingkat pengguna maupun pengelola 
BMN dapat dibahas bersama. Dengan 
demikian pengelola barang akan mampu 
menyempurnakan regulasi dan tata 
kelola BMN yg lebih baik, up to date dan 
berkontribusi dalam pembangunan nasional.

Dalam kesempatan ini, Menkeu mengucapkan 
selamat kepada K/L yang menjadi pemenang. 
“Kerja keras dan kerja cerdas anda sekalian 
telah membuah hasil,” ujarnya. Namun 
demikian, jangan terlena dan puas diri karena 
tantangan ke depan lebih berat. “Terima kasih 
atas semangat dan komitmen bersama untuk 
terus menerus melakukan upaya peningkatan 
kualitas, transparansi dan akuntabilitas 
pengelolaan kekayaan negara. Mari terus 
bekerja dan berkarya mengelola aset negara 
demi keberlangsungan dan kesejahteraan 
indonesia,” jelasnya.

Terkait dengan rapat kerja nasional DJKN, 
Menteri Keuangan berharap rakernas dapat 
menghasilkan pemikiran yg bersifat strategis, 
berorientasi hasil, dan pada gilirannya 
semakin memperkuat peranan DJKN sebagai 
leading sector dalam pengelolaan aset publik.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Kekayaan 
Negara Sonny Loho melaporkan, Refleksi 
dan Apresiasi Pengelolaan Barang Milik 
Negara tahun 2014 ini merupakan kali 
keempat dilaksanakan sejak 2012. Kegiatan 
ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan 
apresiasi kepada K/L selaku pengguna barang 
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yang telah menunjukan peningkatan kinerja 
di bidang pengelolaan BMN. Indikator kinerja 
pengelolaan BMN yang dijadikan sebagai 
dasar dalam memberikan apresiasi tahun 
ini meliputi tiga aspek yaitu utilisasi BMN, 
kepatuhan pelaporan BMN dan sertifikasi 
BMN.

Kategori utilisasi BMN diambil dari kegiatan 
penetapan status penggunaan BMN 
untuk kepentingan tugas dan fungsi K/L, 
optimalisasi BMN melalui pemanfaatannya 
dan penggunaan BMN sebagai underlying 
asset untuk penerbitan surat berharga syariah 
negara. Kategori kepatuhan pelaporan 
BMN dengan indikator opini bpk atas LKKL, 
ketepatan waktu pelaporan dari pengguna 
ke pengelola BMN dan kelengkapan laporan 
yang disampaikan. Sedangkan, kategori 
sertifikasi BMN menggunakan kriteria tanah 
yang telah diterbitkan sertifikat dalam 
proses percepatan BMN berupa tanah dan 

identifikasi bidang tanah dalam aplikasi sistem 
manajemen pendaftaran tanah pemerintah.

Dalam rangka fairness, panitia membagi 86 
K/L dalam 3 kategori. 33 K/L masuk dalam 
kelompok 1 dengan jumlah satker 1-10, 27 
K/L masuk dalam kategori 2 dengan jumlah 
satker 10-100 dan 26 K/L masuk dalam 
kategori 3 dengan jumlah satker lebih dari 
100. Apresiasi juga diberikan bagi K/L yang 
senantiasa melakukan tata kelola yang 
berkesinambungan, sehingga pengelolaan 
BMN di K/L  tersebut menjadi lebih baik. 
DJKN juga memberikan apresiasi kepada 
beberapa instansi pemerintah yang secara 
aktif berkolaborasi dengan pengelola barang 
dalam meningkatkan kualitas pengelolaan 
BMN. Penghargaan istimewa diberikan 
kepada K/L yang dalam 3 tahun berturut-turut 
mendapatkan penghargaan pengelolaan 
BMN melalui Bandha Tadya Abiwada.

Terkait dengan rakernas DJKN, Sonny 
mengatakan, bahwa tema rakernas tersebut 
adalah “Revitalisasi Peran Instansi Vertikal 
DJKN Sebagai Pengelolaan Kekayaan Negara 
yang Profesional dan Terpercaya”. “Rakernas 
ini diselenggarakan sesuai dengan arahan 
Menteri Keuangan, agar DJKN mempercepat 
pemberian pelayanan kepada masyarakat. 
“Kita usahakan apabila ada hal-hal yang dapat 
diselesaikan di daerah, diselesaikan d sana,” 
jelasnya.

Sesuai arahan Menteri Keuangan juga,  DJKN 
juga senantiasa berusaha berkontribusi 
dalam pembangunan nasional. Salah satu 
caranya yaitu menyediakan 381 ha tanah 
untuk program sejuta rumah.

Berikut daftar pemenang dalam Refleksi 
dan Apresiasi Pengelolaan BMN tahun 2014, 
berdasarkan kategori :

1. Utilisasi BMN

Kelompok I Kelompok II Kelompok III

Juara I LAN RI BAKN Badan Pusat Statistik

Juara II KPPU LIPI Kementerian Luar Negeri

Juara III PPATK BAPPENAS Kementerian Keuangan

2. Kepatuhan Pelaporan BMN

Kelompok I Kelompok II Kelompok III

Juara I BNP Terorisme BPOM Kementerian Kesehatan

Juara II Kemenkopolhukam LIPI Kementerian Kehutanan

Juara III MPR BPK RI Badan Narkotika Nasional

3. Pelaksanaan Sertifikasi BMN

Kelompok I Kelompok II Kelompok III

Juara I BP Kawasan Sabang LAPAN Kemen PUPR

Juara II - BPPT Kemenag

Juara III - - POLRI

4. Tata Kelola Berkesinambungan, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kementerian Luar 
Negeri

5. Kolaborasi Pengelolaan BMN yaitu Kementerian Pertahanan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

6. Bandha Tadya Abiwada

1. Utama   : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

2. Madya   : Kementerian Pertahanan

3. Pratama  : Kepolisian Republik Indonesia
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Jika berbicara kekayaan negara Indonesia, 
tentu kita tidak akan lepas dengan sumber 

daya alam. Indonesia memiliki potensi sumber 
daya alam yang melimpah, baik yang berada 
di dalam tanah, di atas tanah dan di udara  
Salah satu sumber daya alam yang sangat 
besar dimiliki Indonesia adalah sumber daya 
pesisir dan laut. 

Wilayah pesisir dan laut merupakan sumber 
daya alam yang memiliki keterkaitan 
erat dengan pembangunan masyarakat 
khususnya nelayan. Selain itu, kawasan pesisir 
dan laut memiliki potensi yang menjanjikan 
untuk pengembangan wisata alam. Oleh 
karena itu, diperlukan informasi dan 
pengetahuan yang cukup bagi pengambil 
keputusan untuk dapat mengelola sumber 
daya tersebut secara berkeadilan dan 
berkelanjutan. 

Sumber daya alam sebagai suatu ekosistem 
mempunyai peran-peran yang dapat 
mendukung kesejahteraan manusia antara 
lain provisioning, regulating, cultural dan 
supporting. Peran provisioning dapat kita 
temui dalam wujud penyediaan kebutuhan 
bahan makanan maupun bahan baku. 
Sumber daya pesisir dan laut menyediakan 
produk berupa ikan, udang, kepiting, rumput 
laut yang dapat langsung dimanfaatkan. 

Selain itu, ekosistem mangrove juga 
menyediakan bahan baku berupa kayu bakar. 
Sumber daya pesisir dan laut juga berperan 
dalam mengatur (regulating) iklim. Peran 

ini diperlihatkan oleh ekosistem mangrove 
yang mampu menahan gelombang dan 
badai serta peran mangrove dan padang 
lamun dalam penyerapan karbon. Peran 
lain dari sumber daya pesisir dan laut yang 
sering dimanfaatkan adalah peral cultural 
yang berupa keindahan alam yang dapat 
dimanfaatkan melalui kegiatan wisata. 

Kegiatan wisata yang dapat dilakukan 
antara lain wisata pantai, wisata mangrove 
hingga wisata minat khusus berupa diving, 
snorkeling dan pengamatan satwa liar laut 
seperti lumba-lumba dan paus. Peran sumber 
daya pesisir dan laut yang kurang mendapat 
perhatian adalah peran supporting. Peran 
ini berupa penyediaan habitat untuk ikan, 
udang dan kepiting berkembang biak oleh 
ekosistem mangrove.

Dalam rangka penyiapan perumusan 
kebijakan dan standardisasi teknis di bidang 
penilaian sumber daya alam khususnya 
sumber daya pesisir dan laut, Direktorat 
Penilaian melaksanakan kegiatan Uji Penilaian 
Sumber Daya Alam berupa kelautan, pesisir, 
dan perikanan di kawasan konservasi di 
Taman Nasional Kepulauan Seribu, Kabupaten 
Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi DKI 
Jakarta pada tahun 2015. 

Dalam kegiatan Uji Penilaian tersebut 
dilakukan perhitungan nilai ekonomi atas 
beberapa manfaat dari sumber daya alam 
pesisir dan laut yang terdiri atas nilai guna 
langsung dan nilai keberadaan. Nilai guna 

langsung berasal dari penggunaan langsung 
sumber daya alam berupa pemanfaatan 
wisata. Sedangkan nilai keberadaan 
adalah nilai yang berasal dari persepsi atas 
keberadaan sumber daya alam terlepas 
dari dimanfaatkan atau tidak sumber daya 
tersebut. Nilai keberadaan yang dihitung 
berasal dari keberadaan mangrove, padang 
lamun, terumbu karang, dan penyu bagi 
penduduk sekitar Kelurahan Pulau Panggang 
dan pengunjung Pulau Pramuka.

Metode penilaian yang digunakan untuk 
menilai manfaat wisata adalah Metode 
Biaya Perjalanan (Travel Cost Method/TCM). 
Metode ini menghitung nilai manfaat wisata 
melalui besaran biaya yang dikorbankan 
oleh pengunjung untuk dapat menikmati 
kawasan wisata Pulau Pramuka. Sedangkan 
nilai keberadaan dihitung dengan 
menggunakan metode penilaian kontingensi 
(Contingent Valuation Method/CVM). Nilai 
keberadaan suatu sumber daya alam didekati 
dari besaran kemampuan membayar 
responden atas keberadaan sumber daya 
alam yang memberikan manfaat. Data-data 
yang diperlukan diperoleh dari wawancara 
terhadap pengunjung dan penduduk sekitar.

Hasil dari kegiatan Uji Penilaian adalah 
peningkatan kapasitas penilai DJKN. Selain itu 
didapatkan pengetahuan dan bahan dalam 
rangka penyusunan peraturan mengenai 
penilaian sumber daya pesisir dan laut.

Pesisir dan Laut di Taman Nasional 
Kepulauan Seribu

Penilaian Sumber Daya Alam 
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Dengan adanya putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/ 2011, 

menciptakan  paradigma baru  dalam  
hal pengurusan piutang negara. Untuk 
tetap optimal dalam pencapaian target 
penerimaan negara, Direktorat PNKNL ke 
depannya akan lebih memfokuskan diri 
terhadap pengelolaan dan pengurusan 
piutang Kementerian/Lembaga. Apalagi 
Piutang Negara Dapat Diselesaikan (PNDS) 
dan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang 
Negara (Biad PPN) sebagai indikator kinerja 
utama (IKU) DJKN di bidang Piutang Negara 
rata-rata masih kurang lebih 30% sampai Juli 
2015.

Awal September 2015, Direktorat Piutang 
Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain 
(PNKNL) menggelar Rapat Kerja Terbatas 
dengan tujuan menjadi sarana untuk 
mempercepat pencapaian kinerja dan 
dapat mencari solusi untuk mengatasi 
permasalahan/kendala yang ada sekaligus 
meningkatkan pemahaman kita atas aspek-
aspek yang menunjang pelaksanaan tugas 
dan fungsi DJKN

Dalam kesempatan ini, Dirjen Kekayaan 
Negara berkesempatan untuk memberikan 
penghargaan kepada Kanwil dan KPKNL. 
Kategori Kanwil dengan realisasi PNDS dan 
Biad PPN 100% atau lebih, penghargaan 
diberikan kepada Kanwil DJKN Jawa Timur, 
Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu dan 
Kanwil DJKN Papua dan Maluku. 

Selanjutnya diberikan penghargaan kepada 
KPKNL dengan Realisasi PNDS dan Biad PPN 
di atas 100% dengan nilai realisasi lebih dari 
Rp1Miliar, penghargaan diberikan kepada 
KPKNL Surabaya, KPKNL Metro, KPKNL 
Ambon, KPKNL Jakarta III dan KPKNL Palopo. 

Kategori Kanwil yang memberikan kontribusi 
PNDS dan Biad PPN terbesar, diberikan 
kepada Kanwil DJKN DKI Jakarta, sedangkan 
penghargaan KPKNL yang memberikan 
kontribusi PNDS dan Biad PPN terbesar, 
diberikan kepada KPKNL Jakarta V.

Selain itu, dibahas pula perkembangan 
Pengelolaan Aset Kontraktor Kontrak Kerja 
Sama (K3S) dan Aset Perjanjian Karya 
Pengusahaan Pertambangan Batubara 
(PKP2B). Harapan pengelolaan BMN 

dimaksud tentunya membutuhkan peran 
unit vertikal DJKN dalam pelaksanaan 
penilaian dan bantuan administrasi fisik atas 
usulan penghapusan, pelaksanaan bantuan 
kegiatan Inventarisasi dan Penilaian (IP) 
BMN berupa tanah dan non tanah aset, dan 
rencana pendelegasian wewenang kegiatan 
pengamanan BMN. 

Hal ini tentunya akan sesuai dengan tujuan 
utama pengelolaan aset K3S dan aset 
PKP2B, yaitu mengikuti esensi pengelolaan 
aset pada umumnya, yakni fungsi 
pelayanan pihak yang menggunakan BMN 
tersebut, memenuhi standar pencatatan 
sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, 
meningkatkan Penerimaan Negara Bukan 
Pajak (PNBP) dari sektor minyak dan gas, dan 
mengurangi cost recovery. 

Barang gratifikasi KPK dan barang rampasan 
kejaksaan, yang dikenal pro yustisia, yakni 
pengurusan barang rampasan berasal dari 
Kejagung dan KPK dikelola oleh Menteri 
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara 
dan Pengelola Barang Milik Negara. Dalam 
hal ini DJKN akan menerima dan mengelola 
hasil lelang barang rampasan dan melakukan 

Kerja Keras Tingkatkan 
Capaian Piutang Negara

rakertas pnknl 2015
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pengelolaan BMN yang berasal dari barang 
rampasan negara. Hasil lelang barang 
gratifikasi dan barang rampasan oleh KPKNL 
sebagai PNBP yang disetorkan kepada Kas 
Negara dan untuk barang yang dilelang tidak 
terjual, diserahkan kepada Menteri Keuangan 
untuk kembali dijual dengan lelang atau 
dikelola berdasarkan prinsip pengelolaan 
BMN. 

Di masa mendatang, DJKN akan menjadi unit 
organisasi yang memegang peranan penting 
terkait pengelolaan aset dan kekayaan 
negara. Hal ini juga didukung dengan 
tuntutan dari Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR) agar DJKN melakukan IP 
seluruh SDA dan membentuk Neraca SDA. 
Selanjutnya sebagai Pengelola BMN, di masa 
mendatang BMN diarahkan penggunaannya 
ke dalam 5 (lima) hal, yakni 

1.  Aset eks BPPN dalam rangka Hasil 
Pengelolaan Aset (HPA) sebagai pembiayaan 
negara;
2.  Sebagian BMN eks BPPN dan eks PT PPA 
akan digunakan oleh Kementerian/Lembaga;
3.  Sebagian BMN yang digunakan untuk 
mendukung program sejuta rumah
4.  Sebagian BMN sebagai Penyertaaan 

Modal Negara (PMN) yang berasal dari BMN 
eks BPPN dan eks PT PPA;
5.  BMN digunakan untuk Badan Layanan 
Umum (BLU) 

Terkait pendelegasian wewenang seluruh 
usulan permohonan Penetapan Status 
Penggunaan (PSP) BMN kepada KPKNL serta 
pencapaian pengumpulan data dengan 
menggunakan Aplikasi Sistem Informasi 
Manajemen Aset Negara (SIMAN) oleh 
seluruh Kanwil DJKN dan KPKNL yang masuk 
ke tingkat pusat mencapai 83%. 

Menutup acara secara resmi, Purnama 
Sianturi, Direktur PNKNL, menyampaikan 
hasil simpulan pembahasan Workshop 
Optimalisasi Pengurusan PN dan Pengelolaan 
KNL diantaranya:

1.  KPKNL, Kanwil DJKN, dan Kantor Pusat 
akan melakukan beragam upaya untuk 
mencapai capaian target Piutang Negara 
yang Dapat Diselesaikan dan capaian Biaya 
Administrasi;
2.  Perbaikan persyaratan Piutang Negara 
Sementara Belum Dapat Ditagih dan 
kepastian dan cara perlakuan terhadap 
piutang-piutang tertentu, seperti piutang 

PDAM, piutang kesehatan rumah sakit, dan 
piutang dari BPJS;
3.  Perlu penambahan anggaran dan 
sumber daya penuntasan piutang negara di 
beberapa unit KPKNL;
4.  Perlu dibentuk aturan terkait petunjuk 
teknis pengelolaan ABMA/C;
5.  Perlu dukungan sistem dalam lingkup 
kerja PNKNL;
6.  Perlu dukungan Kanwil DJKN dan KPKNL 
dalam melakukan IP Aset K3S sebagai tindak 
lanjut penyelesaian temuan BPK;
7.  Pembentukan Keppres terkait 
pembentukan Tim interdepartemen IP SDA;
8.  Percepatan pembentukan peraturan 
terkait pengelolaan aset eks BPPN yang 
tidak jelas jumlah utang dan dokumen 
kepemilikan asetnya;
9.  DJKN akan mendukung program sejuta 
rumah, penyediaan infrastruktur, PMN, 
penggunaan aset dalam lingkup fiskal dan 
ekonomi makro;
10.  Dukungan Kanwil DJKN dan KPKNL 
dalam pelaksanaan e-Auction atas aset KKKS 
serta meminimalisasi adanya keluhan dalam 
pelaksanaan lelang melalui mekanisme 
e-Auction.
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Berada di ujung negeri tidak menyurutkan 
langkah Kanwil DJKN Aceh untuk berkreasi. 
Di sela-sela pelaksanaan uji kualitas 
Penilai Internal DJKN, Kanwil DJKN Aceh 
meluncurkan secara resmi penggunaan 
aplikasi karya Bidang Penilaian Kanwil DJKN 
Aceh, Sistem Informasi Penilaian Aceh Ver.01 
atau SIPENA Ver.01. Peluncuran aplikasi ini 
menandai digunakannya secara resmi aplikasi 
ini dalam menunjang pelaksanaan tugas dan 
fungsi Bidang Penilaian Kanwil DJKN Aceh 
serta jajaran di bawahnya. 

Kepala Bidang Penilaian Kanwil DJKN Aceh 
saat launching aplikasi ini menuturkan, 
bahwa SIPENA Ver.01 merupakan database 
management system yang di dalamnya berisi 
data dan informasi terkait penilai, laporan 
penilaian, dan pelaksanaan penilaian. Aplikasi 
ini memanfaatkan fitur Microsoft Office Access 
yang merupakan program aplikasi basis 
data komputer relasional  yang digunakan 
untuk merancang, membuat, dan mengolah 
berbagai jenis data.

Latar belakang pembuatan aplikasi ini di 
antaranya, karena beberapa kebutuhan. 
Pertama, adanya kewenangan Kanwil 
DJKN dalam pembinaan Penilai di Kanwil 
DJKN dan KPKNL di wilayah kerjanya, 

dibutuhkan pemetaan penilai, terutama 
dari latar belakang pendidikan formal serta 
pendidikan dan latihan penilaian. Pemetaan 
penting dalam menentukan arah kebijakan 
pembinaan, seperti penentuan materi in 
house training/knowledge sharing, pengiriman 
penilai dalam diklat, dan penugasan penilai 
untuk menilai objek yang membutuhkan 
keahlian khusus seperti penilaian material 
pada bangunan yang akan dibongkar dan 
penilaian bisnis.

Kedua, jumlah laporan penilaian yang semakin 
bertambah serta kebutuhan informasi laporan 
penilaian yang cepat dan akurat, mendorong 
Kepala Kanwil DJKN Aceh menginstruksikan 
digitalisasi laporan penilaian. Menjawab 
kebutuhan tersebut, di dalam SIPENA 
Ver.01 disajikan informasi ringkasan laporan 
penilaian termasuk tanggal masa berlaku 
laporan serta lampiran (attachment) berupa 
softcopy laporan penilaian. Adapun untuk 
memenuhi kebutuhan peminjaman fisik 
laporan penilaian, aplikasi ini mengadopsi 
fitur perpustakaan yang memfasilitasi 
pencarian laporan penilaian, peminjaman 
dan pengembalian fisik laporan penilaian, 
monitoring laporan yang berada dalam 
peminjaman, dan informasi historis 
peminjaman laporan.

Ketiga, kebutuhan untuk menentukan 
langkah-langkah penggalian potensi 
penilaian terbantu oleh aplikasi ini dengan 
informasi grafis trend perkembangan laporan 
penilaian ditinjau dari jumlah, jenis penilaian, 
dan pemohon penilaian. Menyadari 
pelaksanaan penilaian juga melibatkan 
anggota tim penilai yang berasal dari luar 
Bidang Penilaian/Seksi Pelayanan Penilaian, 
SIPENA Ver.01 menyajikan informasi jumlah 
laporan penilaian yang dibuat oleh masing-
masing anggota tim penilai dan memfasilitasi 
pembuatan daftar pelaksanaan penilaian 
yang wajib dibuat oleh masing-masing 
anggota tim penilai setiap semester.

Data dan informasi SIPENA Ver.01 dengan 
didukung Microsoft Outlook dapat dikirim 
melalui e-mail dengan berbagai pilihan 
format keluaran seperti excel (*.xls), pdf 
format (*.pdf ), atau rich text format (*.rtf ). 
SIPENA dibuat oleh programmer yang juga 
merupakan user, sehingga SIPENA akan 
terus dikembangkan sesuai kebutuhan. 
Dalam waktu dekat, SIPENA Ver.01 akan 
dikembangkan untuk dapat menjawab 
kebutuhan monitoring pelaksanaan Standard 
Operating Procedure (SOP) Penilaian.

aplikasi “sipena”
Kreasi Dari Ujung Negeri Sumatera
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DJKN sebagai organisasi yang dinamis, 
responsif dan adaptable terus melakukan 
pembenahan, baik aspek organisasi, bisnis 
proses maupun sumber daya manusia (SDM). 
Salah satu upaya tersebut adalah dengan 
membuat Area Pelayanan Terpadu (APT) 
pada masing-masing Kantor Pelayanan 
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). APT 
merupakan tempat pelayanan pada KPKNL 
dengan sistem yang terintegrasi untuk 
mendukung terwujudnya tertib administrasi 
dan kelancaran pelayanan kepada pengguna 
jasa.

Jenis pelayanan di Area Pelayanan Terpadu 
berupa penerimaan surat-surat yang 
dibawa langsung oleh pengguna jasa yang 
berkepentingan, pemberian informasi 
kekayaan negara, piutang negara dan 
lelang, dan pelaksanaan rekonsiliasi SIMAK 
BMN. Pelayanan yang diberikan pada APT 
tersebut juga didukung dengan sarana dan 
prasarana yang ada, diantaranya informasi 
jenis, prosedur, standar waktu penyelesaian 
pelayanan, tarif pelayanan, dasar hukum dan 
jadwal pelayanan APT, papan pengumuman 
dan penunjuk tempat, informasi nomor 
pengaduan, kotak saran/pengaduan, 
televisi dan VCD Player materi iklan layanan 
masyarakat / profil kantor.

Sebagai bentuk inovasi pelayanan KPKNL, 
seluruh prasarana tersebut dapat dijadikan 
single informasi melalui layar televisi LED 42 
inch yang tersedia di masing-masing APT. 

Single informasi tersebut menggantikan 
fungsi dari sarana dan prasarana yang ada 
pada APT. Single Informasi tersebut dapat 
diberi nama Sistem Informasi Area Pelayanan 
Terpadu (SIAP Terpadu).

SIAP Terpadu merupakan sistem informasi 
pada APT yang digunakan di KPKNL seluruh 
Indonesia dengan bantuan pengembangan 
sistem tersebut dari Direktorat Pengelolaan 
Kekayaan Negara dan Sistem Informasi 
(PKNSI) c.q. Sub Direktorat Perencanaan dan 
Pengembangan Aplikasi.

SIAP Terpadu dapat menggunakan server web 
dan basis data dapat menggunakan MySql, 
memiliki output/keluaran informasi antara 
lain:

1. Menampilkan informasi kepada pengguna 
jasa mengenai jenis layanan, persyaratan, 
jangka waktu penyelesaian, dan biaya/tarif 
layanan berdasarkan Keputusan Direktur 
Jenderal Kekayaan Negara Nomor: 42/
KN/2014 tentang Penetapan Standar 
Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal 
Kekayaan Negara yang dapat diakses oleh 
pengguna jasa melalui layar televisi LED yang 
ada di APT;

2. Menampilkan informasi perkembangan 
penyelesaian permohonan atas jenis layanan 
bidang pengelolaan kekayaan negara, bidang 
pelayanan lelang dan bidang piutang negara 
yang dapat diakses oleh pengguna jasa 
melalui layar televisi LED yang ada di APT;

3. Menampilkan informasi capaian kinerja 
masing-masing seksi yang dapat diakses oleh 
Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Umum/Para 
Kepala Seksi dan seluruh pegawai KPKNL.

4. Menampilkan daftar persyaratan pelayanan 
bidang pengelolaan kekayaan negara, 
pelayanan lelang dan piutang negara yang 
dapat diakses oleh masing-masing pelaksana 
dan kepala seksi berkenaan.

SIAP Terpadu sebuah alat bantu bagi KPKNL 
untuk meningkatkan pelayanannya kepada 
pengguna jasa/stakeholder. Pada APT di 
KPKNL sampai saat ini belum ada suatu sistem 
informasi terpadu yang dapat memberikan 
informasi secara mudah, akurat, dan sesuai 
peraturan perundang-undangan. 

Manfaat yang diperoleh dengan 
pembangunan SIAP Terpadu tersebut adalah:

1. Memberikan informasi kepada pengguna 
jasa atas jenis layanan yang ada di KPKNL 
beserta persyaratannya, jangka waktu 
penyelesaian, dan biaya/tarif yang dikenakan 
atas layanan;

2. Memberikan informasi terkini bagi 
pengguna jasa atas permohonan pelayanan 
yang dimintakan kepada KPKNL, misalnya 
suatu satuan kerja yang mengajukan 
permohonan pemindahtanganan Barang 
Milik Negara (BMN) dengan tindak lanjut 
penjualan, satker tersebut dapat melihat 
informasi pada layar televisi yang ada di Area 
Pelayanan Terpadu (APT) sampai dimana 
berkas usulan permohonan yang diajukan 
oleh satker tersebut;

3. Sebagai bahan pengambilan keputusan 
bagi Kepala KPKNL atas capaian kinerja yang 
telah ditargetkan dan pemilihan strategi 
untuk mencapai target;

4. Membantu proses penelitian kelengkapan 
berkas atas permohonan yang diajukan 
oleh pengguna jasa (stakeholders) sesuai 
ketentuan yang berlaku;

5. Mengotomasi proses bisnis dan pekerjaan 
manual.

aplikasi “siap terpadu”
jembatan smart kekayaan negara



40 | Media Kekayaan Negara Edisi Nomor 21

R E P O R T A S E

DJKN telah genap berusia 9 tahun. 
Melihat kondisi sampai saat ini, 

banyak hal yang perlu dicapai sesuai visi 
Kementerian Keuangan dan visi DJKN. 
Oleh karena itu, mari bertekad terus belajar 
dan memotivasi diri untuk DJKN lebih 
baik. Demikian disampaikan Sekretaris 
DJKN Dodi Iskandar saat memberikan 
sambutan pada Rapat Kerja Nasional 
(Rakernas) DJKN, (3/11) di Yogyakarta. “Guna 
mencapai Nilai Kementerian Keuangan 
nomor 5 yaitu kesempurnaan, kita harus 
senantiasa melakukan hal-hal terbaik untuk 
mendapatkan output yang lebih baik dari 
sebelumnya,” ujar Dodi.

Di hadapan para pejabat eselon II, III dan 
IV DJKN, Dodi mengatakan fokus rakernas 
saat ini, mencari upaya-upaya untuk 
menyelesaikan permasalahan di tataran 
teknis. Hal ini disebabkan, karena instansi 
vertikal merupakan lini terdepan yang 
bersentuhan langsung dengan pengguna 
jasa, sehingga memiliki peranan yang 
penting di DJKN. Untuk itu, tema Rakernas 
2015 adalah “Revitalisasi Peran Instansi 
Vertikal DJKN Sebagai Pengelolaan Kekayaan 
Negara yang Profesional dan Terpercaya”. 
Selain itu, Ia juga berharap rapat ini dapat 
menghasilkan kebijakan dan strategi yang 
implikatif serta pemecahan masalah yang 

bersifat solutif.

Lebih lanjut, Sekretaris DJKN mengatakan 
bahwa rakernas sebagai kegiatan rutin yang 
dilaksanakan sebagai media komunikasi dan 
koordinasi serta evaluasi tugas dan fungsi 
Kementerian Keuangan yang diamanatkan 
kepada  DJKN. Selain itu juga merupakan 
media sosialisasi arahan dan kebijakan 
pimpinan Kantor Pusat DJKN. Oleh karena 
itu, Dodi berharap Kantor Wilayah dan 
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 
Lelang (KPKNL) dapat memberikan ide atau 
saran untuk membangun DJKN lebih baik. 
“Masukan dan peran instansi vertikal ini 
adalah syarat mutlak agar implementasi 

RAPAT KERJA NASIONAL djkn tahun 2015

Ke depan, 
Kontribusi DJKN ke 
Negara Harus Meningkat

RAPAT KERJA NASIONAL djkn tahun 2015

Ke depan, 
Kontribusi DJKN ke 
Negara Harus Meningkat
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arah kebijakan tersebut dapat dilaksanakan 
dengan efektif,” jelasnya.

Rakernas ini sendiri telah dibuka oleh 
Menteri Keuangan Bambang P.S. 
Brodjonegoro bersamaan dengan acara 
Refleksi dan Apresiasi Pengelolaan BMN 
Tahun 2014 di Gedung Dhanapala, (2/11).  
Dalam kesempatan itu, Menkeu berharap 
rakernas dapat menghasilkan pemikiran 
yg bersifat strategis, berorientasi hasil, dan 
pada gilirannya semakin memperkuat 
peranan DJKN sebagai leading sector dalam 
pengelolaan aset publik. Pejabat eselon 
II, seluruh kepala kanwil, seluruh Kepala 

KPKNL dan beberapa eselon IV menjadi 
peserta rakernas yang dilaksanakan pada 3-5 
November 2015.

Rakernas dimulai dengan pemaparan Kepala 
Kantor Wilayah mengenai perkembangan 
capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), 
permasalahan yang dihadapi dan inovasi 
yang dilakukan. Pemaparan dilakukan 
dengan 3 kelompok, kelompok Pulau 
Sumatera, kelompok Pulau Jawa serta Bali 
dan Nusa Tenggara, serta kelompok Pulau 
Kalimantan, Sulawesi, Papua dan Maluku. 
Kanwil DJKN Aceh mendapatkan giliran 
pertama dan Kanwil DJKN Papua dan Maluku 

menjadi pelengkap seluruh pemaparan. 
“Kinerja Kanwil DJKN Papua dan Maluku 
sampai dengan triwulan III 2015, dari 18 IKU, 
16 IKU berstatus hijau dan 2 IKU abu-abu. 
Tidak ada yang merah,” jelas pelaksana harian 
Kepala Kanwil DJKN Papua dan Maluku Baru 
Gultom menutup sesi paparan.

Terdapat permasalahan yang dihadapi 
oleh Kantor Wilayah, antara lain mengenai 
Aset Bekas Milik Asing/Tiongha (ABMA/T), 
penyerahan Barang Milik Negara idle 
dari pengguna barang, pengenaan pajak 
pertambahan nilai (PPn) atas hasil lelang, 
piutang PDAM dan sebagainya.
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Menjawab pemaparan dari para Kepala 
Kanwil DJKN, para Direktur mendapatkan 
kesempatan memberikan penjelasan 
sekaligus menyampaikan current issue dan 
langkah-langkah yang akan dilakukan ke 
depannya. Direktur Pengurusan Piutang 
Negara dan Kekayaan Negara Lain-
Lain Purnama T. Sianturi mengatakan 
bahwa jajarannya sedang menyusunan 
penyempurnaan peraturan baik di bidang 
piutang negara, penyederhanaan proses 
bisnis terkait ABMA/T, penyelesaian 
kewajiban yang berasal dari eks Bank Dalam 
Likuidasi (BDL) dan pengelolaan aset eks 
Badan Penyehatan Perbankan Nasional 
(BPPN). 

Direktur Barang Milik Negara (BMN) Chalimah 
Pudjiastuti menekankan pentingnya 
penetapan status penggunaan (PSP), 
karena merupakan salah satu rangkaian 
pengelolaan BMN. “Jika belum di-PSP, maka 
tidak dapat dilakukan tahapan pengelolaan 
BMN selanjutnya seperti pemanfaatan,” 
jelasnya. PP Nomor 27 Tahun 2014 telah 
menyederhanakan proses PSP ini. Sementara 
itu, Direktur Lelang Hady Purnomo 

mengatakan, bahwa sedang dilakukan 
penyempunaan penyusunan Standar Operasi 
Prosedur (SOP) tentang distribusi, stock 
opname dan penyimpanan security paper. 
Penyempurnaan peraturan masih menjadi 
prioritas untuk membuat lelang lebih mudah 
dan aman.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri 
Keuangan (PMK) Nomor  166 Tahun 2015 
tentang penilaian BMN diharapkan mampu 
memperbaiki kualitas penilaian. Peningkatan 
kewenangan penilai BMN, standardisasi 
pembentukan tim penilaian BMN dan tidak 
berlakunya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) 
sebagai acuan nilai menjadi salah satu 
pokok pengaturan di dalam PMK tersebut. 
Kantor Wilayah DJKN diberikan peningkatan 
kewenangan untuk memperan dalam 
mengkoordinasikan permintaan bantuan 
penilaian, kaji ulang penilaian, bantuan 
teknis penilaian dan pembentukan data basis 
penilaian. Demikian disampaikan Direktur 
Penilaian Meirijal Nur.

Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara 
dan Sistem Informasi (PKNSI) Encep 
Sudarwan mengatakan, bahwa beberapa 

aset eks BPPN akan dijadikan lahan untuk 
pembangunan rumah susun  program 
dari Presiden Jokowi dan pemanfaatan 
bendungan untuk pembangkit listrik. Di 
bidang sistem informasi, Encep mengharap 
kerja sama Kanwil DJKN dan KPKNL untuk 
memperbaiki kualitas jaringan, sehingga 
dapat tersambung dengan Kantor Pusat. 
Selain itu, Ia berharap data BMN pada Sistem 
Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) 
di-update.

Sementara itu, Sekretaris DJKN menjelaskan 
pentingnya pengelolaan kinerja dan 
risiko, pengendalian intern serta penataan 
organisasi dan ketatalaksanaan. Sampai 
triwulan III 2015, NKO DJKN telah menjadi 
110,58. Dodi juga menjelaskan mengenai 
kebijakan kepegawaian DJKN, mulai 
pengembangan sumber daya manusia 
melalui diklat, mutasi dan penghargaan 
untuk pegawai yang berprestasi.

Selanjutnya, Direktur Hukum dan Humas 
Tavianto Noegroho mengingatkan mengenai 
permohonan informasi melalui Pejabat 
Pengelola Informasi dan Dokumentasi 
(PPID). Saat ini sedang disusun peraturan 
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pendelegasian wewenang PPID kepada 
instansi vertikal. Kepala Kanwil dan Kepala 
KPKNL akan menjadi PPID pada unit kerja 
masing-masing. Tavianto juga mengingatkan 
untuk lebih meningkatkan manajemen risiko 
terutama terkait fraud. Namun, apabila sudah 
menjadi masalah, Subdit Bantuan Hukum 
siap membantu. Harmonisasi peraturan 
tetap dilakukan oleh subdit peraturan 
perundangan untuk memastikan tidak 
bertentangan dengan peraturan lain.

Pentingnya Manajemen Risiko

Manajemen Risiko, menjadi bahasan pertama 
dalam rakernas ini. Inspektur III Inspektorat 
Jenderal Kementerian Keuangan Alexander 
Zulkarnain didaulat menjadi narasumber. 
Kasus Gayus Tambunan dan kebakaran hutan 
saat ini merupakan contoh masalah, karena 
telah terjadi, bukan risiko. “Manajemen risiko 
bergerak sebelum semua itu terjadi,” jelas 
Alex. Ia menjelaskan, bahwa risiko adalah 
hal yang bersifat negatif dan berpotensi 
menghambat pencapaian target/tujuan.

“Manajemen risiko adalah basic instinct, 

karena semua manusia sadar risiko itu ada. 
Masalahnya belum terorganisasi dengan baik 
saja,” ujar Alex menjelaskan alasan penting 
manajemen risiko. Tujuan manajemen risiko 
antara lain mengantisipasi dan menangani 
segala bentuk risiko secara efektif dan 
efisien; mengidentifikasi, mengukur, dan 
mengendalikan risiko serta memantau kinerja 
manajemen risiko; serta mengintegrasikan 
proses manajemen risiko ke dalam 
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 
kinerja.

Bagaimana cara penerapannya, Alex 
menjelaskan, bahwa manajemen risiko 
harus terintegrasi ke dalam proses kerja, 
membangun budaya sadar risiko yang 
kuat dan peningkatan tingkat kematangan 
manajemen risiko secara terus-menerus. 
“Keberadaan manajemen risiko ini sering 
tidak dianggap. Namun, akan merasakan 
pentingnya ketika sudah terjadi fraud 
(masalah-red) seperti kasus Gayus,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ia juga menerangkan manfaat 
dari manajemen risiko, yaitu menghindarkan 
terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan 

dalam bentuk keluhan maupun keberatan 
dari para pemangku kepentingan 
(stakeholders); memberikan perlindungan 
kepada unit Eselon I sebagai akibat kegagalan 
manusia, proses, dan sistem; meningkatkan 
efisiensi, reputasi, tingkat kepercayaan 
dari para stakeholders; meningkatkan 
pengetahuan dan pemahaman tentang 
risiko yang dihadapi organisasi; mengurangi 
kejadian “mengejutkan” yang memerlukan 
biaya besar; meningkatkan manajemen 
sumber daya; meningkatkan transparansi 
dalam proses pengambilan keputusan; 
membentuk organisasi yang lebih perhatian 
dan memiliki persiapan yang lebih matang 
dalam menghadapi risiko. 

Evaluasi Kinerja

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) 
sebagai pengemban amanat pengelolaan 
kekayaan negara dituntut mampu berperan 
aktif dan menyukseskan kebijakan program 
fundametal ekonomi  Indoensia. Demikian 
disampaikan Direktur Jenderal Kekayaan 
Negara Sonny Loho saat memberikan 
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sambutan dalam Rapat Kerja Nasional 
(Rakernas) DJKN 2015, (4/11) petang 
di Yogyakarta.  “Sebagai leading sector 
dalam pengelolaan aset publik, kita perlu 
melangkah jauh ke depan. Kita mengelola 
aset negara yang banyak, apa kontribusi kita 
ke negara?,” tanya Sonny kepada peserta 
Rakernas.

Menteri Keuangan meminta kepada DJKN 
untuk meningkatkan kontribusi dalam 
perekonomian Indonesia. Kontribusi lebih 
nyata dalam bentuk pendapatan negara 
yang dihasilan dari pengelolaan aset 
negara. “Untuk itu, saya berharap ke depan, 
kontribusi DJKN ke negara harus meningkat,” 
tegas Dirjen Kekayaan Negara.

Selain itu, lanjut sonny, DJKN diharapkan 
menjadi role model tranformasi pola 
konsumsi belanja negara yang bersifat 
konsumsi produktif atau bahkan konsumsi 
negara yang bersifat investasi. Contoh riil 
yang jelas, Penyertaan Modal Negara yang 
ditangani oleh Direktorat Kekayaan Negara 
Dipisahkan. Besarnya PMN mengisyaratkan 
pemerintah untuk konsumsi yang bersifat 
investasi dan diharapkan berdampak positif 
pada perekonomian Indonesia.

Dirjen Kekayaan Negara juga berharap 
pengembangan Teknologi Informasi dan 
Komunikasi di DJKN  terus ditingkatkan. 
“Tahun ini kita sudah mulai dengan 
e-Auction. Bagaimana kita dapat mengelola 
kekayaan negara sebanyak ini jika IT-nya tidak 
mendukung,” ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris DJKN Dodi Iskandar 
melaporkan hasil dari rakernas yang telah 
dilaksanakan pada 3-4 November 2015. 
“Instansi vertikal DJKN merupakan ujung 
tombak pelayanan kepada masyarakat. 
Untuk itu, eksistensi instansi vertikal perlu 

diperkuat. Instansi vertikal diharapkan terus 
menerus meningkatkan kapasitas dan 
kapabilitas dalam melaksanakan tugas dan 
fungsinya,” ujarnya

Risiko merupakan hal yang tidak bisa 
dihindari oleh unit kerja. Instansi vertikal 
DJKN perlu memerhatikan pengelolaan risiko 
dengan sebaik-baiknya, dimulai dari tahap 
identifikasi risiko, pelaksanakan mitigasi, 
monitoring dan evaluasi. “Salah satu point 
pentingnya penanganan risiko, adanya 
komitmen dari segenap pimpinan jajaran 
unit,” tegasnya.

Dodi mengatakan, bahwa dalam rangka 
meningatkan pelayanan publik kepada 
masyarakat, diperlukan terobosan-terobosan 
melalui pembangunan inovasi, sehingga 
pelayanan yang diberikan dapat cepat dan 
tepat.

Di bidang pengelolaan kekayaan 
negara, DJKN berkomitmen melakukan 
penguatan peran pengelolaan kekayaan 
negara dalam perekonomian nasional 
melalui  intergasi perencanaan kebutuhan 
BMN dan penganggaran, implementasi 
penuh akuntansi BMN berbasis akrual serta 
digitalisasi dan modernisasi pengelolaan 
BMN. “Dengan adanya perubahan paradigma 
pengelolaan kekayaan negara menjadi asset 
manager, sudah saatnya DJKN membenahi 
jargon Mari Benahi Aset Negara menjadi Mari 
Optimalkan Aset Negara,” imbuhnya.

Terbitnya PMK Nomor  166 Tahun 2015 
tentang Penilaian BMN, berdampak pada 
meningkatnya frekuensi permohonan 
penilaian di instansi vertikal. Untuk itu, perlu 
peningkatan kompetensi SDM penilaian, 
penguatan basis data, dan penguatan 
pembinaan oleh Kanwil.

Kantor Pusat DJKN saat ini terus-
menerus menyempurnakan 
peraturan terkait dengan 
piutang negara/daerah 
dan Aset Bekas Milik 
Asing/Tionghoa. 
Hal ini diharapkan 
mampu menjadi 
jalan keluar dari 
permasalahan 
dan kendala yang 
dihadapi.

Penatausahaan 
dan pengaman 
security paper 
lelang juga 
menjadi pokok 
bahasan dalam 
rakernas kali ini. 
Direktorat lelang 
sedang menyusun SOP 
terkait dengan security 
paper lelang.

Tidak lupa, Dodi menghimbau 
kepada para pejabat dan pegawai 
DJKN untuk senantiasa menjaga reputasi 
dan citra organisasi. Salah satu caranya, 
melalui keteladanan dan bertindak tepat 
sesuai dengan kewenangan.

Malam Apresiasi 

Malam itu sungguh malam yang berarti buat 
pegawai DJKN terbaik. Direktur Jenderal 
Kekayaan Negara memberikan penghargaan 
kepada 10 pegawai DJKN terbaik dalam 
bidang masing-masing. (Daftar penerima 
penghargaan di pojok kanan bawah).

Dirjen Kekayaan Negara juga meresmikan 
identitas organisasi DJKN berupa logo DJKN 
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dan 
KPKNL 

serta jingle 
DJKN. Logo DJKN 

dan KPKNL mengusung dua warna utama 
yaitu hijau dan kuning keemasan. Warna 
hijau merupakan warna identitas DJKN. 
Warna kuning keemasan mewakili warna 
Kementerian Keuangan dan melambangkan 
kemakmuran, kejayaan serta kekayaan 
negara. Selain merupakan warna identitas 
DJKN, warna hijau juga merupakan 
lambang dari sesuatu yang berkelanjutan 
(sustainability), segar, dan baru.  Kuning 
keemasan bermakna kemakmuran, 
kreativitas dan optimisme.

Font logo yang tegas mencerminkan jiwa 
DJKN yang tegas dan kokoh. Bentuk font 
agak condong ke depan menggambarkan 
organisasi yang terus bergerak maju demi 
kemajuan bangsa. Sisi-sisi melengkung 
dari karakter huruf menggambarkan jiwa 
organisasi yang fleksibel dan mampu 
beradaptasi dengan cepat mengikuti 
perkembangan zaman. Sisi runcing dari 
tiap karakter huruf merupakan gambaran 
dari arah tujuan dan fokus organisasi yaitu 
menjadi pengelola kekayaan negara yang 

profesional dan akuntabel untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat.

Gradasi warna yang digunakan dalam logo 
merupakan gambaran siklus hidup yang 

saling bertautan, menggambarkan 
pengelolaan kekayaan negara yang 

optimal tidak hanya menjadi berkah 
untuk generasi saat ini namun juga 
menjadi warisan dan berkah untuk 
generasi mendatang. Gradasi 
warna juga menggambarkan 
regenerasi tongkat estafet 
penglolaan kekayaan negara untuk 
sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Sementara itu, Jingle dimaksud 
sebagai metode promosi dan 

publikasi terhadap layanan DJKN 
dalam bentuk musik berupa ajakan 

kepada masyarakat untuk bersama 
menjaga aset negara. Dengan jingle 

diharapkan pesan singkat layanan 
DJKN dengan nada menyenangkan dan 

menghibur dapat diterima dengan mudah 
oleh publik. Jingle DJKN direncanakan 
sebagai Ring Back Tone (RBT)/nada tunggu 
baik di fix phone seluruh kantor di lingkungan 
DJKN maupun mobile phone pegawai DJKN.

Capacity Building

Rakernas DJKN 2015 juga diisi dengan 
acara 5 Peserta rakernas diberikan materi 
mengenai teamwork. “Untuk membuat 
sebuah tim yang bagus itu perlu usaha yang 
lebih. Tidak bisa kita mengukur dengan 
standar diri sendiri,” ujar Sholeh

“Jika kita ingin membangun teamwork 

DJKN bagus, nomor satu adalah niat kita 
melihat semua orang mempunyai kelebihan. 
Bukan niat jahat, melihat orang lain punya 
kekurangan. Tidak ada yang sempurna, 
yang membuat sempurna, adalah cara 
pandang dan niat baik kita,” jelasnya. Selain 
itu, komunikasi juga berperan penting dalam 
membangun teamwork. “Seorang pemimpin 
harus memastikan apa yang disampaikan ke 
bawahan diterima dengan baik dan dengan 
pemahaman yang sama,” jelasnya.

Dalam teamwork semua saling tergantung. 
Pemimpin tidak akan bisa bekerja, jika tidak 
ada bawahan begitu juga sebaliknya. Tidak 
bisa tergantung dengan satu pihak atau satu 
pihak melakukan semua hal.

Yang perlu diperhatikan peran pemimpin. 
Pemimpin mempunyai peranan yang 
penting dalam teamwork terutama dalam 
mengarahkan team dan mengetahui 
potensi anggota. Pemimpin harus mampu 
mengarahkan seluruhnya anggota dalam 
satu tujuan. Pemimpin juga harus mampu 
mengetahui potensi masing-masing 
anggota dan memanfaatkan untuk tujuan 
yang lebih spesifik.

Kamis (5/11), peserta rakernas dibagi dalam 
12 tim mengikuti olimpiade DJKN dengan 
6 games. Masing-masing tim mengirimkan 
perwakilan terbaik untuk memenangkan 
games tersebut. Kekompakan dan keahlian 
berstrategi masing-masing tim diuji.

“Saat ini DJKN dalam kondisi yang baik, 
namun saya berharap menjadi lebih baik 
lagi,” ujar Direktur Jenderal Kekayaan Negara 
menutup rangkaian Rakernas DJKN 2015. 
(Tim Humas)
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semangat dan senyum
manise

semangat dan senyum 
manise

Kota terbesar di wilayah kepulauan 
Maluku ini menjadi kota sentral 
pelabuhan, pendidikan, dan pariwisata 

serta memiliki pertumbuhan ekonomi 
yang cukup baik. Selain ekonomi yang baik, 
Ambon juga dikenal sebagai kota yang 
melahirkan banyak musisi seperti, Broery 
Pesolima, Glenn Fredly, Barry Likumahua, 
Franky Sahilatua, dan masih banyak lagi 
sederet musisi yang mengingatkan kita 
dengan Ambon. Tidak salahlah, jika Ambon 
juga dikenal sebagai kota musik atau City of 
Music. Alunan musik dari para musisi ini juga 
dilengkapi dengan nyiur melambai udara 
pantai dan pemandangan yang luar biasa 
indah, sehingga kota Ambon lebih dikenal 
dengan Ambon Manise yang artinya Ambon 
yang cantik/indah. 

Kata manise menularkan semangat pada 
KPKNL Ambon yang menjelma menjadi 
motto kantor, yaitu Manggurebe (berpacu) 
maju menata aset negara, Akuntabel dalam 
melaksanakan tugas dan fungsi, Nyata 
berkontribusi untuk Negara, Ikhlas dalam 

pelayanan, Selalu santun dalam bersinergi, 
serta Efektif dan Efisien dalam melaksanakan 
tugas. Motto Manise ini diemban dalam 
melayani stakeholders KPKNL Ambon yang 
tersebar di wilayah 11 Kabupaten/Kota dan 
berada di pulau-pulau sekitar kota Ambon. 

Dengan semangat “Manise” Kantor yang 
beralamat di Jalan Raya Pattimura Nomor 
18 Ambon ini berhasil mencapai target 
kinerjanya sebelum waktu yang ditentukan, 
misalnya rekonsiliasi Barang Milik Negara 
telah mencapai 100% dan tidak ada satuan 
kerja (satker) Kementerian/Lembaga yang 
melewati tenggat waktu pelaksanaan 
rekonsiliasi. Kinerja terkait Piutang Negara 
khusunya PNDS sudah mencapai target 
bahkan melebih 100% pada triwulan ke 
III. Dalam hal pelaksanaan Lelang, KPKNL 
Ambon telah melaksanakan 130 kali lelang. 
Di tahun 2014 sendiri, Nilai Kinerja Organisasi 
(NKO) KPKNL Ambon mencapai 117,45% 
yang berarti hampir seluruh Indikator Kinerja 
Utama KPKNL Ambon tercapai 100%.

Tim Media Kekayaan Negara berkesempatan 

mewawancarai Kepala KPKNL Ambon Daniel 
Pelamonia untuk mendapat informasi 
bagaimana strategi, kegiatan, capaian, dan 
hal lainnya yang mampu membuat KPKNL 
Ambon memiliki kinerja yang cukup baik. 
Dengan menanamkan motto “Manise” 
yang di sinergikan ke dalam Nilai-Nilai 
Kementerian Keuangan dan juga SDM 
yang berkualitas, menjadi cara jitu untuk 
menggapai kinerja yang baik dan berkualitas.

Tantangan bukan hambatan

Tantangan terberat yang pernah dihadapi 
oleh KPKNL Ambon adalah pencapaian 
target lelang dan piutang negara yang 
ditetapkan terlalu tinggi dan tidak sebanding 
dengan potensi yang ada di wilayah kerja 
KPKNL Ambon. Namun hal ini dapat diatasi 
dengan optimalisasi pelayanan dengan 
cara membangun koordinasi yang intensif, 
sehingga menambah pencapaian realisasi 
target secara signifikan. Tantangan juga 
muncul dari keadaan geografis wilayah kerja 
KPKNL Ambon yang tersebar di pulau-pulau 
yang cukup jauh dan bergantung pada 
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transportasi laut dan/atau udara yang tidak 
murah. Hal ini memicu KPKNL Ambon 
untuk terus berinovasi serta bersinergi dan 
berkomunikasi dengan para stakeholders 
nya.

Selain tantangan dari segi geografis, 
tantangan dari segi sosial dan tatanan 
kehidupan masyarakat Ambon, khususnya 
setelah terjadinya konflik besar 1999 lalu, 
ada kesulitan dalam melakukan penjualan 
melalui lelang. Hal ini sudah berangsur 
menghilang dan KPKNL Ambon berusaha 
agar penjualan lelang tetap optimal. 

Dalam menghadapi tantangan perubahan 
paradigma pengelolaan aset negara, 
DJKN sebagai manajer aset, Daniel 
menyampaikan strategi yang diterapkan 
oleh KPKNL Ambon, yaitu penataan 
database satker, pelayanan yang optimal 
dan sosialisasi secara intensif. Dalam 
menghadapi transformasi kelembagaan, 

Pria asli Ambon ini menyampaikan, bahwa 
KPKNL Ambon siap untuk bertransformasi 
dengan menyiapkan SDM secara 
mental dan kualitas, bersinergi dengan 
Kanwil DJKN Papua dan Maluku. Daniel 
menambahkan bahwa KPKNL Ambon 
telah bersinergi dengan unit Ditjen 
Perbendaharaan Negara di Ambon dalam 
hal ini KPPN Ambon. 

Sumber Daya Unggul demi Layanan 
Unggulan

Sertifikasi BMN, pelaksanaan lelang 
e-Auction pencapaian target PNDS, dan 
DKPB merupakan program unggulan dari 
KPKNL Ambon. Selain itu, ada sederet 
layanan-layanan unggulan KPKNL 
Ambon yang siap untuk melayani para 
stakeholdersnya yaitu, Penetapan Status 
Penggunaan BMN berupa tanah bangunan 
pada KPKNL, persetujuan/penolakan 
penjualan BMN selain tanah dan bangunan 

pada KPKNL, pelayanan permohonan 
keringanan utang pada KPKNL, penerbitan 
Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas, 
pelaksanaan lelang, dan lain-lain. KPKNL 
Ambon berhasil mencapai Realisasi PNDS 
dan BIAD PPN di atas 100% dengan 
melaksanakan penggalian potensi piutang 
negara dengan skala prioritas, melakukan 
koordinasi secara intensif dengan penyerah 
piutang, dan pendekatan dan pembinaan 
secara persuasif kepada debitor.

Daniel menegaskan semua elemen 
kantor sangat mendukung terwujudnya 
pencapaian kinerja yang baik serta 
terlaksananya program dan layanan 
unggulan dari KPKNL Ambon. Sumber 
daya yang mumpuni dan   jaringan IT yang 
memudahkan pekerjaan merupakan faktor 
utama yang mendukung pencapaian 
kinjera serta excellent service  kepada para 
stakeholders.

Searah jarum jam: Kepala KPKNL Ambon, Daniel 

Pelamonia; Satuan kerja sedang melakukan rekonsiliasi 

BMN; Suasana Area Pelayanan Terpadu KPKNL Ambon.
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senantiasa melayani penuh 

pesona
senantiasa melayani penuh 

pesona
Purwakerta, demikian asal kata 

Purwokerto yang diambil dari bacaan 
berdasarkan bahasa Jawa baku yang 

memiliki arti terdepan atau permulaan. 
Sebutan yang cocok untuk disematkan, 
karena kota ini lebih strategis dan dapat 
berkembang seiring dibukanya jalan kereta 
api pada zaman kolonial. Slogan kota 
Purwokerto sebagai Kota SATRIA (Sejahtera, 
Adil, Tertib, Rapi, Indah dan Aman) juga 
dikenal dengan dialek khasnya “Ngapak” 
yang tidak dimiliki daerah lainnya di Pulau 
Jawa.

KPKNL Purwokerto memiliki wilayah kerja 
sebanyak 7 (tujuh) kabupaten di Propinsi 
Jawa Tengah. KPKNL Purwokerto sebagai 
salah satu kantor teladan yang ditetapkan 
sejak 2012 saat ini menempati gedung 
kantor seluas 4.777 m2 dengan jumlah 360 
satuan kerja yang tersebar.

Upaya membawa KPKNL Purwokerto 
menjadi salah satu kandidat mewakili 
DJKN dalam kancah perlombaan kantor 
percontohan menjadikan motivasi besar 
bagi seluruh pegawai. Capaian tersebut 
merupakan prestasi besar tahun 2014 
sebagai juara Kantor Pelayanan Percontohan 

tingkat Kementerian Keuangan.  Ucapan 
terima kasih disampaikan kepada 
para pejabat dan pegawai KPKNL 
Purwokerto yang dengan motto “PESONA 
(Profesionalisme, Efektif dan Efisien, Sinergi, 
Optimal, Nyaman dan Amanah)” yang 
bekerja keras mencapai semua prestasi 
tersebut. Sejak awal 2013 KPKNL Purwokerto 
selalu menggunakan moto “Senantiasa 
Melayani Anda dengan penuh PESONA”.

Tim Media Kekayaan Negara beruntung 
berkesempatan mewawancarai Edy 
Suyanto, Kepala KPKNL Purwokerto dalam 
mengupas salah satu Pemenang Profil Kantor 
Pelayanan Percontohan (KPPc) Tahun 2014. 
Sebagaimana diketahui KPKNL Purwokerto 
merupakan salah satu Juara Penilaian KPPc di 
lingkup Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 
(DJKN).

Kepala KPKNL Purwokerto, Edy Suyanto 
menyampaikan kepada Tim Media Kekayaan 
Negara, KPKNL Purwokerto sebagai KPPc 
memberikan harapan peningkatan kulitas 
layanan pada masyarakat dan stakeholder. 
Edy juga menyampaikan pelayanan yang 
baik merupakan pelayanan yang cepat, 
tepat dan akurat, bersikap sopan, santun dan 

profesional dalam melayani stakeholders, 
meningkatkan kualitas kerja dan penerimaan 
negara serta menjaga dan meningkatkan 
citra institusi. 

Ketika diwawancarai mengenai rahasia di 
balik kesuksesan KPKNL Purwokerto, pria 
yang hobi berkebun ini menyampaikan, 
bahwa pada dasarnya semua orang adalah 
pemimpin. “Semua orang itu pemimpin yang 
bertanggung jawab atas rakyat dipimpinnya” 
ungkap Edy. Dengan antusias, Edy 
memaparkan visi dan misi, moto 
dan janji layanan, wilayah kerja, profil 
pengguna jasa, serta empat aspek 
mencapai indeks kinerja utama 
(IKU) KPKNL Purwokerto. Menurut 
Edy, salah satu kiat mencapai target 
IKU, dengan meningkatkan mutu 
layanan. Hal ini diwujudkan dengan 
senantiasa proaktif memberikan 
sosialisasi, monitoring layanan 
unggulan, koordinasi dengan 
pengguna jasa, serta membuka 
kontak pengaduan.

Edy menerangkan sepanjang Tahun 
2013, KPKNL Purwokerto berhasil 
menyediakan 12 jenis layanan 
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unggulan KPKNL dengan rata-rata waktu 
penyelesaian di bawah norma waktu yang 
ditentukan. Layanan prima ini tentu saja 
membutuhkan administrasi kantor yang 
tertib, sumber daya manusia yang disiplin, 
dan didukung dengan sarana dan prasarana 
yang memadai. Bahkan saat ini KPKNL 
Purwokerto telah dilengkapi dengan fasilitas 
kursi roda beserta aksesnya serta ruang 
laktasi. 

Predikat KPPc tentu menuntut performa 
yang di atas rata-rata. Untuk itu, KPKNL 
Purwokerto telah banyak berinovasi, 
baik dalam pemberian informasi yang 
dibutuhkan pengguna jasa maupun dalam 
penyediaan alat bantu pelaksanaan tugas 
dan fungsi sehari-hari. Para pengguna jasa 
KPKNL Purwokerto dimanjakan dengan 
penyediaan informasi yang mudah diakses 
dan lengkap. Sarana prasarana yang nyaman 
dan memadai tidak hanya dilengkapi dengan 
fasilitas internet gratis, juga dilakukan 
penataan layout APT yang nyaman dengan 
fasilitas snack, hiburan dan display info 
layanan.

Upaya peningkatan kualitas SDM melalui 
sosialisasi (in house training) selalu diharapkan 
mampu menjawab permasalahan dan 
kendala dalam operasional layanan 
yang diberikan oleh KPKNL Purwokerto, 
apalagi setiap minggu sering dilaksanakan 
knowledge sharing dan morning call untuk 
memotivasi kinerja para pegawai. 

Bagi stakeholders yang memilih untuk 
datang langsung, di front office KPKNL 
Purwokerto sudah tersedia mesin kiosk 
dengan akses internet yang berisi info 
layanan, pengumuman lelang, monitoring 
kinerja (TONER), katalog produk (KAPRO) 
dan kalkulator lelang untuk menghitung 
saat pengumuman dan pelaksanaan lelang 
dengan cepat. KPKNL Purwokerto juga tetap 

membuka layanan 
di luar hari kerja 
dan pembukaan 
kotak saran 
melalui email 
maupun telepon 
langsung melalui 
hotline layanan.

Terus Berinovasi 
dan Melayani 

Untuk 
meningkatkan 
kinerja dan 
meningkatkan 
mutu layanan, Edy 
menyampaikan 
beberapa inovasi KPKNL Purwokerto dalam 
memberikan layanan kepada stakeholder, di 
antaranya penyediaan display info layanan/
katalog dan info grafis dalam mesin display 
KiosK yang berada di APT.

Layanan informasi berbasis smartphone/
android  tidak luput menjadi sasaran 
inovasi pegawai KPKNL Purwokerto 
dalam memberikan informasi terkini 
perkembangan layanan kepada stakeholders. 
Edy menyampaikan mulai dari informasi 
waktu pelaksanaan rekonsiliasi sampai 
dengan undangan sosialisasi juga 
disampaikan melalui smartphone/android. 
Edy menambahkan fasilitas Wifi gratis di APT 
diharapkan dapat mempermudah fasilitas 
layanan informasi secara cepat dan optimal 
kepada stakeholders.

Sebaran stakeholders yang memiliki jarak 
berjauhan, difasilitasi dengan adanya mobil 
layanan KPKNL Purwokerto. Menurut Edy, 
mobil layanan ini digunakan untuk melayani 
stakeholders yang memiliki keterbatasan 
biaya transportasi dan akses internet. Mobil 
layanan ini juga digunakan sebagai media 

publikasi layanan 
KPKNL Purwokerto 
kepada masyarakat 
umum.

Dalam pelayanan 
lelang, KPKNL 
Purwokerto telah 
mencoba terobosan 
lelang melalui 
tromol pos yang 
berfungsi mencegah 
mafia lelang dan 
mengoptimalkan 
hasil lelang pada 
lelang inventaris dan 
lelang rampasan 

kejaksaan. Edy menjelaskan kelebihan lelang 
melalui tromol pos, peserta tidak rugi waktu, 
adanya rasa aman karena tidak ada intervensi 
pihak lain, optimalnya harga yang terbentuk 
dan pelaksanaan lelang relatif cepat.

Tertib Administrasi Menuai Prestasi

Upaya peningkatan kualitas kinerja 
dalam bidang pengelolaan anggaran dan 
penyusunan laporan keuangan menjadikan 
KPKNL Purwokerto sebagai Satuan Kerja 
dengan Tingkat Kepatuhan Terbaik 
lingkup wilayah kerja Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Negara (KPPN) Purwokerto 
dalam kepatuhan melaksanakan tertib 
administrasi pengajuan anggaran dan 
ketepatan waktu penyampaian laporan. 
KPKNL Purwokerto meraih predikat sebagai 
Terbaik Pertama dari ratusan Satuan Kerja 
wilayah kerja KPPN Purwokerto. Hadiah 
berupa piagam penghargaan, diharapkan 
semakin memacu KPKNL Purwokerto dalam 
pengelolaan anggaran dan penyusunan 
laporan keuangan.

Selain itu, peningkatan tertib administrasi 
melalui program retensi arsip menjadikan 
KPKNL Purwokerto sebagai “pioner”. 
Edy menambahkan penghapusan 
arsip dibutuhkan, karena keterbatasan 
ruang penyimpanan dan jumlah arsip 
yang semakin bertambah setiap tahun 
pertambahannya. Edy juga mengatakan, 
bahwa pemusnahan dan penghapusan 
arsip pada KPKNL Purwokerto merupakan 
yang pertama di lingkungan kartor vertikal 
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). 
Hingga bisa dikatakan menjadi “pioneer” 
dalam hal pemusnahan dan penghapusan 
arsip tingkat DJKN. 

 (Text Dwinanto | Foto Andi Al hakim)
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P R O F I L  K A N T O R

Berpacu Kinerja dengan Semangat 

SEBAYU 
Berpacu Kinerja dengan Semangat 

SEBAYU 
Kekayaan sejarah sebuah kota atau 

kawasan terlihat dari jejak peninggalan 
yang disebut cultural heritage serta 

living cultural yang tersisa dan hidup di 
kawasan tersebut. Keduanya merupakan 
warisan peradaban umat manusia. Demiki  
an halnya dengan Kabupaten Tegal, 
wilayah yang kaya akan jejak peninggalan 
kesejarahan sebagai penanda, bahwa Tegal 
sebagai kawasan tidak dapat dilepaskan dari 
keterkaitan garis sejarah hingga membentuk 
kawasan sekarang ini.

Kota Tegal merupakan penjelmaan dari 
desa yang bernama “Teteguall”, pada tahun 
1530 telah nampak kemajuannya dan 
termasuk wilayah Kabupaten Pemalang yang 
mengakui trah (kerajaan) Pajang. Daerah 
yang sebagian besar merupakan tanah 
ladang tersebut kemudian dinamakan Tegal.

Secara umum wilayah kerja KPKNL Tegal 
sudah ideal. Hal senada seperti yang 

diungkapkan oleh Tuslan, Kepala KPKNL 
Tegal. Menurut pria bersahaja ini, KPKNL 
Tegal memiliki jumlah satker 179  dengan 
wilayah kerja Ideal dengan wilayah kerja  1 
(satu)  Kota Tegal dan 3 (tiga) kabupaten 
(Tegal, Pemalang dan Brebes). 

Dalam wawancara dengan Tim Media KN 
Tuslan menyampaikan,  sejalan dengan 
transformasi kelembagaan yang sedang 
berjalan di Kementerian Keuangan 
menyarankan, agar setiap pegawai terus 
menggali potensi diri serta menambah 
pengetahuan serta selalu berinovasi, jangan 
sampai tersisih atau tertinggal di institusi 
sendiri. Sesuai dengan moto KPKNL Tegal 
“SEBAYU” yaitu Sinergi, Efisien, Berbudaya, 
Amanah, Yuridis dan Unggul. “SEBAYU” yang 
berarti dalam bekerja pegawai membangun 
hubungan kerjasama internal yang produktif, 
tepat guna, mencerminkan budaya bangsa 
kita yang sopan dengan kearifan lokal. 
Kerjasama juga berlangsung dengan  ramah- 

tamah dan dapat dipercaya pemangku 
kepentingan. 

Program pemerintah dalam membangun 
good governance menumbuhkan harapan 
pada masyarakat dan stakeholders akan 
pelayanan yang baik. Membangun tradisi 
kerjasama dan semangat kebersamaan antar 
pegawai dan pimpinan dalam mencapai 
pemenuhan target dan tujuan hasil kerja 
yang optimal. Kerja sama dan kebersamaan 
ini diimplementasikan dengan cara saling 
dukung dan saling bantu dalam proses 
bekerja. Kebersamaan tersebut tercipta 
pada setiap awal bulan diadakan morning 
call, briefing dan sharing knowledge secara 
rutin. Dalam acara itu para pegawai saling 
memberikan solusi, jika ada hambatan 
pekerjaan atau memberilkan usulan, saran 
dan ide-ide yang memberikan pencerahan 
dan mempelancar dalam melaksanakan 
tugas bersama. 
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Berpacu Kinerja dengan Semangat 

SEBAYU 
Berpacu Kinerja dengan Semangat 

SEBAYU 

Kepala KPKNL Tegal, Tuslan

Mempersiapkan sarana dan prasarana 
kantor pendukung pelayanan kepada para 
stakeholders sehingga proses pelayanan 
menjadi lebih baik cepat dan nyaman. 
Contohnya  ruang pelayanan terpadu, 
ruang konsultasi, kemudahan mendapatkan 
informasi baik dengan teknologi layar sentuh 
maupun brosur-brosur, Ruang 
tunggu layanan, pengaduan 
sms, dan ruang laktasi yang 
nyaman, hot spot area dan lain 
sebagainya.

Adapun strategi KPKNL Tegal 
menghadapi perubahan 
paradigma DJKN dari 
penatausahaan aset menjadi 
manajer aset negara, dengan 
menyiapkan sumber daya 
manusia KPKNL Tegal untuk 
semakin menjadi professional 
dan mumpuni. Penyiapan 
sumber daya dilakukan 
dengan cara mengikuti 
diklat, sharing knowledge dan 
capacity building. Peningkatan 
kemampuan pegawai baik soft skill dan 
hard skill pegawai sehingga lebih siap dan 
tidak gagap dan gamang menghadapi 
perubahan tersebut. Dalam Pelaksanannya 
setiap pegawai didorong untuk mempunyai 
kepekaan terhadap utilisasi aset/BMN 
sehingga mempunyai daya guna yang 
optimal untuk kemakmuran rakyat. 
Contohnya sewa tanah 2 X 3 m = 6 m2 untuk 
ATM yang ada di halaman KPKNL Tegal.

Dari sisi lain, dukungan SDM dan IT serta 
sarana dan prasarana terhadap kinerja di 
KPKNL Tegal. Tuslan menyampaikan, secara 
keseluruhan fasilitas KPKNL Tegal sudah 
memadai dengan dukungan hardware 
software untuk IT dengan sedikit kekurangan 
ada komputer yang sudah tidak berfungsi 
dan mendukung aplikasi-aplikasi baru. 
Pelayanan semakin baik dan meningkat 
dalam jumlah baik kualitas dan kuantitas. 

Tuslan juga menyampaikan, saat ini program 

dan layanan unggulan pada KPKNL Tegal 
didukung oleh strategi dan inovasi KPKNL 
Tegal untuk meningkatkan pelayanan 
pada masyarakat dan stakeholders, di 
antaranya melakukan sosialisasi tugas 
pokok dan fungsi DJKN serta peraturan-
peraturan baru kepada stakeholder dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL 
Tegal, memberikan pelayanan on the spot 
dengan cara jemput bola di masing kantor 
stakeholders, menyelesaikan pekerjaan 
pelayanan sesuai dengan SOP layanan yang 
telah ditetapkan, meningkatkan kualitas 
SDM pada tingkat layanan kepada para 
stakeholders, mengadakan survei pada 
kepada stakeholders untuk mengetahui 
kekurangan dan yang stakeholder inginkan 
dalam meningkatkan pelayanan KPKNL 
Tegal, membuat kotak pengaduan dan 
saran-saran dari pengguna jasa dan selalu 
memberikan penjelasan pada setiap acara 
baik resmi maupun tidak resmi tentang tugas 
dan fungsi KPKNL Tegal. 

Mekanisme penerapan keterbukaan 
informasi publik dan mekanisme penerapan 
whistle blowing system terkait upaya KPKNL 
Tegal dalam mewujudkan pelayanan prima 
pada masyarakat dan stakeholders untuk 

keterbukaan informasi publik, 
KPKNL Tegal selalu melayani 
informasi yang diminta/dibutuhkan 
oleh stakeholders maupun 
pengguna jasa layanan sepanjang 
informasi tidak dikecualikan. 
KPKNL Tegal selalu mengupdate 
informasi baik melalui papan 
pengumuman, media portal 
DJKN, dan bekerjasama dengan 
media jurnalistik baik cetak radio 

lokal. KPKNL Tegal sudah menyiapkan 
kotak pengaduan dan nomor hotline yang 
dipegang langsung oleh Kepala KPKNL 
tegal untuk pengaduan langsung, jika ada 
ketidakpuasan atas layanan KPKNL Tegal.

Salah satu layanan unggulan DJKN adalah 
e-Auction, pelaksanaan 
e-Auction di KPKNL Tegal 
yang memberikan dampak 
pelaksanaan lelang lebih 
simple, membantu dalam 
penyebaran informasi 
adanya lelang dan lebih luas 
penyebarannya, hasil lelang 
lebih optimal, mencapai 
harga lelang yang tinggi 
membuat penjual lebih 
senang, dan administrasi 
lelang yang lebih mudah. 

Berbeda halnya dengan 
program-program 
non kedinasan, Tuslan 
menyampaikan pimpinan 
dan pegawai KPKNL sudah 
melaksanakan saling 

memberikan informasi pada setiap pegawai 
dan setiap ada pertemuan baik internal 
maupun dengan pihak stakeholders selalu 
memberikan informasi baru perkembangan 
pelayanan terhadap mereka. KPKNL Tegal 
telah melaksanakan saling mengingatkan 
untuk segera hadir dalam pertemuan 
minimal 2 menit sebelum acara dimulai. 
Saling tegur dan sapa setiap bertemu baik 
dalam pertemuan resmi maupun tidak 
resmi, baik dalam acara kantor maupun di 
luar kantor. Saling memberikan perhatian 
pada kabar masing-masing pegawai baik 
kabar keluarga kesehatan dan lain-lain. 
Selalu menekankan pada setiap pegawai 
untuk merencanakan pekerjaan yang akan 
dilakukan, saling memberikan memonitor 
antar pegawai di setiap pekerjaan yang 
sedang dilakukan.

Terkait pelaksanaan DJKN Hijau, Tuslan juga 
mengingatkan kita untuk selalu perduli 
lingkungan. Dalam mendukung program 
DJKN Hijau, KPKNL Tegal telah melaksanakan 
penanaman tanaman di lingkungan sekitar 
kantor, dan rutin membersihkan lingkungan 
kantor. Kebiasaan menjaga ruangan dan 
meja kerja masing-masing untuk selalu 
bersih dari sampah dan selalu nyaman untuk 
bekerja sudah diterapkan KPKNL Tegal sejak 
lama.

 (Text Dwinanto | Foto Andi Al Hakim)
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Kiprah Penjaga Aset Budaya
I N S P I R A S I

Benda pusaka telah menjadi identitas dan 
secara continue menjadi bagian penting 
hidup masyarakat Indonesia. Dalam RUU 
Pengelolaan Kekayaan Negara, benda pusaka 
digolongkan kekayaan negara lainnya 
bersama batik, jamu, kerajinan tangan, 
tarian tradisional, cagar budaya dan warisan 
budaya masyarakat.

Kepala KPKNL Jakarta III, Arik Haryono yang 
lebih dikenal Erik Mahesa Lajer merupakan 
salah seorang yang memiliki hobi koleksi 
benda-benda pusaka yang terbuat dari 
meteorit. Tidak sembarang pusaka yang 
dikoleksi oleh Arik, mulai dari keris, patung, 
tombak, pedang, hingga alat upacara adat 
yang diperkirakan peninggalan sekitar abad 
ke-12. Semuanya yang terbuat dari bahan 
meteorit. Meteorit yang digunakan sebagai 
bahan pembuat benda pusaka mengandung 
unsur titanium. “Titanium adalah jenis 
unsur logam yang amat keras, tahan karat, 
tahan panas dan warnanya putih mengkilat 
keperakan. Mereka mendapatkan unsur 

titanium itu dari batu bintang atau batu 
meteor yang jatuh ke bumi,” kata ungkap 
Arik.

Masih menurut Arik, sebagai logam, titanium 
memang memiliki banyak kelebihan 
dibandingkan dengan besi atau logam 
lainnya. “Berat jenisnya 4,5 , karena titik 
didihnya yang amat tinggi, pada batu meteor 
yang jatuh ke bumi kandungan titanium 
masih cukup banyak dan tahan terhadap 
oksidasi alam. Menariknya para empu saat 
itu tidak berpikir jauh soal titanium, namun 
mereka hanya paham keunggulan bahan 
tersebut” tambah Arik.

Awal 2013, Arik menginisiasi secara pribadi 
untuk mengkoleksi benda-benda yang 
berasal dari meteorit ini dalam wadah non 
formal organisasi yang diberi nama Landhep 
Agung. Landhep Agung merupakan sebuah 
pergerakan kebudayaan yang diinisiasi dan 
dimotori oleh Arik Haryono dan rekan-rekan 
untuk melestarikan warisan budaya leluhur 
Bangsa Indonesia melalui pengumpulan dan 
restorasi relik dan item bersejarah dengan 

spesialisasi senjata dan pusaka berbahan 
meteorit yang ditempa oleh para Mpu 

ribuan tahun lalu.

Hobi koleksi benda pusaka yang berasal 
dari meteorit mengantar beliau untuk 
berkiprah di pada event berskala 
internasional di Jember. Kegiatan 
yang didukung oleh Kantor Pusat 
DJKN dalam pameran budaya “Jember 

Fashion Carnival 2015”. Selain untuk 
mengenalkan benda pusaka-

pusaka, Arik Haryono 
bersama DJKN juga 

memperkenalkan 
tugas dan fungsi 

DJKN kepada 
pengunjung 

stan pameran 
budaya di 
Jember 
Fashion 
Carnival 
tersebut. 

Arik menyayangkan, bahwa saat ini 
kepedulian masyarakat akan benda-benda 
yang berasal dari peninggalan bersejarah 
masih kurang. Masih banyak masyarakat 
hanya memikirkan sisi komersialnya saja, 
padahal benda budaya merupakan salah 
satu unsur identitas yang berhubungan 
dengan status sosial masyarakat, alam, 
sejarah, dan warisan budaya. 

Sosok lain Arik Haryono sebagai Kepala 
KPKNL Jakarta III yang dikenal bersahaja 
merupakan salah satu pelopor Asosiasi 
Profesi Penilai Pemerintah (APPP). Asosiasi 
ini diresmikan oleh Direktur Jenderal 
Kekayaan Negara pada akhir tahun 2010. 
Arik menyampaikan APPP dibentuk dengan 
tujuan meningkatkan koordinasi di antara 
para penilai pemerintah dan  berperan 
aktif dalam mewujudkan optimalisasi 
pengelolaan kekayaan negara. 

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pada tahun 
2014, Arik Haryono berhasil mengantarkan 
KPKNL Jakarta III sebagai peringkat kedua 
tingkat pencapaian kinerja dan Nilai Kinerja 
Organisasi (NKO) di lingkungan Kanwil DJKN 
DKI Jakarta. Arik menyatakan bahwa saat ini 
DJKN memerlukan sumber daya manusia 
yang handal dan yang mampu mengubah 
paradigma berpikirnya tidak hanya semata 
berfokus pada instruksi pekerjaan namun 
think out of the box, yaitu mampu menggali 
potensi dirinya, keluar dari zona nyamannya 
guna melakukan inovasi dan kreatifitas, 
dengan tetap menghormati ketentuan-
ketentuan yang telah disepakati baik 
dalam bentuk peraturan maupun standard 
operating procedure yang telah ditentukan.

Ia juga menghimbau kepada seluruh 
pegawai agar  semua kiranya dapat selalu 
berkarya dengan penuh semangat dan 
menunjukkan totalitas dalam melaksanakan 
setiap tugas dan fungsi yang diemban, 
karena totalitas dari setiap pegawai dalam 
melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut 
akan berbanding lurus dengan performa 
kinerja yang dihasilkan.

Kiprah Penjaga Aset Budaya
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Penilai Kekayaan Negara

I N S P I R A S I

Anung Sita Pertiwi  - Best Apprasiser 2015

Penilai Kekayaan Negara
Malam itu sungguh malam yang berarti 
untuk beberapa pegawai DJKN yang 
dipilih, karena berprestasi dan memiliki 
kinerja terbaik dibidangnya. Direktur 
Jenderal Kekayaan Negara secara 
langsung berkesempatan menyampaikan 
penghargaan kepada 10 pegawai DJKN 
terbaik dalam bidang masing-masing. 
Salah satunya adalah Anung Sita Pratiwi 
salah seorang staf KPKNL Semarang yang 
dinobatkan sebagai salah satu penyabet 
gelar Employee Award Tahun 2015 dalam 
kategori Penilai Terbaik. Sebagaimana 
diketahui, Employee Award Tahun 2015 
merupakan salah satu kegiatan pemberian 
penghargaan yang diberikan oleh Kantor 
Pusat DJKN kepada pegawai-pegawai di 

lingkungan DJKN. Selain itu kegiatan 
employee award ini diharapkan 

mampu meningkatkan motivasi 
dan kinerja pegawai dan 

unit di lingkungan DJKN 
ke depannya, sehingga 

teridentifikasi pegawai 
dengan kinerja sangat 

baik (outstanding 
performance) dalam 
manajemen SDM 
DJKN.

Karir Anung 
dimulai sebagai 
pelaksana Kanwil 
DJKN Jawa Tengah 
dan DIY sampai 
tahun 2009, dan 
pada 2010 dimutasi 

menjadi Pegawai 
KPKNL Semarang 
dan ditunjuk menjadi 
Ketua Tim Penilaian 
Satker Balai Besar 
Wilayah Sungai Pemali 
Juwana.

Anung juga pernah 
menjadi Ketua Tim 
Penilaian Kekayaan 
Negara pada satuan 

kerja Akademi Militer Magelang. Rumitnya 
penilaian Barang Milik Negara pada satuan 
kerja akademi yang mencetak perwira di 
lingkungan TNI Angkatan Darat ini menjadi 
tantangan tersendiri bagi Ibu tiga anak 
ini. Pada saat rekonsilliasi Sistem Informasi 
Manajemen dan Akuntansi Barang Milik 
Negara (SIMAK-BMN) pada pertengahan 
Tahun 2010 telah selesai dilaksanakan, 
rasa lega dan menjadi suatu kebanggaan 
tersendiri mengingat jabatannya sebagai 
koordinator penilaian satuan kerja dengan 
jumlah aset yang cukup banyak.

Semangat dan kerja kerasnya membuktikan 
kepiawaian Anung sebagai seorang 
penilai yang profesional dan handal. Motto 
sederhana dalam hidupnya, yaitu sebaik-baik 
manusia adalah yang paling bermanfaat 
untuk orang lain. Apa arti dari semua 
kesuksesan kalau pada akhirnya kita tidak 
menjadi pribadi yang bermanfaat buat orang 
lain. Bukankah kita tidak akan bisa sukses 
tanpa bantuan orang lain. “Belum ada dalam 
sejarah, ada orang yang bisa mengukir 
kesuksesan dengan kemampuannya sendiri. 
Hal ini sudah menjadi kodrat manusia yaitu 
makhluk sosial” ujar Anung.

Sebagaimana diketahui, DJKN merupakan 
pengemban amanat pengelolaan kekayaan 
negara yang dituntut mampu berperan 
aktif dan menyukseskan kebijakan program 
fundametal ekonomi  Indonesia terkait 
pengelolaan kekayaan negara. Lebih 
lanjut, ibu lulusan Universitas Gajahmada 
ini menyampaikan Tesis dengan judul 
“Analisis Determinan Penertiban Barang 
Milik Negara” pada tahun 2011. Tulisan ini 
merupakan pengamatan beliau mengenai 
peran penting aset tetap sebagai kekayaan 
negara yang menjadi salah satu modal dasar 
pembangunan berkelanjutan (sustainable 
development). 

Ibu kelahiran 1981 menyatakan tertib kelola 
aset dari sudut pandang administrasi, 
fisik dan hukum merupakan perwujudan 
pengelolaan kekayaan negara yang efektif, 

efisien dan menciptakan nilai tambah. Pada 
penelitian tersebut, diungkapkan adanya 
beberapa kendala dan hambatan yang 
ditemui dalam pelaksanaan penertiban BMN 
yang memerlukan tindak lanjut penertiban 
BMN.

Pada kesempatan lain, ibu ini pernah 
membuat tulisan terkait “Penilaian untuk 
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat di 
Indonesia” (Valuation for Central Government 
Financial Report in Indonesia). Sebagaimana 
diketahui tujuan penilaian LKPP merupakan 
salah satu bahan audit Badan Pemeriksa 
Keuangan Republik Indonesia untuk 
mengukur kinerja pemerintah. 

Pada tulisan tersebut, Anung juga 
menyampaikan, bahwa penilai memiliki 
peran yang strategis dalam tata kelola 
pemerintah pusat/daerah, dengan estimasi 
nilai yang dihasilkan menjadi dasar 
pengambilan keputusan yang strategis. 
Beragam penggunaan nilai wajar tersebut 
menjadi tantangan bagi penilai untuk 
senantiasa bekerja dengan profesional, 
independen dan menjaga integritas. Oleh 
karena itu, ibu yang pernah mengikuti 
Valuation of Special Properties oleh Ministry 
of Finance of Malaysia, berpesan untuk 
meningkatkan profesionalisme penilai 
kekayaan negara, mengingat tingginya 
kebutuhan estimasi nilai sebagai dasar 
pengambilan kebijakan dalam tata kelola 
pemerintaha pusat/daerah. 

Ibu yang ramah senyum ini juga berharap 
nantinya jabatan penilai nantinya 
akan menjadi jabatan fungsional. Hal 
ini disebabkan, jabatan fungsional 
penilai nantinya akan memberikan jalur 
pengembangan karier yang pasti dan 
memotivasi peningkatan sistem pelayanan 
penilaian yang lebih kredibel dan profesional 
serta meningkatkan rasa kepercayaan 
stakeholder dalam menggunakan jasa 
pelayanan penilaian khususnya Penilai 
Pemerintah di lingkungan DJKN. 

Selamat ya Bu...!
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