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Suasana penutupan retreat tahun 2015. (Foto: Yudi Nurmana J.)

Visi dan Misi
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Visi

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

Misi

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

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

3. Meningkatkan tata kelola dan nilai  tambah pengelolaan investasi pemerintah

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

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

6. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi 

kepentingan masyarakat.
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Salam Redaksi

Redaksi menerima sumbangan tulisan yang sesuai dengan moto majalah ini “Menuju Optimalisasi Pengelolaan 

Kekayaan Negara, Piutang Negara dan  Lelang” dan tulisan dengan tema lainnya. Tulisan  menggunakan huruf 

Arial 11 spasi 1,5 maksimal 4 halaman ukuran A4 dan dikirimkan ke mediadjkn@gmail.com

Program Transformasi Kelembagaan yang dilaksanakan serentak 

di seluruh Kementerian Keuangan telah memasuki tahun kedua. 

Program besar ini mengamanatkan 6 initiative strategies terkait 

manajemen aset dan 3 initiative strategies terkait special mission 

kepada DJKN. Sebagai organisasi yang berkekuatan 3.662 pegawai 

dan cakupan wilayah kerja seluruh Indonesia, tentu saja proses 

perubahan ini penuh tantangan, tapi jangan lantas menjadi pesimis. 

Sekretariat DJKN siap mendukung penuh Transformasi Kelembagaan 

DJKN melalui berbagai program penataan organisasi, penyempurnaan 

proses bisnis dan peningkatan manajemen SDM. Selengkapnya dapat 

Anda temui di halaman 18.

Pembaca yang budiman, program Transformasi Kelembagaan 

DJKN merupakan perjalanan panjang selama 12 tahun. Tentunya 

Anda penasaran dengan cara Project Management Office (PMO) 

memastikan, mengawal, dan mendorong implementasi inisiatif-

inisiatif strategis yang menjadi tanggung jawab DJKN. Untuk itu, pada 

edisi kali ini kami sajikan wawancara khusus dengan Ketua PMO 

DJKN di halaman 23. Harapan kami, melalui rubrik ini, Anda dapat 

mendapatkan semangat dan inspirasi mengenai perubahan besar 

yang sedang dijalani DJKN.

Inspirasi juga dapat Anda peroleh dari berbagai rubrik lain. Ada 

inspirasi dari cerita DJKNers yang belajar public private partnerships 

ke Australia di halaman 32, serta inovasi hebat dari timur Indonesia 

di halaman 36. Jauh dari induk (kantor pusat - red) tidak menjadikan 

semangat berinovasi KPKNL Sorong padam. Aplikasi Apuse 

diluncurkan oleh KPKNL Sorong sebagai respon atas kebutuhan 

stakeholders yang semakin melek teknologi. Aplikasi ini telah 

mendapat apresiasi langsung dari Menteri Keuangan dalam event 

Roadshow Program Transformasi Kelembagaan di Makassar Mei lalu.

Kabar dari Kalimantan Timur akan menyegarkan pikiran kita.

Optimisme dari Kanwil DJKN Kaltim, KPKNL Samarinda, serta KPKNL 

Balikpapan akan kami tularkan melalui rubrik profil kantor.

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!

T i m  R e d a k s i
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SAMBUTAN PIMPINAN 

Salam Transformasi!

Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan telah bergulir sejak tahun 2014 

dan menjadi salah satu program utama Kementerian Keuangan. Transformasi 

Kelembagaan bertujuan menciptakan perubahan menyeluruh dan mendasar 

ke seluruh Kementerian Keuangan melalui perbaikan proses bisnis dan model 

operasional yang end-to-end di seluruh lini.

Sebagai salah satu unit eselon I Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal 

Kekayaan Negara (DJKN) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 

program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan. DJKN memiliki 

serangkaian agenda transformasi yang telah tertuang di dalam Cetak Biru 

Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan 2014-2025. Transformasi 

Kelembagaan DJKN meliputi 6 (enam) inisatif strategis di bidang pengelolaan 

aset dan 3 (tiga) inisiatif strategis di bidang special missions. Seluruh program 

Transformasi Kelembagaan tersebut akan mendorong proses bisnis pengelolaan 

kekayaan negara ke arah yang lebih efisien, optimal, fit-to-purposes, dan 

modern.

Transformasi Kelembagaan DJKN adalah suatu proses perubahan yang 

tidak mudah dan sederhana, namun harus ditempuh dan ditaklukkan. 

Mewujudkan perubahan berarti sebuah perjuangan menapaki 

jalan yang menanjak dan meninggalkan zona nyaman sehingga 

membutuhkan usaha yang keras dan determinasi yang tinggi dari 

setiap pegawai DJKN. Merealisasikan perubahan berarti sebuah 

totalitas organisasi DJKN dari hulu hingga ke hilir; dari proses persiapan 

hingga pelaksanaan; serta dari sisi SDM, TIK, keuangan, suprastruktur, 

dan infrastruktur organisasi. Menyukseskan sebuah perubahan 

berarti sebuah sinergi dan kerjasama solid antara seluruh elemen 

yang ada di dalam organisasi DJKN yang saling bahu membahu 

melaksanakan seluruh program Transformasi Kelembagaan yang 

ada. Melembagakan sebuah perubahan berarti sebuah kesabaran 

dan kematangan dari seluruh elemen DJKN yang tercermin dari 

perbaikan business process dan budaya organisasi yang ada.

Saya yakin dan percaya organisasi DJKN memiliki seluruh 

bekal dan prasyarat yang diperlukan dalam perubahan 

sehingga Transformasi Kelembagaan DJKN dapat terlaksana 

dengan efektif, sinergis, dan antusias. Tentunya, tanggung 

jawab Transformasi Kelembagaan tidak hanya terletak pada 

pimpinan dan key players Transformasi Kelembagaan DJKN, 

melainkan pada seluruh individu-individu DJKN. Semoga Tuhan 

YME merestui segala usaha yang kita lakukan. Demi DJKN, 

Kementerian Keuangan, dan Indonesia yang lebih baik. Amin.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara,
Sonny Loho
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RESENSI WISATA

Surga Terumbu Karang ditengah tandusnya Bima

Bajo Pulo
NTB tidak melulu soal Lombok. Di Sape, 
Bima, ada pantai yang tak kalah indahnya 
dengan Gili, bahkan keunikannya mungkin 
takkan didapatkan di pantai-pantai lain.

Tandusnya Pulau Sumbawa mungkin 
membuat siapapun enggan untuk 
mengunjunginya. Bahkan terik sinar 
matahari yang mencapai hingga 39o C 
menjadikan pulau ini dinobatkan menjadi 
daerah terpanas di Indonesia pada Oktober 
2014 lalu. Yang pertama terlintas di benak 
kita dari pulau yang terkenal akan kudanya 
ini pastilah sabana dan stepa, ciri khas 
daerah beriklim kering. Ternyata dibalik 
tandus serta teriknya Pulau Sumbawa 
tersimpan banyak hidden paradise yang 
sayang untuk dilewatkan diantaranya Bajo 
Pulo. 

Di bagian timur pulau penghasil madu ini, 
tepatnya di Sape, Bima, terdapat gugusan 
pulau-pulau kecil berpasir putih. Jernihnya 
air laut berwarna biru hingga tosca 
berpadu dengan cantiknya terumbu karang 
menjadi daya tarik tersendiri bagi gugusan 
pulau-pulau ini. Walaupun masih jarang 
dikunjungi, justru inilah yang membuatnya 
begitu asri dan sayang untuk dilewatkan.

Sekitar tiga puluh menit dari Pelabuhan 
Sape menuju laut lepas terdapat satu 
pulau yang dihuni oleh Suku Bajo, 
orang Bima biasa menyebutnya Bajo 
Pulo. Sebuah pulau dengan penduduk 
bermatapencaharian utama sebagai 
nelayan. 

Penduduk Bajo Pulo hingga kini percaya 

bahwa dulu bidadari pernah turun dan 
mandi di pulau ini. Tempat pemandian 
bidadari yang masih ada hingga sekarang 
ini dinamai Telaga Nefari oleh penduduk 
asli Bajo Pulo, diambil dari kata Inafare 
yang berarti bidadari dalam bahasa Mbojo 
(suku Bima-red). Telaga Nefari berbentuk 
sumur yang tersembunyi di balik bebatuan, 
sehingga tidak mudah ditemukan. 

Bajo Pulo dikelilingi pantai pasir putih 
serta air laut yang jernih, berbagai jenis 
terumbu karang berwarna-warni juga 
menghiasi sekitaran pulau yang dihuni 
ratusan penduduk ini. Di antara banyak 
ragam terumbu karang, yang paling banyak 
dijumpai di sini adalah dari jenis acropora 
elegantula, acropora latistella, acropora 
humillis, acropora palifera, acropora desalwii, 
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RESENSI WISATA

Surga Terumbu Karang ditengah tandusnya Bima

Teks & Foto: M. Amin Rasyidi

lobophyllia hemprichii, dan montipora digitata. Keanekaragaman 
terumbu karang ini lah yang menjadikan Bajo Pulo sebagai 
spot yang cocok untuk snorkeling. Tidak hanya itu, bagi para 
penggiat fotografi underwater Bajo Pulo bisa menjadi salah satu 
alternatif tujuan yang takkan membuat kecewa.

Tak lengkap rasanya menghabiskan waktu di sini, tanpa 
menikmati sunset berwarna jingga kemerahan khas langit Bima 
dengan hamparan laut luas dan pegunungan sebagai latarnya. 
Untuk menikmati itu semua kita harus bermalam, karena kapal 
terakhir dari dan menuju Bajo Pulo ada sekitar pukul 17.00. 
jangan berharap akan ada hotel ataupun sejenisnya, karena 
tentu takkan kita dapatkan di sini. Pilihan yang tersedia hanyalah 
menginap di rumah penduduk atau mendirikan tenda.

Sebelum seramai sekarang, ketika malam datang banyak penyu 
yang bertelur di pantai ini. Seiring bertambahnya penduduk 
kini sudah tidak pernah lagi ditemukan penyu bertelur di sini. 
Sebagai gantinya, kita akan disuguhi ribuan kelomang atau 
keong keluar dari laut berjalan berdesakan menuju daratan. Dari 
yang berukuran sebesar jari kuku hingga sebesar bola pimpong 
akan kita temukan di sepanjang garis pantai pada malam hari. 

Di pagi harinya, hamparan laut luas yang sebelumnya 
mengelilingi Bajo Pulo akan surut jauh hingga ke tengah 
lautan, membuat ikan-ikan kecil terjebak. Ini lah saat di mana 
anak-anak Bajo Pulo dengan riangnya bermain kejar-kejaran 
bersama teman-temannya berlomba menangkap ikan kecil 
yang terjebak, dan di saat ini pula lah sebagian penduduk 
akan mulai mencari kerang yang digunakan sebagai bahan 
makanan. Beragam jenis terumbu karang yang sebelumnya 
hanya dapat kita lihat pada saat snorkeling pun akan muncul ke 
atas permukaan. Sinar keemasan sang surya yang terpancar dan 
hembusan lembut angin pagi yang sejuk membuat suasana di 
Bajo Pulo amat mengesankan.  

Suasana yang tenang dan 
damai saat sunset.

Terumbu karang yang sehat 
terlihat cantik diterpa sinar 

matahari senja
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Galeri DJKN GALERI DJKN

“Terima Kasih atas Dedikasi yang diberikan 
untuk djkn Bapak DR. Hadiyanto, S.H. LL.M.”

“Selamat Datang Bapak 
Vincentius Sonny Loho AK, M.P.M.”
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GALERI DJKN

LIBURAN KE DJKN BERTAJUK INDONESIAKU KAYA RAYA

Dirjen Kekayaan Negara Ajari Anak Pahami Kekayaan Negara

KNOWLEDGE SHARING HASIL BENCHMARKING ORGANISASI 
PENGELOLA ASET PEMERINTAH DI AUSTRALIA

DJKN Benchmarking Organisasi Pengelola Aset Pemerintah di Australia

Tujuan pengelolaan aset negara di negara bagian New South Wales (NSW) 
Australia cuma satu yaitu semua aset negara harus digunakan secara optimal. 
Profit bukanlah tujuan utama, high performing asset yang menjadi tujuan utama. 
Demikian disampaikan Ketua tim gugus tugas pendirian Badan Layanan Umum 
(BLU) Rahayu Puspasari saat knowledge sharing hasil benchmarking organisasi 
pengelola aset pemerintah di Australia, (14/01) di aula Direktorat Jenderal 
Kekayaan Negara (DJKN). “Niatnya satu, semua aset harus optimal,” tegasnya saat 
menjelaskan pengelolaan yang dilakukan Government Property New South 
Wales.

REKONSILIASI DATA BMN SEMESTER II DAN TAHUNAN TAHUN 2014
Direktur BMN Harapkan Rekon Hasilkan Informasi yang Lebih Baik, Handal dan Valid
Direktur Barang Milik Negara (BMN), Chalimah Pujihastuti membuka acara Rekonsiliasi Data BMN Semester II dan Tahunan Tahun 2014  pada Senin (16/2) di Gedung Dhanapala, Jakarta. Ia mengharapkan kerja sama Kementerian/Lembaga (K/L) dalam hal penyamaan data. Wanita yang akrab disapa Iim ini juga bercerita tentang beberapa temuan BPK pada 2013 terkait BMN.  Ia kembali mengingatkan tujuan dari rekonsiliasi BMN ini untuk melakukan kesamaan terhadap dua data yg dipelihara oleh dua pihak, dalam hal ini adalah data BMN yang dicatat atau  dimiliki dan ditatausahakan oleh K/L mulai dari satker sampai ke kantor pusat K/L sebagai pengguna barang dan pengelola barang.

Suasana Kantor Pusat DJKN hari itu (02/01) terlihat sedikit berbeda. Terlihat anak-anak pegawai menunggu beserta orang tuanya 

mengantri lift di lobby kantor pusat DJKN. Bertepatan dengan hari pertama kerja di tahun 2015, Direktorat Hukum dan Humas menggelar 

acara visit DJKN. Berbeda dengan visit DJKN yang sudah diselenggarakan sebelumnya yang dihadiri oleh siswa dari Sekolah Menengah 

Atas/Kejuruan (SMA/K) dari berbagai kejuruan, kali ini visit DJKN diselenggarakan dengan mengundang anak-anak pegawai Kantor Pusat 

DJKN yang berusia 6 sampai dengan 13 tahun.
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GALERI DJKN GALERI DJKN

RAKERNAS DJKN 2015

Dirjen KN: Kita Harus ‘CARE’ Mendukung Transformasi Kelembagaan

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mengadakan Rapat Kerja Nasional (rakernas) 2015 di Gedung Syarudin Purawiranegara lt. 5, 

Jakarta pada 6-8 April 2015. Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Dirjen KN) Hadiyanto memimpin rakernas didampingi Sekretaris DJKN, jajaran 
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Direktur Kantor Pusat dan Tenaga Pengkaji serta Kepala Subdirektorat dari Kantor Pusat. Dari kantor vertikal seluruh Kepala Kantor Wilayah dan 
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) turut menghadiri rapat kerja. Rakernas kali ini mengambil tema “Mewujudkan 
Transformasi Kelembagaan DJKN CARE  (Committed, Able, Responsive and Enthusiastic).
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KABAR DAERAH KABAR DAERAH

SERTIFIKASI BMN KPKNL BATAM
Penyerahan Sertipikat BMN di 
Provinsi Kepulauan Riau

KUNKER KPKNL BIMA KE 
WALIKOTA BIMA
Kota Bima bercita-cita raih WTP

MITIGASI RISIKP TAHUN 2015

KUNJUNGAN KERJA DIRJEN KN 
DI KANWIL DJKN JABAR
Dalam Sebuah Organisasi, IKU 
Tidak Segalanya

PERESMIAN PERPUSTAKAAN 
KPKNL MAKASSAR
Membaca Untuk Mengembangkan Diri

KANWIL DJKN BALI DAN NUSA 
TENGGARA TANDATANGANI 
PERJANJIAN KERJASAMA DENGAN 
PT POS INDONESIA REGIONAL VIII

KOORDINASI KAKANWIL DJKN RSK 
MELALUI VIDEO CONFERENCE
LANTERA KN Bukan Hanya Mobil!

LELANG EKSEKUSI WAJIB BARANG 
RAMPASAN OLEH KPKNL LAHAT
Seluruh Barang Terjual Habis!

DTU CPNS DJKN DI PUSDIK 
KOPASSUS BATU JAJAR
Guyuran Hujan Warnai Upacara 
Penutupan Orientasi CPNS DJKN

06 Januari - Penyerahan sertifikat asli Barang 
Milik Negara di Wilayah Provinsi Kepulauan 
Riau Tahun Anggaran 2014 kembali 
dilaksanakan oleh KPKNL Batam. Penyerahan 
sertifikat asli tanah kepada satker di wilayah 
kerja KPKNL Batam tersebut dilaksanakan oleh 
Kepala KPKNL Batam Abdul Malik.

9 Januari - KPKNL harus bisa menjalin 
hubungan baik dengan pemerintah daerah 
setempat. Terkait hal tersebut Samsul Alam, 
Kepala KPKNL Bima beserta staf melakukan 
kunjungan resmi ke Walikota Bima sebagai 
langkah lanjutan dari pembicaraan informal 
sebelumnya..

5 Januari - Kanwil DJKN Jawa Barat 
mengadakan Rapat Penyusunan Profil Risiko 
Semester I Tahun 2015, di Ruang Sidang 
Gedung Kekayaan Negara Bandung awa Barat, 
Jalan Asia-Afrika No. 114. Kepala Bidang, Kepala 
Bagian Umum serta seluruh Kepala KPKNL 
dilingkungan Kanwil DJKN Jabar menghadiri 
rapat tersebut.

09 Januari - Pegawai DJKN diharapkan tidak 
hanya bekerja untuk mencapai target Indikator 
Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan. 
Pekerjaan di luar IKU juga harus dilaksanakan 
dengan baik. Demikian harapan Direktur 
Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto saat 
melakukan kunjungan kerja.

02 Januari - KPKNL Makassar memiliki fasilitas 
baru berupa perpustakaan yang diresmikan 
oleh Kepala KPKNL Makassar, Chairiah. “Dengan 
adanya perpustakaan ini, diharapkan lebih 
meningkatkan minat baca kita, agar lebih 
banyak pengetahuan dan dapat menambah 
pengalaman, sesuai dengan namanya 
Gamacca” ujar Chairiah.

12 Januari - Bertempat di Aula Kanwil DJKN Bali 
dan Nusa Tenggara, nampak kehadiran Deputi 
Surat dan Paket PT Pos Indonesia Regional VIII 
Bali dan jajaran untuk memenuhi undangan 
Kepala Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara 
untuk penandatanganan perjanjian kerja sama.

12 Januari - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 
Kekayaan Negara Riau, Sumbar, dan Kepri 
menyelenggarakan kegiatan video conference. 
Acara ini dipimpin oleh Kakanwil DJKN RSK 
Lukman Effendi. Acara dilaksanakan guna 
melakukan evaluasi kinerja serta konsolidasi 
langkah jajaran Kanwil DJKN RSK untuk tahun 
2015.

08 Januari - KPKNL Lahat melaksanakan Lelang 
Eksekusi Barang Rampasan berupa 38 (tiga 
puluh delapan) unit kendaraan roda 2 (dua) 
berbagai merk. Lelang ini dilaksanakan di aula 
Kantor Kejaksaan Negeri Lubuklinggau. Semua 
objek dalam lelang ini berhasil dijual.

17 Januari 2015 - DTU diikuti oleh 93 Calon 
Pegawai Negari Sipil (CPNS) DJKN sebagai 
peserta upacara. Sebelumnya para CPNS 
tersebut telah genap lima hari (13-17/01) 
mengikuti masa orientasi dibawah bimbingan 
langsung para Prajurit Kopassus.
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KABAR DAERAH KABAR DAERAH

WORKSHOP PENERAPAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA 
KORPORASI ILLEGAL FISHING

LELANG ILLEGAL FISHING 
KPKNL AMBON
KPKNL Ambon Ikut Aktif Berantas 
Illegal Fishing

Lelang Email Perdana tahun 
2015

REKON SIMAK BMN SEMESTER II 
2014 KPKNL MEDAN

PEMUSNAHAN BARANG 
PELANGGARAN CUKAI DI KPKNL 
PADANGSIDIMPUAN

Knowledge Sharing bertajuk 
“Leadership Challenge”

SOSIALISASI PERDIRJEN TATA 
TERTIB LELANG DENGAN 
KEHADIRAN PESERTA DI KANWIL 
DJKN JATIM

SINERGI KPKNL BIMA DAN KPPN 
SUMBAWA BESAR
Pengejawantahan Layanan Satu Atap

DTSS TEKNIK DAN MODEL 
KEUANGAN

22 Januari - DJKN Kementerian Keuangan siap  
mendukung pemerintah dalam peningkatan 
efektifitas pencegahan dan pemberantasan 
kegiatan illegal, unrepoted, and unregulated 
fishing, dengan mempercepat proses 
pelayanan lelang hanya dalam 3 (tiga) hari.

12 Januari - KPKNL Ambon berhasil 
melaksanakan lelang Barang Sitaan TNI 
Angkatan Laut Ambon berupa ikan sebanyak  
490 ton. Acara dimulai pukul 10.00 WIT di 
Gedung Manggala Loka Lantamal IX Halong 
Kota Ambon.

23 Januari - PT Perusahaan Listrik Negara 
Persero Wilayah Aceh merupakan stakeholder 
pertama tahun 2015 yang menjadi mitra 
KPKNL Banda Aceh dalam melaksanakan 
lelang melalui metode lelang email. Barang 
yang dilelang berupa 1 (satu) paket barang 
aktiva tetap tidak beroperasi berupa material 
bekas, peralatan fasilitas bantu bekas  dan 
kendaraan. 

29 Januari 2015, Kanwil DJKN Jawa Timur 
mengadakan sosialisasi Peraturan Direktur 
JenderaL Kekayaan Negara Nomor 11 Tahun 
2014. Acara ini dihadiri oleh narasumber Rino 
Priyanto selaku Kepala Seksi Bina Lelang II.c 
Direktorat Lelang Kantor Pusat DJKN.

23 Januari - KPKNL Padangsidimpuan 
memproses dan menerbitkan Surat 
Persetujuan Peruntukan BMN Dengan Tindak 
Lanjut Pemusnahan pada KPPBC Tipe Pratama 
Sibolga atas barang tegahan Bea dan Cukai. 

23 Januari - “Why should anyone lead by you?”, 
itulah statement pembuka yang dilontarkan 
Encep Sudarwan, Direktur Pengelolaan 
Kekayaan Negara dan Sistem Informasi 
DJKN sebagai pembicara utama di Aula 
Perbendaharaan GKN Banda Aceh lantai III.

17 Januari - Sebanyak 398 dari total 450 satker 
yang berada di wilayah kerja KPKNL Medan 
telah melaksanakan rekonsiliasi SIMAK BMN. 
Kegiatan rekonsiliasi ini dimulai sejak Jumat, 
2 Januari 2015 dan berakhir pada Sabtu, 17 
Januari 2015 di Area Pelayanan Terpadu KPKNL 
Medan.

16 Januari - Counter KPKNL Bima berada satu 
atap dengan KPPN Sumbawa Besar. KPKNL 
Bima memberikan pelayanan Pemutakhiran 
dan Rekonsiliasi Data BMN, Bimbingan Teknis 
Aplikasi SIMAK dan Persediaan serta Konsultasi 
Pengelolaan BMN bagi satker-satker yang 
berada di wilayah kerjanya. 

17 Februari- DJKN mengirimkan pegawainya 
untuk mengikuti diklat yang diselenggarakan 
oleh Pusdiklat KNPK, DTSS Teknik dan Model 
Keuangan dalam Rangka Penciptaan Nilai 
Perusahaan yang dilaksanakan pada 9 s.d. 
17 Februari 2015. Diklat dibuka oleh Kepala 
Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja 
Pusdiklat KPNPK, Herawanto.
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SOSIALISASI DAN KONSOLIDASI 
LELANG KANWIL DJKN SUMATERA 
UTARA

SOSIALISASI PETUNJUK TEKNIS 
PELAKSANAAN LELANG KANWIL 
DJKN JATENG DAN DIY
Target e-Auction 20% Harus Dicapai!

SINERGI KPKNL PADANG 
SIDIMPUAN DAN PEMKAB TAPUT

KPKNL Batam Siap Laksanakan 
Lelang Eksekusi Pajak Melalui 
e-Auction

Via e-Auction, Kendaraan Dinas 
Pemkot Semarang Laku Miliaran 
Rupiah

KPKNL Ternate Dukung Upaya 
Pemberantasan Illegal Fishing

KPKNL PALANGKA RAYA 
MENGADAKAN KEGIATAN DJKN 
GOES TO CAMPUS 2015

KPKNL TERNATE LELANG 
BARANG SITAAN POLRES 
HALMAHERA SELATAN

KANWIL DJKN SUMUT GOES TO 
CAMPUS

DJKN Menggema di Universitas 
Pembangunan Pancabudi Medan

10 Februari  - Kanwil DJKN Sumatera Utara 
menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan 
konsolidasi  lelang.  Capaian Kinerja Lelang 
Kanwil DJKN Sumut selama Tahun 2014, dapat 
dikatakan  luar biasa. Tercatat pada akhir tahun 
2014 kinerja lelang yang terdiri dari pokok 
lelang dan Bea Lelang  capaiannya mencapai 
200 % lebih dari target yang telah ditetapkan.

10 Februari - Kanwil DJKN Jawa Tengah 
dan Daerah Istimewa Yogyakarta siap 
melaksanakan target rasio implementasi 
e-auction sebesar 20% dari total frekuensi 
pelaksanaan lelang.

20 Februari - KPKNL Padangsidimpuan 
kembali bersinergi dengan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Tapanuli Utara untuk melakukan 
penilaian aset berupa kendaraan bermotor 
dan alat berat sebagai tindak lanjut kunjungan 
kerja yang baru baru ini telah dijalin.

12 Februari - “Untuk efektivitas, akuntabilitas, 
dan penegakan hukum, apabila ada Wajib 
Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Batam 
yang menunggak maka KPKNL Batam siap 
melaksanakan lelang eksekusi pajak dengan 
sistem e-Auction,” tegas Ramson Damanik, Plh. 
Kepala KPKNL Batam.

09 Februari - Objek yang dilelang yaitu 1 paket 
kendaraan yang digunakan untuk operasional 
pegawai negeri sipil di lingkup pemkot, yang 
terdiri dari  43 unit kendaraan dinas roda 
enam, 22 unit kendaraan dinas roda empat, 4 
unit kendaraan dinas roda tiga, dan 177 unit 
kendaraan dinas roda dua. 

11 Februari - KPKNL) Ternate menggelar lelang 
illegal fishing berupa 2,1 Ton sitaan Ditpolair 
Polda Maluku Utara, di Markas Ditpolair Polda 
Maluku Utara. elaksanaan lelang ini merupakan 
tindak lanjut dari penangkapan Kapal Motor 
Nelayan (KMN) Surya Laut Tomalou–01.

24 Mei - bertema ”Pengenalan Peran DJKN 
bagi Pembangunan Kalimantan Tengah” di 
Politeknik Kesehatan Palangka Raya. Antusias 
tinggi ditunjukkan sekitar 100 peserta 
kegiatan tersebut dari kalangan pejabat, 
dosen, mahasiswa dan mahasiswi di Politeknik 
Kesehatan Palangka Raya

17 Februari - KPKNL Ternate melelang eksekusi 
barang sitaan Pasal 45 KUHAP yang berasal 
dari tindak pidana illegal logging berupa kayu 
olahan kelompok meranti (merbau) di Markas 
Kepolisian Resor Halmahera Selatan. 

24 Februari - Simuasi lelang merupakan bagian 
dari rangkaian acara “DJKN Goes To Campus“ 
oleh Kanwil DJKN Sumatera Utara

KABAR DAERAH
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SOSIALISASI LELANG EMAIL PADA 
KPKNL MADIUN

Lelang Email Bentuk Harga Optimal

CAR FREE DAY KPKNL PEKANBARU
Fun Action KPKNL Pekanbaru: 
Meriah!

LELANG NON EKSEKUSI PT. BALAI 
LELANG MEGATAMA DI KPKNL 
SORONG

LELANG INTERNET KPKNL 
SINGKAWANG
Sukses Jual Kecubung Motif Lumba-
lumba Via ALI

KPKNL BATAM LAUNCHING 
LANTERA KN

Tim Penilai Kanwil DJKN RSK 
Nilai FSP CALM Buoy Batam

UJI PETIK PENILAIAN KEKAYAAN 
NEGARA DIKUASAI BERUPA GAS 
BUMI

LELANG EKSEKUSI BARANG 
TEMUAN DI KPKNL ACEH
Lelang Eksekusi Barang Temuan 
dari Ujung Barat Indonesia

TALK SHOW PENGENALAN LELANG 
KPKNL PANGKALPINANG DAN BRI 
CABANG PANGKALPINANG

11 Maret - Acara di KPKNL Madiun ini 
menghadirkan oleh para pengguna jasa 
dengan tujuan untuk memperkenalkan cara 
penawaran baru dalam pelaksanaan lelang. 
Acara yang dihadiri oleh 36 peserta baik dari  
satuan kerja maupun dari kalangan perbankan.

15 Maret - Untuk pertama kalinya KPKNL 
Pekanbaru memanfaatkan acara ini untuk 
memasyarakatkan lelang kepada publik di 
Ibukota Provinsi Riau ini.

10 Maret - Bertempat di Gedung RRI - Jalan 
Jend. Ahmad Yani, Sorong, para peserta lelang 
berbondong-bondong memenuhi Aula 
Gedung RRI Sorong untuk mengikuti Lelang 
Non Eksekusi Kendaraan Roda Dua PT. Balai 
Lelang Megatama yang bekerja sama dengan 
KPKNL Sorong.

19 Maret - Bertempat di Ruang Lelang 
KPKNL Singkawang pada pukul 15.30 WIB, , 
diumumkanlah pemenang lelang internet 
melalui ALI yang pertama pada KPKNL 
Singkawang.

01 April - Prosesi launching dilaksanakan di 

halaman KPKNL Batam dan dipimpin langsung 

oleh Kepala Kanwil Riau, Sumatera Barat dan 

Kepulauan Riau (RSK) Lukman Effendi.

14 April - Tim Penilai Kanwil DJKN Riau, 
Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau 
melakukan survei lapangan scrap metal/
limbah padat Floating Storage and Offloading 
(FSO) Catenary Anchor Leg Mooring (CALM) 
Buoy Batam, 23-27 Maret 2015.

10 April - Untuk pertama kalinya, 18 penilai 
DJKN melakukan uji petik penilaian gas 
bumi ke PT Energy Equity Epic Sengkang di 
Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan.

17 Juni - Erni menjadi Pejabat Lelang atas 
Lelang Eksekusi Barang Temuan Pos TNI AL di 
Meulaboh, Aceh Barat, dengan barang yang 
dilelang berupa 1 (satu) unit Kapal Tongkang 
Dubai GC 425.

26 Juni - 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.

KABAR DAERAH KABAR DAERAH
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SNAPSHOT

Galeri Fotografi DJKN
facebook.com/groups/kf.djkn/

menggelandang
eko danu wijaya

(Kpknl Lhokseumawe)

asus zenfone 2

f/2.0; 1/15”;   ISO 680

menunggumu
erik susanto

(Kpknl Bandar Lampung)

nikon d7000

1/10 sec;   f/11;   ISO 100
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SNAPSHOT

MASJID ISTIQLAL DARI PERSPEKTIF MATA IKAN
I Gede Githa Adhi Pramana

(direktorat knd)

Canon EOS 60D, samyang 8mm

10 sec;   f/5.6;   ISO 320

MANCING SEMUT
ERWIN MAULANA

(kpknl jember)

Canon EOS 600D, EF-S 18-200mm 

f/5.6;1/200 sec; ISO 200

pulau lengkuas
ERWIN MAULANA muhammad

(Kpknl jember)

samsung galaxy mega

f2.6; 1/1500; iso 80
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Pelaksanaan transformasi kelembagaan 
mutlak memerlukan sumber daya 
manusia yang mempunyai kredibilitas 

tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsi. 
Ukuran kredibilitas sumber daya manusia 
itu ditentukan oleh hard skill dan soft skill 
yang harus berjalan sinergis.  Ketimpangan 
pada satu sisi akan berpengaruh pada 
kinerja pegawai atau bahkan organisasi 
secara keseluruhan. 

Upaya untuk mengakomodasi penyinergian 
antara hard skill dan soft skill ada pada Nilai-
Nilai Kementerian Keuangan. Nilai-Nilai ini 
telah menjadi konsensus bersama semua 
pegawai. Konsekuensinya, semua nilai yang 
telah dicanangkan harus terinternalisasi 
secara mendalam dan mengikat pada 
masing-masing individu. Sebagai hasilnya, 
diharapkan akan tercipta pegawai-pegawai 

yang tidak hanya berkapabilitas tinggi, 
tetapi juga memiliki budi pekerti yang 
luhur.

Dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas 

yang masih harus diselesaikan dan sejalan 
dengan tujuan transformasi kelembagaan, 
kita harus tetap bertumpu pada penataan 
dan penajaman fungsi organisasi, 
penyempurnaan proses bisnis, serta 

Sekretariat DJKN 
Motor Penggerak Transformasi Kelembagaan

       Gambar Milestone Sekretariat DJKN

Sekretaris Dirjen Kekayaan Negara, Dodi Iskandar memaparkan 
dukungan sekretariat DJKN menuju Transformasi Kelembagaan.
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peningkatan kualitas sumber daya manusia. 
Guna mencapainya, diperlukan dukungan 
unit Sekretariat DJKN. 

Organisasi walaupun didukung dengan 
sarana dan prasarana serta sumber dana, 
tetapi  tanpa dukungan sumber daya 
manusia yang handal, kegiatan organisasi 
tidak akan selesai dengan baik. Hal ini 
menunjukkan bahwa sumber daya manusia 
merupakan kunci pokok yang harus 
diperhatikan dengan segala kebutuhannya. 
Dukungan sumber daya manusia pada 
kesuksesan organisasi memegang peranan 
penting dalam bentuk 
bagian perwujudan 
tujuan transformasi 
kelembagaan. 

Milestone Sekretariat 
DJKN 
DJKN sebagai suatu 
organisasi untuk 
dapat berkembang ke 
arah yang lebih baik, 
diperlukan sikap adaptif. 
Dalam rangka adaptif 
ini, kita harus mampu 
mengelola perubahan 
dengan kinerja yang 
terukur. Tidak hanya 
perubahan dari aspek 
teknis, tapi juga dari 
acceptancy dan malah 
suppport sumber daya 
manusia di lingkungan DJKN terhadap 
perubahan tersebut.

Sebagai kelanjutan program transformasi 
kelembagaan Sekretariat DJKN telah 
melakukan upaya-upaya yang mendukung 
terwujudnya peningkatan kepercayaan 
publik melalui penataan organisasi, 
penyempurnaan proses bisnis dan 
peningkatan manajemen SDM. Hal ini dapat 
terlihat pada gambar Milestone Sekretariat 
DJKN. 
 Existing Komposisi Sumber Daya 
Manusia 
Mengelola SDM bukanlah hal yang 
sulit, namun juga tidak berarti mudah. 
Kemampuan untuk melihat kapasitas 
setiap individu serta peran sertanya 
dalam mendukung kesuksesan organisasi 
harus dimiliki oleh setiap manajer, baik 
ditingkat low, midle, maupun top. Sebagai 

aset organisasi, sumber daya manusia 
memegang peranan penting dalam 
pelaksanaan tugas DJKN. Jumlah pegawai di 
lingkungan DJKN per tanggal 31 Desember 
2014 adalah 3.556 berdasarkan homebase 
berbasis zona dalam SIMPEG (Sistem 
Informasi Kepegawaian). 

Pembagian Zona berdasarkan potensi 
daerah, seperti fasilitas kesehatan, 
pendidikan, infrastruktur ekonomi 
dan hiburan, sumber daya sosial 
dan keamanan, standar biaya hidup, 
transportasi dan pemukiman sesuai 

Peraturan Dirjen Kekayaan Negara 
Nomor 9/KN/2014 tentang pola 
mutasi pelaksana di lingkungan DJKN. 
Pelaksanaan mutasi diperlukan untuk 
pencapaian tujuan strategis organisasi dan 
untuk meningkatkan 
kompetensi dan kinerja 
Pelaksana.

Homebase pilihan 
mengacu ke 
suatu tempat 
yang berisi 
preferensi kota/
pilihan domisili 
pelaksana 
sebagaimana 
termuat dalam 
perubahan data terakhir 

dalam SIMPEG.  Selain Homebase, pola 
mutasi juga mempertimbangkan masa kerja 
pada unit kerja terakhir, status hukuman 
disiplin, Nilai Kinerja Pegawai (NKP), Nilai 
Zona, formasi kebutuhan pelaksana, 
pembagian zona, aspirasi pegawai dan/
atau Kebutuhan organisasi.  Kompetisi 
untuk dapat bekerja di homebase sekarang 
terbuka bagi siapapun. Setiap pegawai 
harus saling berkompetisi dilihat dari kinerja 
(NKP) dan sikap (Perilaku Kerja dan Penilaian 
Kualitatif ).

Pola Mutasi Angin Segar Pegawai DJKN 

Sebelum tahun 2014, penempatan dan 
mutasi pegawai merupakan kebijakan 
organisasi yang seringkali dianggap 

kurang obyektif dan tidak memiliki 
kepastian lama waktu bertugas 

di suatu unit kantor. 
Bagian kepegawaian 

kemudian berbenah 
dan berdasarkan 

rekomendasi dari 
Inspektorat Jenderal 
Kementerian 
Keuangan. Terbitnya 
Peraturan Dirjen 

Kekayaan Negara 
Nomor 9/KN/2014 

tentang Pola Mutasi di 
Lingkungan DJKN menjadi 

       Gambar Milestone Sekretariat DJKN

                                                               Gambar Komposisi Pegawai DJKN Berdasarkan Homebase Berbasis Zona

“Berusaha untuk selalu 
meningkatkan kualitas 

diri, menjadi lebih serius 
dalam membuat target 

dan pencapaian kinerja, 
memperbaiki behavior, dan 

berperan aktif bagi organisasi  
(peningkatkan kompetensi 
teknis maupun non teknis)”
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angin segar bagi pegawai DJKN untuk 
menciptakan suasana kerja yang kondusif 
dan meningkatkan produktifitas bekerja 
para pegawai sebagai dampak kepuasaan 
ditetapkannya kebijakan penataan pegawai.

Beberapa ketentuan yang diatur meliputi 
jangka waktu penempatan pegawai di 
unit kantor antara 2-5 tahun, pembagian 
4 (empat) zona unit kerja, adanya faktor 
penilaian kualitatif sebagai gambaran 
diskriptif kondisi pribadi pegawai, 
kelonggaran penundaan mutasi bagi 
pegawai yang melanjutkan pendidikan 
di luar kedinasan, pengaturan pengajuan 
mutasi dengan biaya sendiri, dan 
pengaturan rotasi pegawai di suatu unit 
kantor yang kewenangannya dilimpahkan 
ke pimpinan unit kantor itu sendiri.

Pengisian data homebase dalam aplikasi 
SIMPEG-DJKN menjadi salah satu bahan 
masukan preferensi pertama bagi 
penempatan pegawai khususnya yang telah 
mendekati batas usia pensiun, sehingga 
para pegawai harus senantiasa proaktif 
melakukan updating dan monitoring data 
alamat keluarga pada SIMPEG-DJKN agar 
pemilihan kantor nantinya mengarah pada 
homebase dan data yang digunakan benar 
dan  tidak kabur.

Pergerakan yang masif dan teratur serta 
kesempatan yang terbuka untuk dapat 
menempati kantor sesuai preferensi 
dan homebasenya terbuka bagi seluruh 
pegawai, kedepannya diharapkan dengan 
pengimplementasian peraturan yang 
konsisten, maka rasa aman pegawai pada 
saat mutasi akan tercipta dan hal tersebut 
tentu akan mendukung pelaksanaan tugas 
dan fungsi organisasi. Sampai dengan saat 
ini, Sekretariat DJKN masih terus melakukan 
pengembangan dan perbaikan peraturan 
pola mutasi. 

Kedepannya diharapkan dengan 
pengimplementasian peraturan pola mutasi 
yang konsisten memberikan rasa aman 
pegawai pada saat mutasi akan tercipta 
dan hal tersebut tentu akan mendukung 
pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Dukungan Program Transformasi 
Kelembagaan

Mengingat fungsi pengelolaan aset negara 

yang merupakan pos terbesar neraca pada 
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, 
dan sebagai kontributor perkembangan 
perekonomian nasional, saat ini Sekretariat 
DJKN selaku penanggung jawab 
transformasi kelembagaan sesuai Keputusan 
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor: 
KEP-96/KN/2015 tentang Pembentukan 
Tim Implementasi Program Transformasi 
Kelembagaan di Lingkungan DJKN.

Tahun 2014 merupakan era dimulainya 
tranformasi kelembagaan, tidak hanya 
organisasi, fokus transformasi kelembagaan 
juga mengarah pada penajaman dari 
tusi. Transformasi kelembagaan DJKN ini 
dimaksudkan untuk meningkatkan dan 
mempertajam fungsi DJKN yang terkait 
dengan manajemen aset dan special mission 
pengelolaan kekayaan negara sebagaimana 
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 186/
KMK.01/2013 tentang Program Transformasi 
Kelembagaan Kementerian Keuangan.

Transformasi  kelembagaan dilaksanakan 
tidak hanya pada DJKN tapi juga 
Kementerian keuangan.  Dalam prosesnya, 
mungkin akan ada fungsi dari luar DJKN 
yang ditarik masuk, dan juga ada fungsi 
yang dilepas, kita harus legowo, karena 
perubahan ini jangan hanya kita lihat dari 
sisi untung ruginya saja, tapi melihat dari sisi 
yang paling ‘fit’ bagi Kementerian Keuangan. 

Proses transformasi ini tidak dilakukan 
dalam jangka waktu singkat, 
karena ditargetkan hingga 
tahun 2025, namun pada 
tahun 2014 inilah kita akan 
memulainya. Pelaksanaan 
tranformasi kelembagaan 
sendiri telah disosialisasikan ke 
seluruh kantor vertikal setelah 
dilaksanakannya kick-off meeting 
sejak pertengahan Desember 
2013. Sekretariat DJKN yang 
menjalankan fungsi manajemen, 
berupaya menyiapkan sumber 
daya manusia yang merupakan 
perangkat pelaksana transformasi 
kelembagaan. 

Dukungan Program Transformasi 
Kelembagan yang diberikan 
Sekretariat DJKN adalah 
memastikan kesinambungan 
reformasi birokrasi, perbaikan 

governance, dan penguatan kelembagaan. 
Selain itu, peningkatan kualitas sumber 
daya manusia dan peningkatan pelayanan 
kesekretariatan serta optimalisasi 
penggunaan sarana dan prasarana.

Pilot Project Penganggaran Berbasis 
Kinerja Kementerian Keuangan

Prestasi yang membanggakan, DJKN 
menjadi pilot project penganggaran berbasis 
kinerja (PBK) di lingkungan Kementerian 
Keuangan Tahun 2015, karena penilaian 
hasil evaluasi kinerja DJKN yang tercapai 
jauh melampaui target. Hal ini ditentukan 
berdasarkan metode evaluasi dalam 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 
Tahun 2011. 

Sekretaris DJKN selaku Kuasa Pengguna 
Anggaran dituntut selalu bertanggung 
jawab penuh baik secara formal maupun 
material atas pelaksanaan anggaran. 
Tanggung jawab yang dimaksud tidak 
hanya terkait dengan pelaksanaan 
anggaran, namun juga bertanggung 
jawab pada seluruh siklus anggaran dari 
perencanaan sampai pertanggungjawaban. 
Dengan sistem anggaran berbasis kinerja, 
rencana kerja dan anggaran seharusnya 
disusun dengan maksud menghasilkan 
outcome/output baik langsung maupun 
tidak langsung berefek positif ke 
masyarakat. 
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Pelaksanaan anggaran seharusnya 
menghasilkan outcome peningkatan 
pelayanan ke masyarakat, bukan 
berpihak ke birokrat. Oleh karena 
itu, penyusunan Rencana Kerja 
Anggaran Kementerian 
Lembaga (RKAKL) dibuat 
secara cermat dengan 
memperhatikan kebutuhan 
riil kantor masing-masing 
dengan menggunakan 
prinsip efisiensi dan efektifitas 
anggaran.

Seiring dengan semangat untuk 
menerapkan performance-based budgeting 
secara penuh, diperlukan rencana 
strategi yang diawali dengan penataan 

arsitektur dan informasi kinerja (ADIK) 
dalam RKA-K/L. Berdasarkan PMK Nomor 
: 136/PMK.02/2014 tanggal 30 juni 2014, 

penataan ADIK menggunakan 
pendekatan kerangka logika 

(logic model) program 
dengan basis pada hasil 
(outcome).

Rapor Hijau Realisasi 
Belanja Modal

Sekretariat DJKN cukup 
bangga dan mengapresiasi 

usaha dan kerja keras DJKN atas 
capaian belanja modal sampai dengan 
bulan Desember 2014 yang berhasil 
melebihi target 98,04%. Pencapaian 

dimaksud merupakan 
pencapaian realisasi 
belanja modal terbaik 
bagi DJKN selama 
beberapa tahun 
terakhir. Upaya kerja 
keras Sekretariat DJKN, 
agar pelaksanaan 
belanja modal 
konstruksi selesai 
tepat waktu dan target 
penyerapan anggaran 
serta ouput tercapai. 

Dukungan Sekretariat 
Jenderal Kementerian 
Keuangan kepada 

DJKN dalam mengoptimalisasikan BMN 
Idle di lingkungan Kementerian Keuangan 
mendapatkan apresiasi yang positif. Fokus 
pada penggunaan BMN yang idle terutama 
di lingkup Kementerian Keuangan yang 
tidak digunakan, sehingga negara dapat 
berhemat dengan tidak membeli tanah 
baru. 

Namun, berdasarkan temuan hasil audit 
belanja modal yang menjadi catatan dalam 
Laporan Keuangan 2014, diantaranya 
kelemahan penentuan HPS, pemeriksaan 
fisik masih ditemukan kekurangan yang 
tidak sesuai kontrak, indikasi persaingan 
tidak sehat pada beberapa pengadaan,  
survei harga pasar dalam persiapan 
negoisasi belum dilakukan, dan kinerja 
Pokja ULP perlu ditingkatkan.

Upaya mewujudkan entitas pengadaan 
yang memiliki kompetensi teknis 

dalam proses bisnis pengadaan tetap 
ditingkatkan walaupun dilaksanakan di 
luar tugas dan fungsi. Selain itu juga Dodi 
berpesan nantinya entitas pengadaan 
mampu melaksanakan analisa current 
issue pengadaan barang jasa dan mampu 
menyelesaikan indepth problem solving and 
analysis dengan tetap menerapkan Nilai-
Nilai Kementerian Keuangan.

Keberhasilan pencapaian target penyerapan 
belanja modal menjadi motivasi kuat dan 
untuk kita semua dalam menyongsong 
tahun yang baru dengan target, kinerja 
dan semangat baru, tidak hanya untuk 
mencapai target realisasi belanja modal 
namun juga untuk semua jenis belanja 
serta untuk meningkatkan pelayanan DJKN 
kepada seluruh stakeholders DJKN.
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Mengenal Lebih dekat 
Transformasi Kelembagaan
Tim Media KN berkesempatan untuk melakukan 
wawancara dengan Ketua Project Management Office,       
Rahayu Puspasari

Q: Apakah latar belakang program 
transformasi kelembagaan? 

A: Kita saat ini menghadapi perkembangan 
regional dan global yang sangat cepat 
dan menuntut setiap negara melakukan 
perubahan yang hampir seluruh 
Kementerian Keuangan di negara tersebut 
bertransformasi. Indonesia saat akan 
memasuki era baru Masyarakat Ekonomi 
ASEAN (MEA) diprediksi menjadi 1 dari 
7 negara dengan GDP terbesar di dunia. 
Melalui transformasi kelembagaan akan 
terjadi peningkatan kualitas organisasi dan 
penyelarasan struktur organisasi, perbaikan 
proses bisnis, modernisasi kebijakan, dan 
manajemen SDM, serta perbaikan tata 
kelola dan kualitas pelayanan. 

Q: Apakah manfaat program 
Transformasi Kelembagaan bagi 
pegawai?

A: Optimisme harus dibangun karena 
program transformasi kelembagaan dan 
transformasi organisasinya bertujuan 
menciptakan perubahan menyeluruh 
dan mendasar ke seluruh Kementerian 
Keuangan melalui perbaikan proses bisnis 
dan model operasional yang end-to-end 
di seluruh lini. Kondisi tersebut tentunya 
berdampak pada sistem, cara dan budaya 
bekerja oleh pegawai Kementerian 
Keuangan yang mengarah kepada IT-
based dan menuntut profesionalisme 
yang lebih tinggi. Selain itu, TK juga akan 
meningkatkan efisiensi organisasi yang 
diproyeksikan berdampak pada tingkat 
kesejahteraan pegawai. 

Q: Apakah tahapan-tahapan Program 
Transformasi Kelembagaan ?

A: Terdapat 87 inisiatif strategis di dalam 
program Transformasi Kelembagaan 
Kementerian Keuangan, program yang 
bersifat masif dan  jangka panjang yang 
pelaksanaannya dibagi kedalam tiga fase.

Fase Jangka Pendek (2013-2014) 
membangun momentum untuk 
transformasi berfokus pada inisiatif-inisiatif 
jangka pendek yang berdampak langsung 
pada para stakeholder utama (beachheads 
atau quick win).

Fase Jangka Menengah (2015-2019) 
fokus peningkatan skala reformasi unit 
Kementerian Keuangan di seluruh 
Indonesia yang berdampak nyata, misalnya 
DJKN me-launching BLU Manajemen Aset, 
terbitnya berbagai pedoman inventarisasi 
dan penilaian SDA, SIMAN dll. 

Terakhir, fase Jangka Panjang (2020-2025), 
institusionalisasi untuk mempertahankan 
fase sebelumnya dan mengembangkannya 
secara berkelanjutan. 

Q: Apakah dampak Transformasi 
Kelembagaan terhadap struktur 
organisasi DJKN ke depan

6 (enam) initiative strategy 
terkait asset management 
yang menjadi tanggung 
jawab DJKN akan berdampak 
pada proses bisnis dan tata 
kelola aset yang lebih efektif dan 

efisien melalui antara lain digitalisasi aset, 
pengelolaan portofolio aset, maksimalisasi 
dan optimalisasi aset. Kedepan akan 
terdapat 9 agenda, salah satunya adalah 
penyatuan fungsi-fungsi treasury pada tiga 
organisasi eselon 1 (DJKN, DJPB dan DJPPR) 
dengan membentuk 1 unit di atasnya 
yang disebut dengan Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan (baru). Sedangkan ketiga 
existing organization tersebut akan menjadi 
unit setara Deputi Ditjen. 
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Q: Bagaimana perkembangan 
Implementasi Transformasi Kelembagaan 
DJKN sampai dengan saat ini?

A: Dari sisi inisiatif strategi, 6 (enam) initiative 
strategy terkait manajemen aset, insyaAllah 
berjalan sesuai track, sedangkan 3 (tiga) 
initiative strategy terkait special mission 
juga on progress di bawah koordinasi 
CTO. Dari sisi transformasi organisasi (TO), 
penyatuan fungsi treasury masih dalam 
tahap koordinasi dengan pihak eksternal, 
sedangkan terkait persiapan co-location, 
DJKN melakukan koordinasi intensif dengan 
CTO dan DJPB untuk kesiapannya. 

Q: Apakah kendala dan tantangan dalam 
Implementasi Program Transformasi 
Kelembagaan?

A: Berdasar penelitian kendala 
implementasi datang dari manajemen yang 
tidak menyo kong transformasi dan perilaku 
pegawai yang resisten terhadap perubahan. 
Tingkat kegagalan tersebut bahkan lebih 
tinggi untuk lembaga di sektor publik. Hal 
ini terjadi, karena berbagai alasan, seperti 
stakeholder yang beragam, informasi yang 
asimetris, dan lain-lain.  Selain itu, tantangan 
tantangan berasal dari sisi komplikasi 
teknis pelaksanaannya, karena dibutuhkan 
perubahan peraturan, proses bisnis, 
infrastruktur kantor, hingga peningkatan 
kualitas SDM.

Q: Siapa saja pelaku transformasi 
kelembagaan ini? Apakah peran masing-
masing? 

A: Central Transformation Office (CTO) yang 
bertanggung jawab langsung kepada 
Menteri Keuangan, tetapi secara struktural 
di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal. 
CTO bertugas mengkoordinasikan seluruh 
program transformasi antar unit-unit eselon 
I terkait inisiatif yang bersifat lintas unit.

Project Management Office (PMO) pada  
masing-masing unit Eselon I, pengelola 
Transformasi Kelembagaan pada tiap unit 
Eselon I (termasuk DJKN) yang berperan 
sebagai katalis untuk men dukung lancarnya 
implementasi program.

Unit teknis terkait (initiatives owners/leaders) 
adalah setiap unit dan individu di dalamnya, 
yang akan mengeksekusi program 
transformasi dan faktor penentu berhasil 

atau tidaknya program dilaksanakan.

Q: Bagaimana strategi PMO dalam 
mendukung Keberhasilan Implementasi 
Transformasi Kelembagaan DJKN?

A: Pertengahan Juni lalu, Dirjen KN telah 
berkenan meresmikan KN Radio yang 
juga ditujukan untuk mendukung proses 
penyebaran informasi ini secara lebih cepat 
dan luas. Target kami, setiap insan DJKN 
benar-benar memiliki level of understanding 
dan level of readiness yang sama dalam 
menghadapi TK. Untuk mengawal 
outcome initiative strategy, melalui para 
koordinator, PMO melakukan monitoring 
dan evaluasi secara berkala dan mencoba 
menfasilitasi tim yang menemui hambatan 
penyelesaian. Satu lagi, untuk memastikan 
proses transformasi organisasi, terutama 
co-location berjalan dengan mulus, kami 
akan berkoordinasi dengan intensif dengan 
CTO dan DJPB dalam pelaksanaannya. 
Kami juga berusaha mendorong kesiapan 
SDM, infrastruktur, aplikasi, dsb. dengan 
berkoordinasi dengan unit-unit internal 
DJKN yang terkait.

Q: Apa saja pesan Ketua PMO bagi 
seluruh jajaran pegawai DJKN dalam 
mengawal Implementasi Transformasi 
Kelembagaan?

A: Organisasi kita, DJKN, merupakan 
resultan dari beberapa kali proses 
transformasi organisasi yang terjadi di 
Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, 
perubahan harus dipandang sebagai 
siklus alamiah sebagai bentuk respon atas 
perkembangan di luar sana sebagai upaya 
menciptakan tata kelola pengelolaan 
aset yang lebih baik. Penting bagi kita 
semua untuk selalu berpandangan 
positif, optimis, dan antusias terhadap 
program Transformasi Kelembagaan dan 
memastikan kolaborasinya terhadap 
kesinambungan dalam menjalankan 
roadmap reformasi aset negara 
sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 
1 Tahun 2004, yang telah kita upayakan 
sejak 2007. Kita perlu bersikap selalu ingin 
tahu dan kritis (curios but critical), juga 
proaktif mendorong implementasi TK 
tersebut. 
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Kalau merujuk pada Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI) kata 

transformasi diartikan sebagai 

perubahan rupa baik menyangkut bentuk, 

sifat, dan fungsi. Kalau kita sepakat dengan 

arti kata transformasi tersebut, perpindahan 

dari bentuk yang satu ke bentuk lain, 

seharusnya tidak hanya fisik, namun juga 

sifat, cara hidup, aktivitas, jangkauan, 

habitat. Seperti ulat, berubah menjadi 

kepompong lalu kupu-kupu. Jadi mari kita 

sepakati, perubahan karena transformasi itu 

mendasar, strategis, dan menyeluruh.

Kenapa organisasi perlu bertransformasi? 

Pada umumnya, permasalahan mendasar 

yang melatarbelakangi pentingnya 

transformasi kelembagaan bagi organisasi, 

meliputi masalah struktur kelembagaan 

tidak cocok dengan tuntutan zaman, 

pembagian tugas (job description) yang 

belum jelas, sistem koordinasi belum 

berjalan baik, serta jenis kegiatan organisasi 

belum efektif dan efesien.

Seperti yang kita bicarakan sebelumnya, 

konsep perubahan dalam transformasi itu 

harus meliputi tiga unsur yaitu mendasar, 

strategis, dan menyeluruh. Kementerian 

Keuangan bertransformasi juga dengan 

melakukan perubahan mendasar. Sebagai 

contohnya mulai digulirkan melalui 

reformasi birokrasi telah menyentuh 

berbagai unit di Kementerian Keuangan. 

Paradigma kinerja pegawai Kementerian 

Keuangan mulai berubah yang tadinya 

birokratis dan ingin dilayani menjadi 

pelayanan publik yang profesional 

dengan menerapkan nilai-nilai baru yang 

membentuk karakter dan merubah 

mindset. Kementerian Keuangan juga 

melakukan perubahan secara strategis. Ke 

depannya unit di Kementerian Keuangan 

harus lebih ramping, namun kaya fungsi, 

dalam hal ini Kementerian Keuangan 

mampu mensinergikan seluruh unit kerja di 

Kementerian Keuangan. Perubahan secara 

menyeluruh dilakukan melalui perbaikan 

proses bisnis Kementerian Keuangan yang 

perubahan melibatkan seluruh unit kerja 

di Kementerian Keuangan. Pada dasarnya 

perubahan yang menyeluruh tersebut 

adalah dalam rangka merespon lingkungan 

baik nasional maupun global. Diharapkan 

Kementerian Keuangan menjadi organisasi 

yang lebih simple, fokus, dan efektif. Untuk 

mewujudkan organisasi yang ideal, harus 

melalui rangkaian tahapan mulai dari 

proses reform, transform, kemudian menuju 

pwerform.

Dampak Transformasi

Melalui proses transformasi kelembagaan 

sebagaimana tertuang dalam agenda 

transformasi Kementerian Keuangan 

diharapkan pertama-tama akan 

mewujudkan bentuk organisasi yang 

baru dengan visi dan misi lebih inspiratif 

dan mampu memberikan arah proses 

pengembangan organisasi di masa yang 

akan datang. Visi dan misi yang baru akan 

menjadi dasar Kementerian Keuangan 

dalam menyusun strategi yang lebih 

adaptif menghadapi berbagai perubahan 

lingkungan yang lebih dinamis seiring 

dengan kemajuan pembangunan di tingkat 

nasional, regional maupun global.

Pentingkah Kita 
         Bertransformasi?
oleh: Acep Irawan
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Latar Belakang 

Sehubungan dengan bergulirnya 
Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan 
Jilid II atau dikenal dengan Transformasi 
Kelembagaan, dibentuklah Transformation 
Office yang bertugas untuk memastikan, 
mengawal, dan mendorong implementasi 
inisiatif-inisiatif strategis yang telah 
ditetapkan dalam cetak biru Kementerian 
Keuangan. Pada level Kementerian, 
dibentuk Central Transformation Office 
(CTO), sedangkan pada level eselon I, 
dibentuk Project Management Office (PMO). 
Selain itu, pada masing-masing eselon I 
juga ditunjuk initiave leader/owner yang 
bertugas melaksanakan setiap inisiatif 
strategis Transformasi Kelembagaan. Ketiga 
unit inilah yang menjadi key players dalam 
implementasi Transformasi Kelembagaan 
Kementerian Keuangan.

Peran dan Fungsi PMO 
DJKN

Project Management 
Office (PMO) DJKN didirikan 
pada awal Tahun 2014 
untuk mengawal dan 
menyokong seluruh 
program/ inisiatif strategis 
DJKN. PMO berperan 
sebagai sebagai katalisator 
yang mendukung 
kelancaran dan akselerasi 
implementasi program, 
sedangkan eksekusi 

program transformasi organisasi berada 
pada masing-masing initiave leader/owner 
terkait. Dalam menjalankan perannya 
tersebut, PMO melaksanakan fungsi-fungsi 
sebagai berikut:

a. Complexity Management

PMO menjadi pusat pengumpulan data 
dan melakukan monitoring terhadap 
status dan dampak seluruh inisiatif di 
dalam masing-masing unit Eselon I. 
PMO juga akan memberi dukungan 
bagi unit teknis untuk memecahkan 
masalah yang berat dalam proses 
implementasi inisiatif transormasi. 

b. Change Management 

PMO DJKN berusaha menjaga motivasi 
dan meningkatkan keterlibatan 

pegawai dalam pelaksanaan program 
transformasi organisasi. 

c. Context Expertise 

Apabila diperlukan, PMO berusaha 
memberikan keahlian atas bidang 
tertentu untuk mendukung 
upaya pemecahan masalah atau 
implementasi. 

PROFIL PROJECT MANAGEMENT OFFICE 
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
Oleh Sekretariat PMO DJKN

9 (sembilan) Inisiatif Strategis Transformasi Kelembagaan  yang menjadi tanggung jawab DJKN

Inisiatif Strategis DJKN
Sebagaimana ditetapkan dalam KMK No 36 
/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program 
Transformasi Kelembagaan Kementerian 
Keuangan Tahun 2014-2025, DJKN 
bertanggung jawab terhadap 9 (sembilan) 
Inisiatif Strategis Transformasi Kelembagaan, 
yaitu:
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Struktur PMO DJKN
Secara struktur, PMO DJKN merupakan 

bagian dari Tim Implementasi Program 

Transformasi Kelembagaan sebagaimana 

tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal 

Kekayaan Negara Nomor: KEP-96/KN/2015 

tentang Pembentukan Tim Implementasi 

Program Transformasi Kelembagaan di 

Lingkungan DJKN (Gambar 1.1.). Dalam tim 

tersebut, Direktur Jenderal Kekayaan Negara 

bertindak sebagai Pengarah dan dibantu 

oleh Steering Committee di bawahnya yang 

beranggotakan seluruh eselon II Kantor 

DJKN. 

Secara garis besar, Tim Implementasi 

terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Kelompok 

Kerja Inisiatif Strategis dan Kelompok Kerja 

Pengelola Program (PMO). Kelompok Kerja 

Inisiatif Strategis bertugas melaksanakan 9 

(sembilan) inisiatif strategis yang menjadi 

tanggung jawab DJKN sesuai Cetak Biru 

Transformasi Kelembagaan Kementerian 

Keuangan. Kelompok Kerja Pengelola 

Program atau PMO bertugas untuk 

mengawal, memonitor, dan menyokong 

seluruh program/inisiatif strategis DJKN 

yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja 

Inisiatif Strategis.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Ketua PMO 

dibantu oleh Sekretaris yang menangani 

koordinasi dan monitoring kegiatan 

Koordinator Inisiatif Strategis serta 

memberikan  dukungan  administrasi kegiatan 

yang terkait implementasi kelembagaan. 

Dalam hal pengoordinasian Kelompok 

Kerja Tim Inisiatif Strategis, pengumpulan 

data, analisis data, pelaporan pelaksanaan 

inisiatif dan penyelesaian masalah yang ada 

pada Kelompok Kerja Inisiatif, Ketua PMO 

dibantu oleh Tim Pengelola Inisiatif Strategis. 

Sedangkan dalam rangka penyusunan 

dashboard Transformasi Kelembagaan serta 

memonitor capaian kemajuan pelaksanaan 

inisiatif Transformasi Kelembagaan, Ketua 

PMO dibantu oleh Tim Pengelola Kinerja. 

Untuk perumusan dan pelaksanaan 

strategi komunikasi Program Transformasi 

Kelembagaan kepada stakeholder internal 

dan eksternal merupakan tugas dari Tim 

Pengelola Manajemen Perubahan.
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Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 
(DJKN) bekerjasama dengan The 

Queensland University of Technology 
(QUT) melalui program Australia Awards 
Fellowship (AAF) melaksanakan kegiatan 
peningkatan kualitas sumber daya 
manusia (SDM) di bidang manajemen 
aset dengan tema “Strengthening Private 
Sector Involvement in Public Asset Creation 
and Management” di Brisbane, Canberra, 
dan Sydney tanggal 22 Juli 2015 sampai 
dengan 18 Agustus 2015. Kegiatan tersebut 
bertujuan untuk peningkatan kapasitas 
SDM di bidang strategic asset management, 
penerapan framework value for money, dan 
public private partnerships (PPP) termasuk 
penerapannya di Australia. 

Pembukaan program AAF dilakukan 
oleh Alison Carrington, Director Queensland 
State Office Department of Foreign Affairs 
dan Trades dihadiri oleh beberapa pimpinan 
dari Queensland State Government, QUT, 
dan 15 (lima belas) pegawai DJKN yang 
mengikuti program tersebut. Kegiatan 
pembukaan tersebut didahului dengan 
performance dari Nunukul Yuggera 
Aboriginal Dancers sebagai simbol selamat 

datang di Australia.

Materi program AAF diawali dengan 
materi public asset management framework, 
the revolution in infrastructure, dan 
partnership agreement oleh Dr. Connie 
Susilawati, Senior Lecture QUT.  
Connie menyampaikan 
materi terkait decision 
making tools dalam 
pengelolaan 
manajemen aset 
berupa feasibility 
study (FS), life cycle 
costing, cost and 
benefit analysis 
(CBA), value 
management, dan 
scenario planning. Hal 
menarik dari pemaparan 
Connie, dalam penyediaan 
infrastruktur dan government 
service, pola pemilihan PPP atau keterlibatan 
swasta atau conventional procurement (fully 
funded by government) tergantung pada 
kebijakan pemerintah terkait urgensi dan 
risiko penyediaan infrastruktur. 

Selanjutnya, Prof. Ashanta Goonetilleke, 

Professor pada QUT memberikan materi 
yang tidak kalah menarik dan membuka 
wawasan para peserta program AAF 
tentang PPP dan manajemen risiko pada 
PPP. Kegiatan PPP khususnya di bidang 

infrastruktur merupakan kegiatan 
yang kompleks dan memiliki 

risiko yang tinggi, untuk 
itu perlu dilakukan 

evaluasi atas 
sebanyak mungkin 

risiko dari berbagai 
perspektif. 
Identifikasi risiko 
diperlukan, 
sehingga 
pemerintah dapat 

mengkalkulasi 
kontigensi (plan and 

fund) untuk menjamin 
sustainabilty dan keberhasilan 

dari proyek infrastruktur. Pemahaman 
akan risiko akan diperoleh apabila kita 
memahami  secara mendalam atas kegiatan 
yang dilaksanakan. Selain itu, Prof. Ashanta 
menyampaikan pula pengaruh climate 
changes terhadap PPP khususnya proyek 
infrastruktur. Indonesia sebagai negara 

AAF PROGRAM 

PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DI AUSTRALIA

Peningkatan layanan 
kepada masyarakat 

merupakan hal utama yang 
menjadi perhatian dalam 

pembangunan infrastruktur.

“I’ts about best social 
financial and wide economic 
outcomes” -Prof. Ashanta 

Goonetilleke-.



Media Kekayaan Negara Edisi Nomor 20 | 33

CHANGE MANAGEMENT

AAF PROGRAM 

PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DI AUSTRALIA

kepulauan harus mampu mengantisipasi 
pengaruh climate changes terhadap 
proyek infrastrukturnya. Peningkatan suhu 
global, perubahan cuaca yang ekstrim 
tentunya harus diantisipasi sejak awal dalam 
pembangunan infrastruktur.

Kemudian, Queensland Treasury dan 
Queensland Treasury Corporation silih 
berganti menyampaikan  materi project 
decision framework (PDF) dan project 
assessment framework (PAF) sebagai tools 
yang membantu pemerintah dalam 
pengambilan keputusan untuk suatu 
proyek kegiatan. PDF berupa template 
untuk menuangkan feasibility, bisnis proses, 
perencanaan, procurement, monitoring 
project yang memudahkan state dan local 
government  dalam melakukan assessment 
suatu proyek penyediaan infrastruktur dan 
layanan kepada masyarakat. Pemahaman 
yang lebih mendalam tentang praktek PPP 
di Australia diperoleh melalui pemaparan 
Department of Transport and Main Roads dan 
Airport Link. Pemahaman tersebut didukung 
dengan site visit atas proyek infrastruktur 
jalan dan transportasi umum di Kota 
Brisbane dan Gold Coast.

Site Visit  Peserta Program AAF ke 
Canberra

Disamping memperoleh pembelajaran 
secara langsung mengenai peningkatan 
keterlibatan swasta dalam pembangunan 
dan pengelolaan asset public, khususnya 
infrastruktur di kampus Queensland 
University of Technology (QUT), peserta 
program short course dari AAF juga 
berkesempatan melakukan kunjungan 
langsung ke Ministry of Treasury Australia 
yang berkedudukan di Canberra guna lebih 
mendalami kebijakan pemerintah Australia 
terkait pengembangan infrastruktur yang 
melibatkan pihak swasta.

Pada tanggal 03 Agustus 2015, 
kedatangan para rombongan program AAF 
yang di dampingi oleh Dr. Connie Susilawati 
(perwakilan QUT) disambut dengan 
hangat oleh perkumpulan mahasiswa 
dari Kementerian Keuangan yang sedang 
menimba ilmu di Canberra yang tergabung 
dalam Mofilink (Ministry of Finance Indonesia 
Link). Saat ini terdapat 4 pegawai dari DJKN 
yang sedang menempuh pendidikan di 
Canberra (1 program master dan 3 program 
Phd).

Kunjungan para peserta diawali ke 
Kedutaan Besar Indonesia yang secara tidak 
disangka memperoleh kehormatan ditemui 
secara langsung oleh Bapak Nadjib Riphat 
Kesoema selaku duta besar Indonesia untuk 
Australia. Acara ramah tamah dengan 
Duta Besar diawali pemaparan oleh Ibu 
Tio Serepina Siahaan selaku pimpinan 
rombongan yang selain memperkenalkan 
satu persatu peserta juga menyampaikan 
secara sekilas mengenai kegiatan short 
course yang sedang dijalani, seperti tema 
kegiatan, ilmu dan pengalaman yang akan 
diperoleh serta hasil yang diharapkan dari 
pelaksanaan kegiatan.       

Bapak Nadjib dalam sambutannya 
mengapresiasi program yang sedang 
dijalani oleh para peserta dan berharap 
dapat berguna bagi negara khusunya 
dalam mendukung penyediaan infrastruktur 
di Indonesia. Dalam kesempatan 
tersebut beliau juga berkenan berbagi 
wawasan terkait sejarah ditetapkannya 
kota Canberra sebagai Ibu Kota Negara 
Australia serta pasang surut hubungan 
Indonesia – Australia dari beberapa 
aspek seperti politik dan ekonomi. Beliau 
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mengharapkan ke depan akan terbentuk 
keseimbangan hubungan di berbagai 
bidang yang saling menguntungkan untuk 
kedua negara. Disamping itu beliau juga 
berpesan agar terbentuknya suatu sinergi 
antar kelembagaan di Indonesia yang 
menjalankan kebijakan secara integratif 
sebagaimana telah dilakukan pemerintah 
Australia, sehingga akan terbentuk negara 
yang semakin kuat  di masa datang.

Kedatangan peserta di Ministry of 

Treasury Australia diterima oleh Rob 
Bradley, Director of Major Infrastructure 
Project Office dan Phil McClureA/g Director 
Invesment and Finacial Policy yang dalam 
presentasinya menyampaikan kebijakan 
pemerintah Australia dalam pembangunan 
infrastruktur. Secara garis besar dijelaskan 
bahwa saat ini Pemerintah Australia 
memiliki agenda reformasi atas kegiatan 
investasi infrastruktur, diantaranya dalam 
hal penguatan dan transparansi, penentuan 
prioritas proyek, serta peningkatan 
keterlibatan  swasta dalam pendanaan 

dan pembiayaan. Disamping itu dijelaskan 
pula bahwa tujuan pembangunan 
infrastruktur lebih diarahkan pada 
pemberian dan peningkatan pelayanan 
kepada masyarakat serta memberikan 
multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi 
masyarakat sekitar. Dalam membangun 
infrastruktur, pemerintah Australia 
lebih banyak mendelegasikan kepada 
states (negara bagian) dan mendorong 
keterlibatan pihak swasta seluas-luasnya 
khususnya melalui skema Public Private 
Partnership. Hal tersebut tercermin dalam 

peta pembangunan infrastruktur 
di masing-masing negara 
bagian yang terus meningkat. 
Disampaikan pula bahwa 
meskipun tahapan yang dilalui 
dalam skema PPP cukup rumit dan 
komplek, namun banyak manfaat 
yang dapat diperoleh seperti 
berbagi resiko baik pendanaan 
maupun teknis pembangunan, 
pemberdayaan pihak swasta, 
manajemen operasional yang lebih 
profesional dan yang terpenting 
dapat meringankan beban 
anggaran pemerintah dalam 
pembiayaan infrastruktur. 
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Kunjungan Ke Kedutaan Besar Indonesia 
di  Canberra

Kunjungan Ke Ministry of 
Treasury Australia

Performance dance dari Nunukul 
Yuggera Aboriginal Dancers sebagai 
simbol selamat datang di Australia
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Inovasi teknologi dan informasi dalam 
mendukung pekerjaan serta pelayanan 
kepada masyarakat sudah menjadi 

standar di era digitalisasi saat ini. 
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 
dan Lelang (KPKNL) Sorong berinovasi 
memunculkan aplikasi mobile bernama 
APUSE, Aplikasi Pengelolaan Kekayaan 
Negara (PKN) Untuk Sehati (Senyum 
Efektif Handal Tertib Inovatif ). Dengan 
aplikasi ini, KPKNL Sorong dapat 
meningkatkan pelayanan kepada 
seluruh Satuan Kerja Kementerian 
Lembaga yang berada dalam wilayah 
kerja KPKNL Sorong terutama daerah-
daerah yang jauh dan akses transportasi 
yang cukup sulit.

Aplikasi ini dapat diinstal melalui 
laman googleplay pada smartphone 
yang berbasis sistem operasi Android 
dan IOS serta mengandalkan 
akses data internet selular untuk 
koneksinya. Dalam Aplikasi ini user 
dapat mengakses informasi KPKNL 
secara global seperti visi, misi, struktur 
organisasi dan lain-lain. Selain itu, user 
juga dapat memperoleh informasi 
dasar hukum, syarat administrasi, 
proses penyampaian dokumen, hingga 
output dari masing masing layanan 
terkait layanan penetapan status 
penggunaan BMN berupa tanah 
dan/atau bangunan.

APUSE juga bisa memberikan 

layanan push notification kepada usernya 
mengenai update kegiatan pengelolaan 
kekayaan negara, himbauan penyampaian 

laporan BMN yang tepat waktu, undangan 
sosialisasi, dan lain lain. User APUSE dapat 
melakukan konsultasi via fitur Konsultasi 
dan dengan cepat dapat di respon oleh 
KPKNL Sorong. Selain konsultasi, APUSE 
memiliki fitur forum dimana para user 
bisa berinteraksi langsung satu sama lain 
sehingga dapat berbagi informasi antar 
Satuan Kerja dan juga KPKNL Sorong 
sebagai perpanjangan tangan Pengelola 
Kekayaan Negara.

APUSE menyediakan pula form survei 
kepuasa pengguna layanan KPKNL Sorong 
yang dapat diisi langsung. Hasil survei ini 
dikelola langsung oleh Seksi Kepatuhan 
Internal KPKNL Sorong. Dengan ini KPKNL 
Sorong mendapat input guna perbaikan 
pelayanan kepada para stakeholdersnya. 

Fitur terakhir adalah pustaka peraturan 
yang memungkinkan para pengguna dapat 
mengunduh semua peraturan perundang-
undangan di bidang pengelolaan kekayaan 
negara, khususnya BMN, dapat dengan 
mudah diakses. Ini sebagai bentuk layanan 
KPKNL Sorong dalam mengedukasi seluruh 
stakeholdersnya.

Dengan APUSE, KPKNL Sorong 
Berkomitmen, Siap, Memberi Respon dan 
Antusias, untuk mewujudkan DJKN yang 
lebih baik, Kementerian Keuangan yang 
lebih baik, dan Indonesia yang lebih baik 
serta tidak lupa tetap melayanani dengan 

SEHATI!.

APUSE
 Far East Innovation
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Sistem Kehadiran Pegawai di Lingkungan 
Kementerian Keuangan erat kaitannya 
dengan Tunjangan Khusus Pembinaan 
Keuangan Negara (TKPKN). Dengan 
munculnya kewajiban penggunaan 
sistem kehadiran elektronik sebagai dasar 
perhitungan TKPKN, yang dulu proses 
rekapitulasi masih dilakukan secara manual, 
mungkin banyak pegawai yang tidak sadar 
akan pentingnya konduite, karena konduite 
akan berpengaruh pada perhitungan 
TKPKN sebagaimana diatur dalam PMK 214/
PMK.01/2011.

Untuk menjawab masalah absensi, 
Sekretariat DJKN telah membangun aplikasi 
absensi yang berbasis web yang dikenal 
dengan nama Digital Attendance National 
System (Diana’s). Aplikasi absen berbasis 
web ini baru sebatas untuk memonitor 
kedisiplinan pegawai.  Awal implementasi 
aplikasi DIANA’s menimbulkan resistensi 
sejumlah pegawai, walaupun dikecualikan 
untuk kondisi-kondisi sebagai berikut 
yaitu mesin mengalami kerusakan/tidak 
berfungsi, pegawai belum terdaftar, sidik jari 

tidak terekam, terjadi keadaan force majeure 
dan/atau lokasi kerja tidak memungkinkan 
untuk disediakan kehadiran elektronik. 

Diana’s merupakan bentuk “Continuous 
improvement” Sekretariat DJKN terhadap 
pembayaran tunjangan pegawai DJKN yang 
lebih menjamin akuntabilitas dan kepastian. 
Selain itu, agar gaji dan tunjangan kinerja 
dapat diterima pegawai tepat waktu yaitu 
setiap tanggal 1 (satu) maka sudah saatnya 
kita meninggalkan pola lama tersebut 
dan mulai mengoptimalkan pemanfaatan 
DIANA’s. Beberapa keunggulan Diana’s 
diantaranya User Friendly, Web-based, 
Otomatisasi dan Standarisasi Laporan, 
Terintegrasi Database SIMPEG, Self Control, 
dan Monitoring Kedisiplinan Pegawai. 

Aplikasi Diana’s  sebagai salah satu dari 
inovasi yang mendukung Transformasi 
Kelembagaan dengan semangat 
memberikan pelayanan terbaik bagi para 
pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal 
Kekayaan Negara. Tentunya aplikasi Diana’s 
perlu dukungan seluruh pegawai untuk 

terus memantau data kehadiran dan status 
kondite dengan mengaksesnya melalui 
alamat sebagai berikut: https://www.djkn.
kemenkeu.go.id/dianas. 

Oleh karena itu, updating terhadap 
status kondite pegawai sudah tidak lagi 
sepenuhnya menjadi tanggung jawab 
dari operator Aplikasi Diana’s, namun juga 
tanggung jawab masing-masing pegawai 
karena terkait dengan perhitungan 
tunjangan kinerja yang kita terima setiap 
bulannya. Untuk menghindari complain 
terhadap perhitungan tunjangan kinerja 
kita, mari setiap hari kita monitor kehadiran 
kita melaui menu monitoring absensi 
dengan Aplikasi Diana’s. Dengan demikian 
agar hak tunjangan kinerja dan uang makan 
kita setiap bulannya dapat kita terima 
tepat waktu dengan perhitungan yang 
akurat dan akuntabel. Mari optimalkan 
penggunaan aplikasi Aplikasi Digital 
Attendance National System (Diana’s). 
Sudahkah anda memonitor presensi 
kehadiran anda kemarin dan hari ini?

DIANAS
Continuous Improvement 

Layanan Kepegawaian
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Pagelaran DJKN Digital Day 2015 telah 

usai. DJKN Digital Day adalah ajang 

eksebisi teknologi informasi DJKN. 

Kegiatan ini diadakan untuk menunjukkan 

kesiapan DJKN menyongsong era 

transformasi kelembagaan. Di sana 

dijelaskan kompleksitas proses bisnis DJKN 

dan bagaimana teknologi informasi telah 

digunakan untuk mendukung efektivitas 

dan efisiensi proses bisnis tersebut.

Digital Day 2015 adalah salah satu program 

manajemen perubahan transformasi 

kelembagaan DJKN yang bertujuan 

untuk mengenalkan, meningkatkan, dan 

menyebar pola pikir berbasis teknologi 

Informasi dan komunikasi (TIK), baik 

kepada internal DJKN maupun kepada para 

pemangku kepentingan DJKN. Digital Day 

DJKN yang bertema DJKN CARE (Commited 

Able Responsives Enthusiastic) merupakan 

salah satu bagian penting Inisiatif Startegis 

dalam Transformasi Kelembagaan DJKN.  

Digital Day 2015 adalah acara capacity 

building di bidang TI, megalab TI, ekshibisi, 

serta peluncuran aplikasi SIMAN dan 

Transformasi Kelembagaan DJKN yang 

diselenggarakan 28-30 Juli 2015. Capacity 

Building terdiri atas pendidikan dan 

pelatihan TIK untuk Eselon II yang diikuti 

oleh seluruh kepala kantor wilayah DJKN. 

Selain itu diadakan knowledge sharing 

oleh praktisi TIK kepada para 

kepala kantor pelayanan 

dan diskusi intensif 

tentang kebutuhan 

TIK DJKN di masa 

mendatang. Diskusi 

dalam Mega Lab 

TI ini menghasilkan 

whitebook tentang 

usulan perbaikan Aplikasi-aplikasi TIK DJKN 

dan kebutuhan TIK DJKN di masa depan.

Eksibisi menampilkan deskripsi perjalanan 

reformasi kekayaan negara dan peran 

digitalisasi dalam mendukung reformasi 

tersebut. Ekspos atas aplikasi yang 

dikembangkan dan digunakan di 

lingkungan DJKN untuk mendukung 

pelaksaan tugas dan fungsi, di antaranya 

adalah Sistem Informasi Manajemen 

Aset Negara (SIMAN), SMART, aplikasi 

Transformasi Kelembagaan DJKN, 

Early Warning System (EWS) 

Kinerja BUMN, Modul 

Kekayaan Negara (Modul 

KN), dan e-Auction, 

serta berbagai aplikasi 

pendukung bagi fungsi 

kesekretariatan, hukum, 

dan penilaian.

“Don’t be afraid of 
change. You may end 
up losing something 
good, but you will 
probably end up 

gaining something 
better…”

REPORTASE

Digital Day 
DJKN 2015

Launching Aplikasi Transformasi Kelembagaan DJKNoleh Menteri Keuangan

E k s i s t e n s i  T r a n f o r m a s i  K e l e m b a g a a n
T e k n o l o g i  I n f o r m a s i  K o m p u t e r  D J K N
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Peran Teknologi 

Informasi Untuk 

Merealisasikan Visi dan 

Misi DJKN

Peningkatan kemampuan 

dalam bidang teknologi 

informasi komunikasi 

merupakan hal yang 

mutlak, tidak terlepas 

siapa pun serta apa pun 

jabatannya, kemampuan 

penguasaan atas 

teknologi sudah menjadi 

kapabilitas mutlak dimiliki 

aparatur negara. Sebagai  

pembuka rangkaian 

kegiatan Digital Day 2015, 

diselenggarakanlah Diklat 

Teknologi Informasi Komunikasi untuk 

pejabat eselon II DJKN pada 28 Juli 2015 

yang diikuti pejabat eselon II di lingkungan 

DJKN. 

Dalam sambutannya, Dirjen Kekayaan 

Negara Sony Loho menyampaikan proses 

pengelolaan aset diperlukan adanya 

teknologi informasi untuk membantu 

bisnis proses yang ada. Perlu perbaikan 

database dan pengembagan sistem 

untuk membantu pengambilan kebijakan. 

Penguasaan teknologi informasi mutlak 

diperlukan dalam pelaksanaan proses 

bisnis yang ada, saatnya DJKN menguasai 

teknologi untuk menyongsong transformasi 

kelembagaan dan mewujudkan visi dan 

misi DJKN.

Sugeng Priyono yang mengupas materi 

Strategic Intelectual Assets Based 

Management menjelaskan pentingnya 

teknologi informasi sebagai salah 

satu kekayaan tak berwujud dalam 

perkembangan teknologi saat ini. 

Pejabat eselon 2 DJKN sebagai Chief 

Information Officer sudah selayaknya 

mengikuti perkembangan teknologi dan 

mempersiapkan sebuah sistem yang 

mumpuni dalam membantu dalam proses 

bisnis yang telah ditetapkan. 

Selain pengenalan terhadap perkembangan 

teknologi informasi, peserta disajikan pula 

review terkait aplikasi yang ada di DJKN. 

Banyaknya aplikasi yang digunakan oleh 

DJKN menuntut peningkatan dalam hal 

infrastruktur. Selain itu, diperlukan juga 

peningkatan kapabilitas SDM sebagai 

operator untuk menciptakan optimalisasi 

penggunaan teknologi tersebut.

Mega Lab Teknologi Informasi Komputer

“Salah satu fokus transformasi kelembagaan 

DJKN yang diluncurkan sejak 2004 

adalah digitalisasi,” demikian diungkapkan 

Dirjen Kekayaan Negara saat membuka 

Mega Lab Teknologi Informasi Komputer 

(TIK) Digital Days pada 29 Juli 2014 di Aula 

DJKN, Jakarta. 

Mega Lab TIK merupakan acara knowledge 

sharing yang dilanjutkan dengan diskusi 

peserta acara tentang TIK DJKN di masa 

datang. “Pengembangan Teknologi, 

Informasi dan Komunikasi di lingkungan 

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara harus 

mendukung stream line transformasi 

kelembagaan” lanjut Sonny Loho. 

Saat ini diperlukan pemeliharaan data 

yang berkelanjutan dan optimal sehingga 

membutuhkan perubahan. Mega Lab TIK 

diharapkan dapat menjaring masukan-

masukan terhadap pengembangan aplikasi 

yang digunakan baik untuk kebutuhan 

internal dan eksternal DJKN. “Kunci 

modernisasi berbasis IT adalah keberhasilan 

digitalisasi!” pungkas Sonny.

Sesi selanjutnya knowledge sharing, praktisi 

keamanan TIK Ch. Dono yang dikenal 

seorang hacker pemerintah menjaga 

keamanan sistem TIK.  “Sekitar 90% 

kebocoran keamanan karena ketidaktahuan 

pengguna dalam menjalankan sistem. 

Pengetahuan pengguna sistem setiap level 

REPORTASE

Launching Aplikasi Transformasi Kelembagaan DJKNoleh Menteri Keuangan

         Menteri Keuangan, Sekjen Kementerian Keuangan, Dirjen Kekayaan Negara 
         dan Para Pejabat Eselon II melakukan “wefie” pertanda digital day dibuka secara resmi.
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manajemen harus selalu up to date,” terang 

Sonny. 

Sebagai penutup Sonny berpesan dalam 

pertukaran data digital kurangi membawa 

data penting secara portabel, perhatikan 

pemakaian browser Internet, serta batasi 

dan awasi secara mendalam penggunaan 

kartu debit dan/atau kartu kredit dalam 

transaksi online.

Selanjutnya dimainkan games observer 

dan researcher. Tim Observer memaparkan 

aplikasi atau sistem yang telah dimiliki oleh 

DJKN. Sedangkan Tim researcher menggali 

dan memberikan masukkan bentuk TIK apa 

yang diperlukan DJKN di masa yang akan 

datang. TIK DJKN dapat 

menunjukkan kepada 

masyarakat tentang 

kemapanan DJKN. 

Komitmen DJKN dalam 

Tranformasi Kelembagaan 

Berbasis TIK

Akhir rangkaian 

Digital Day 2015 

ditutup dengan 

peluncuran 

Sistem Informasi 

Manajemen Aset 

Negara (SIMAN) 

oleh Menteri 

Keuangan (Menkeu) 

Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro 

pada  Kamis 30 Juli 2015 di Gedung 

Dhanapala, Jakarta. Selain itu diresmikan 

Aplikasi Transformasi Kelembagaan DJKN 

dan kunjungan berbagai booth eksebisi 

Digital Day 2015 DJKN. 

Menteri Keuangan Bambang 

P.S. Brodjonegoro mengatakan Transformasi 

Kelembagaan di Kementerian Keuangan 

dilakukan secara menyeluruh di seluruh 

lini organisasi, serta kompehensif. Salah 

satu pendekatan utama yang dilakukan 

dalam pembenahan 

proses bisnis dan model 

operasional adalah 

melalui percepatan 

penerapan TIK atau 

digitalisasi dalam 

skala besar untuk 

seluruh proses bisnis 

dan operasional 

Kementerian Keuangan. 

“Saya menyambut baik 

peluncuran aplikasi 

sistem informasi 

manajemen aset negara 

ini, sebagai harapan 

baru bagi tata kelola 

kekayaan negara 

agar lebih efektif dan 

“Sebagai pioneer dalam 
reformasi birokrasi, Digital 

Day DJKN merupakan 
refleksi komitmen terhadap 

upaya meningkatkan kinerja, 
proses bisnis, dan layanan 

berbasis IT ”

REPORTASE

         

           

     Wawancara Dirjen Kekayaan Negara oleh Stasiun Televisi Lokal dan Nasional

                                              Photobooth Digital Day
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optimal,” jelas Bambang P.S. Brodjonegoro. 

Spirit transformasi kelembagaan dengan 

peran penting digitalisasi harus dijaga 

tidak hanya oleh DJKN namun juga seluruh 

pelaku perubahan pada Kementerian 

Keuangan. Jadikan momen Digital Day ini 

sebagai inspirasi dan pengingat bagi kita 

semua akan pentingnya inovasi, kolaborasi, 

dan sinergi. 

DJKN memanfaatkan momen Transformasi 

Kelembangaan sebagai kesempatan 

untuk berbenah diri khusus terkait 

teknologi informasi dan komunikasi pada 

fungsi kekayaan negara secara lebih 

luas. Pengembangan Sistem Informasi 

Manajemen Aset Negara (SIMAN) nantinya 

akan memiliki database terpusat dengan 

komunikasi data melalui internet/intranet 

hingga dapat diakses kapan saja dan di 

mana saja. Aplikasi SIMAN diharapkan dapat 

meningkatkan tata kelola pengelolaan 

BMN yang digitalized dan modern, serta 

menciptakan output pengelolaan BMN 

yang lebih akurat, cepat dan efisien.

Menyadari akan pentingnya sisi komitmen 

dan profesionalisme pegawai dalam 

penerapan dan pengembangan TIK pada 

puncak acara Digital Day 2015, dihadapan 

Menteri Keuangan dan seluruh hadirin, 

DJKN bermaksud mendeklarasikan 

komitmen TIK sebagai tekad untuk 

mewujudkan digitalisasi pengelolaan aset. 

“Deklarasi ini penting tidak hanya 

sebagai pelengkap event saja, namun 

sebagai usaha memastikan keberlanjutan 

penerapan TIK dalam melaksanakan tugas 

pengelolaan kekayaan negara,” kata Sonny 

Loho. Komitmen ini diucapkan seluruh 

pegawai DJKN dan hadirin menjadi 

saksi serta menjadi bagian yang akan 

mendukung pelaksanaan komitmen.

Jangan Ragu Untuk Berinovasi

Masih tersedia ruang yang begitu luas 

untuk berkembang dan berkarya. Dalam 

hal ini di bidang teknologi informasi DJKN. 

Jika DJKN adalah sebuah jam besar, maka 

Saya, Kamu, Dia, Kita, dan Mereka adalah 

sekrup, gir, dan bagian-bagian kecil lainnya 

yang berkontribusi untuk menggerakkan 

jarum jam yang tampak di luar. Tidak 

mungkin DJKN akan mencapai hasil 

maksimal jika tidak didukung oleh setiap 

individu organisasinya.

Direktorat PKNSI sebagai Unit in Charge 

pengembangan aplikasi-aplikasi DJKN, 

membuka pintu seluas-luasnya untuk ide-

ide segar dari para inisiator dan inovator di 

unit-unit vertikal DJKN. Mari ciptakan sinergi 

yang erat antar unit untuk mewujudkan 

visi DJKN melalui optimalisasi penggunaan 

teknologi informasi.

REPORTASE

Keterangan foto searah jarum jam:

1. Tim Paduan Suara DJKN mengiringi 

pembukaan acara Digital Day;

2. Menteri Keuangan mencoba aplikasi 

Early Warning System;

3. Undangan yang hadir memenuhi 

Dhanapala.

1

2

3
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Sebuah perubahan organisasi 

yang baik dan efektif merupakan 

perubahan yang dapat menjalar 

dan tersebar luas ke seluruh organisasi 

secara cepat dan sukarela (voluntarily) 

oleh elemen-elemen yang ada di dalam 

organisasi tersebut (resonance effect1). 

Namun, ibarat sebuah getaran, perubahan 

tidak dapat menjalar secara otomatis dari 

satu elemen ke elemen lain tanpa ada 

sebuah frekuensi yang sama antara elemen-

elemen tersebut. Resonansi perubahan 

hanya dapat terjadi pada orang-orang 

yang memiliki tujuan dan pemahaman 

yang sama terhadap perubahan yang akan 

dilaksanakan.

Urgensi Manajemen Perubahan

Hasil penelitian internasional2 menunjukkan 

lebih dari dua per tiga atau lebih dari 

70% perubahan organisasi skala besar 

mengalami kegagalan. Persentase 

kegagalan ini lebih tinggi terjadi pada 

organisasi di sektor publik. Adapun 

penyebab utama kegagalan tersebut dapat 

diidentifikasi menjadi 4 (empat) faktor 

yaitu sumber daya yang tidak memadai, 

hambatan lain misalnya politik, perilaku 

manajemen yang tidak mendukung 

perubahan, dan resistensi pegawai. 

1  Resonance effect adalah isitilah yang 
umumnya digunakan di bidang fisika 
sebuah peristiwa bergetarnya sebuah benda 
dikarenakan getaran benda lain yang 
memiliki frekuensi yang sama
2  Cetak Biru Transformasi Kelembagaan 
Kementerian Keuangan hal. 172

Dari keempat faktor tersebut, terbukti 

penyebab utama kegagalan adalah 

resistensi pegawai terhadap perubahan3. 

Hal ini juga sejalan dengan pendapat 

pakar perubahan organisasi, John P. 

Kotter, yang mengidentifikasi 8 (delapan) 

penyebab kegagalan perubahan4 yang 

berfokus pada kegagalan perusahaan 

mengkomunikasikan perubahan kepada 

stakeholders terutama pegawainya. 

Dari studi empiris tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa perubahan bukanlah 

hal yang mudah dan sederhana, namun 

bukan juga hal yang mustahil untuk 

dilakukan. Perubahan membutuhkan 

sebuah perencanaan yang matang 

dan komprehensif. Dalam perubahan, 

penentuan arah dan tujuan perubahan 

merupakan sebuah hal, namun 

perwujudannya adalah perihal lain. 

3  Faktor-faktor penyebab kegagalan 
dapat diidentifikasi menjadi 4 hal yaitu 
sumber daya yang tidak memadai (14%), 
hambatan lain misalnya politik (14%), 
perilaku manajemen yang tidak mendukung 
perubahan (33%), dan resistensi pegawai 
(39%)
4  Dikutip dari artikel John P. Kotter 
“Leading Change: Why Transformation Efforts 
Fail”, 8 (delapan) penyebab kegagalan versi 
Kotter: (1) allowing too much complacency; 
(2) failing to create a sufficiently powerful 
guiding coalition; (3) under-estimating the 
power of vision; (4) under-communicating 
the vision; (5) permitting obstacles to block 
the vision; (6) failing to create short term 
wins; (7) declaring victory too soon; dan (8) 
neglecting to anchor changes firmly in the 
new culture.

Tujuan perubahan yang proper dan noble 

dari sebuah organisasi tidak serta merta 

menjamin akan terealisasi secara otomatis. 

Perlu dipersiapkan manajemen atau 

pendekatan perubahan yang komprehensif, 

reliable, dan fit-to-characteristics organisasi, 

terutama untuk menciptakan dukungan 

dari seluruh pegawai.

Transformasi Kelembagaan DJKN 

Mengacu pada Cetak Biru Transformasi 

Kelembagaan Kementerian Keuangan 

Tahun 2014-20255, Direktorat Jenderal 

Kekayaan Negara (DJKN), bersama 

dengan 2 (dua) unit eselon I Kementerian 

Keuangan lainnya, yaitu Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan (DJPB) dan Direktorat 

Jenderal Pengelolaan Pembiayaan 

dan Risiko (DJPPR) -sebelumnya 

DJPU- merupakan unit-unit yang harus 

menyelesaikan 33 inisiatif strategis pada 

fungsi perbendaharaan dalam periode 

2014-2025. Transformasi Kelembagaan 

DJKN sendiri meliputi 9 (sembilan) inisiatif 

strategis yang terdiri dari 6 (enam) inisiatif 

strategis di bidang pengelolaan aset6, dan 

5  Cetak Biru Transformasi Kelembagaan 
Kementerian Keuangan hal. 135
6  6 (enam) inisiatif strategis di bidang 
pengelolaan aset meliputi: (1) membuat 
kebijakan terkait inventarisasi dan penilaian; 
(2) membuat pengelolaan aset dan 
pengelolaan portofolio dalam bentuk digital; 
(3) menegakkan regulasi, panduan dan 
proses untuk memastikan aset teroptimalkan 
secara penuh oleh K/L; (4) mengoptimalkan 
jenis aset tertentu yang berada di bawah 
tanggung jawab Kemenkeu langsung; (5) 
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3 (tiga) inisiatif strategis di bidang special 
mission7. 

Pelaksanaan seluruh inisiatif strategis 

beserta penggabungan tersebut tentunya 

merupakan tantangan yang besar bagi 

DJKN. Apalagi, rencana penggabungan 

akan berimbas secara menyeluruh kepada 

pegawai DJKN. Tanpa perhatian dan sinergi 

dari seluruh elemen di DJKN, pelaksanaan 

inisiatif akan menjadi tumpul dan tidak 

efektif. Selain itu, tanpa informasi yang 

memadai kepada pegawai, berpotensi 

akan menyebabkan kekhawatiran dan 

resistensi pegawai terhadap perubahan 

yang dilakukan. Lebih jauh lagi, resistensi 

pegawai akan menyebar dari satu pegawai 

ke pegawai lain secara otomatis apabila 

tidak diantisipasi dengan baik (contagion 
effect)8.

Tantangan terhadap implementasi 

Transformasi Kelembagaan dan 

Transformasi Organisasi DJKN juga 

tidak berhenti disitu. Menteri Keuangan 

memberikan arahan berupa percepatan 

implementasi Transformasi Kelembagaan 

Kementerian Keuangan yang sebelumnya 

dimulai dari tahun 2014 hingga 2025, 

menjadi lebih pendek yaitu berakhir 

di tahun 2019. Hal ini tentu berimbas 

pada perubahan time framework seluruh 

pelaksanaan inisiatif strategis yang ada 

beserta rencana penggabungan organisasi. 

Tentunya, kondisi ini memberikan pressure 

yang lebih tinggi kepada organisasi 

DJKN, sehingga dibutuhkan manajemen 

memaksimalkan pemanfaatan aset dan 
return on asset; dan (6) melaksanakan kajian 
portofolio aset setiap tahun (Cetak Biru 
Transformasi Kelembagaan Kementerian 
Keuangan hal. 146)
7  3 (tiga) inisiatif strategis di bidang 
special mission meliputi: (1) memperjelas 
mandat dan strategi dari setiap unit special 
missions dan meningkatkan kinerja mereka; 
(2) menerapkan tata kelola, pelaporan, 
dan struktur hukum yang jelas; dan (3) 
Menempatkan proses-proses yang tepat 
(Cetak Biru Transformasi Kelembagaan 
Kementerian Keuangan hal. 146)
8  Contagion effect adalah istilah 
yang umumnya digunakan di bidang 
finansial dimana terjadi penyebaran yang 
sangat cepat dari satu pasar ke pasar 
lain dikarenakan kepanikan pasar akibat 
turunnya harga, berkurangnya likuiditas, 
dan meningkatnya dampak terhadap 
lembaga-lembaga finansial tempat 
perdanganan terjadi

perubahan yang lebih intensif dan efektif.

Manajemen Perubahan DJKN 

Manajemen perubahan DJKN bertujuan 

untuk mendukung implementasi program 

Transformasi Kelembagaan DJKN dengan 

berfokus pada penggalangan dukungan 

dan minimalisir resistensi pegawai 

terhadap Transformasi Kelembagaan. Untuk 

mewujudkan itu, manajemen perubahan 

berusaha menciptakan pemahaman, 

kepedulian, antusiasme, dukungan, dan 

kontribusi stakeholders DJKN, baik internal 

maupun eksternal, terhadap rencana 

perubahan yang ada. 

Rencana manajemen perubahan DJKN 

tertuang dalam Rencana Kerja Manajemen 

Perubahan (RKMP) DJKN 2015. Penyusunan 

rencana manajemen perubahan 

berpedoman pada Kotter’s Model of 
Change9. RKMP DJKN 2015 terdiri dari pesan 

inti yang perlu disampaikan (key messages), 

rencana perlibatan pemangku kepentingan 

(stakeholders engagement plan), rencana 

komunikasi perubahan (communication 
workplan), serta evaluasi rencana kerja 

manajemen perubahan. Lingkup RKMP 

tidak hanya di Kantor Pusat, melainkan juga 

meliputi Kantor Vertikal DJKN.

Key Messages

Key messages adalah informasi utama 

yang harus tersampaikan dan dipahami 

dengan baik oleh seluruh stakeholders DJKN 

terutama pegawai DJKN. Key messages 
berisikan pesan utama yang dapat meng-

address 4 (empat) issues yaitu: (1) Mengapa 

perubahan perlu dilakukan?; (2) Perubahan 

apa yang harus dilakukan?; (3) Mengapa kita 

takut dengan perubahan?; dan (4) Mengapa 

kita siap untuk berubah?.

9  Dikutip dari artikel John P. Kotter 
“Leading Change: Why Transformation 
Efforts Fail”, Kotter’s Model of Change 
mem-break down perubahan ke dalam 
8 (delapan) tahapan sebagai berikut: (1) 
establish a sense of urgency; ( 2) create a 
guiding coalition; (3) develop vision and 
strategy; (4) communicate change vision; (5) 
empower broad based action; (6) short term/
quick wins; (7) consolidate gains and 
generate more change; dan (8) anchor new 
approaches to the culture.

Stakeholders Engagement Plan

Stakeholders Engagement Plan adalah 

rencana perlibatan stakeholders sesuai 

karakteristik dan kontribusi masing-

masing terhadap perubahan. Stakeholders 
Engagement Plan berisikan 2 (dua) 

dokumen utama yaitu (1) peta pemangku 

kepentingan (stakeholders mapping) yang 

memetakan stakeholders DJKN sesuai 

tingkat komitmen10 dan kontribusi11nya 

terhadap perubahan; dan (2) yaitu 

tindakan/pendekatan yang akan digunakan 

kepada setiap stakeholders berdasarkan 

hasil stakeholders mapping.

Communication Workplan

Communication Workplan berisikan saluran 

komunikasi (engangement channel) 
yang akan digunakan dan rencana 

penggunaannya (Gambar 1.1.). Jenis saluran 

komunikasi yang digunakan meliputi 

cetakan, media elektronik/online, dan 

tatap muka. Tahapan atau fase komunikasi 

perubahan menggunakan pendekatan 

INFORM, SUPPORT, EXCITE, dan ENABLE (I 

SEE)12. 

Evaluation Plan

Evaluation plan adalah rencana reviu, 

evaluasi, dan perbaikan terhadap rencana 

manajemen perubahan yang ada dengan 

mempertimbangkan efektifitas setiap 

program.

Eksekusi Manajemen Perubahan

Dalam praktiknya, PMO DJKN bekerjasama 

dengan key players13 dan beberapa unit 
10  Tingkat komitmen stakeholders 
terhadap perubahan dapat dikategorikan 
menjadi 4 (empat) yaitu: disagrees, neutral, 
supportive, dan commitment
11  Tingkat kontribusi stakeholders 
terhadap perubahan dapat dikategorikan 
menjadi 3 (tiga) yaitu: critical, desirables, dan 
non-critical
12  INFORM yaitu menciptakan 
pemahaman umum tentang Transformasi 
Kelembagaan bagi stakeholders internal 
dan eksternal secara luas; SUPPORT yaitu 
mendapatkan dukungan stakeholders 
dalam implementasi Transformasi 
Kelembagaan; EXCITE yaitu membangkitkan 
minat dan mendorong stakeholders 
untuk berpartisipasi dalam implementasi 
Transformasi Kelembagaan; dan ENABLE 
yaitu memfasilitasi keterlibatan stakeholders 
dalam memberikan feedback/ aspirasi/ ide 
baru
13  Key players Transformasi Kelembagaan: 
Central Transformation Office (CTO), Project 
Management Office (PMO) pada  masing-
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terkait untuk melaksanakan program-

program manajemen perubahan yang 

ada, antara lain Bagian Kepegawaian 

Sekretariat DJKN, Direktorat PKNSI, dan 

Direktorat Hukum dan Humas. Sinergi ini 

penting, bukan hanya untuk memastikan 

keberhasilan setiap program, namun juga 

untuk menciptakan involvement dan sense 
of ownership unit-unit tersebut terhadap 

perubahan yang dilakukan.

Beberapa program manajemen perubahan 

yang telah terlaksana dan terbukti berhasil 

mendukung perubahan adalah Retreat 

DJKN dan Digital Day. Retreat DJKN yang 

dilaksanakan di awal tahun berhasil 

membangun komitmen awal seluruh 

pimpinan DJKN, eselon I hingga III Kantor 

Pusat dan Kantor Vertikal DJKN. Selanjutnya, 

Digital Day yang baru saja diselenggarakan 

berhasil membangun komitmen seluruh 

stakeholders internal DJKN terutama terkait 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

organisasi. Digital Day juga terbukti berhasil 

menciptakan public awareness terhadap 

organisasi DJKN yang secara tidak langsung 

menjadi pengingat dan pengikat bagi 

masing unit Eselon I, dan unit teknis terkait 
(initiatives owners/leaders).

DJKN terhadap perubahan yang telah 

dicanangkan terutama digitalisasi business 
process DJKN. PMO DJKN juga berusaha 

membangun saluran komunikasi yang 

efektif melalui beberapa media, salah 

satunya adalah KN Radio, yang dapat 

didengarkan seluruh pegawai DJKN, tanpa 

terbatas jarak dan waktu. 

Pelaksanaan manajemen perubahan DJKN 

juga didukung oleh Duta Transformasi 

DJKN14 (change agents) yang bertugas 

mengkampanyekan perubahan dengan 

jalur-jalur informal sehingga dapat melewati 

sekat-sekat birokrasi yang ada. Tidak kalah 

pentingnya, manajemen perubahan DJKN 

telah mendapatkan modal awal berupa 

komitmen pimpinan yang menjadi unsur 

vital keberhasilan manajemen perubahan 

secara keseluruhan.

Pada akhirnya diharapkan gerakan 

perubahan yang terjadi dapat 

terlembagakan secara formil ke dalam 

business system dan business process  
organisasi, serta terinstitusionalisasi secara 

14  Duta Transformasi DJKN berjumlah 
20 orang yang terdiri dari pegawai Kantor 
Pusat maupun Kantor Vertikal dengan 
variasi jabatan, gender, dan wilayah kerja

informal ke dalam budaya organisasi. 

Pada tahap inilah dapat dikatakan sebuah 

perubahan organisasi telah berhasil, 

dan cukup kuat untuk meng-generate 

perubahan ke tahap berikutnya.

Simfoni Perubahan DJKN

Melalui program-program manajemen 

perubahan yang ada diharapkan seluruh 

elemen DJKN memiliki kesamaan “frekuensi” 

yang tercermin dari pengetahuan dan 

pemahaman yang memadai terkait 

Transformasi Kelembagaan DJKN, sehingga 

resonansi perubahan dapat terwujud 

secara efektif di DJKN. Tentu saja, tidak 

semua elemen akan mengeluarkan 

“nada” yang sama tergantung kapasitas 

dan kewenangan masing-masing, serta 

tingkat spirit dan antusiasme terhadap 

perubahan. Di situlah dibutuhkan peran 

lebih dari manajemen perubahan, dan 

tentunya pimpinan sebagai dirigen untuk 

mengharmoniskan seluruh warna dan 

intensitas nada perubahan masing-masing 

elemen organisasi, menjadi irama yang 

sinergis dan indah, dalam sebuah simfoni 

perubahan DJKN.

 

Gambar 1.1.
COMMUNICATION WORKPLAN 

TRANSFORMASI KELEMBAGAAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
TAHUN 2015
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     Tri Wahyuningsih Retno Mulyani , Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Timur

Geliat  Transformasi  
di  Negeri Tambang

PROFIL Kanwil KALIMANTAN TIMUR, KPKNL SAMARINDA DAN KPKNL BALIKPAPAN

Transformasi Kelembagaan yang 
dicanangkan Kementerian Keuangan 
sejak 2013 terus bergulir demi 

menciptakan perbaikan yang integral dan 
terstruktur, menuju Kementerian Keuangan 
yang lebih baik.  Transformasi Kelembagaan 
mencanangkan empat tujuan yaitu fokus 
menyediakan keahlian strategis dan layanan 
efisien, revitalisasi dan perampingan 
pengelolaan kinerja, percepatan dan 
efektivitas kegiatan SDM melalui 
penyempurnaan  struktur, proses, TI, serta 
pengisian jabatan strategis dengan SDM 
terbaik. 

Tim Media Kekayaan Negara (Media KN) 
berkesempatan mengunjungi Kantor 
Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan 

Negara Kalimantan Timur (Kanwil DJKN 
Kaltim) dan beberapa Kantor Pelayanan 
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) 
di bawahnya. Berlokasi di provinsi  yang 
terkenal akan tambang batu bara, mineral 
dan kekayaan minyaknya, menjadikan 
Kalimantan Timur memiliki potensi 
ekonomi yang luar biasa. Bertumpu pada 
hasil pertambangan dan minyak ini, sudah 
barang tentu perkembangan ekonomi 
ketiga kota ini menjadi luar biasa cepat. 

Pembangunan secara terus-menerus 
dalam skala masif, ditunjang dengan daya 
beli masyarakat yang besar, pertumbuhan 
dan perkembangan ekonomi menjadi 
tidak terelakkan di pulau yang berbatasan 
dengan Malaysia, Kalimantan Tengah, 

Kalimantan Selatan dan Sulawesi. Sebagai 
garda terdepan pengelolaan kekayaan 
negara di provinsi yang terkenal dengan 
hasil tambangnya ini, Kanwil DJKN Kaltim 
dan jajarannya tentu memiliki berbagai 
strategi jitu mewujudkan cita-cita 
transformasi kelembagaan yang patut kita 
simak.

Komitmen Sang Supervisor

Cukup unik, Kalimantan Timur beribukota 
di Samarinda, namun Bandara Sepinggan 
letaknya di Balikpapan yang waktu 
tempuhnya sekitar 3 jam dari Ibukota 
Provinsi tersebut. Kanwil DJKN Kaltim 
sebagai unit vertikal DJKN terus berupaya 
meningkatkan pelayanan. Sebagai 
supervisor, Kanwil (DJKN Kaltim-red) 
tentu tidak banyak berinteraksi langsung 
dengan para pemangku kepentingan, 
bila dibandingkan KPKNL. Demikian 
diungkapkan Kepala Kanwil DJKN Kaltim 
Tri Wahyuningsih membuka wawancara 
dengan tim Media KN yang berkunjung ke 
kantornya. 

Tri menyampaikan peningkatan pelayanan 
yang dilakukan di tingkat Kanwil lebih 
banyak ke arah peningkatan supervisi 
jajaran di bawahnya. Tentunya dengan tidak 
melupakan layanan-layanan yang menjadi 
tugas fungsi dan wewenang Kanwil. Tri 
meyakini, bila nilai-nilai dan budaya kerja 
Kementerian Keuangan dijalankan dengan 
baik maka pelayanan prima stakeholder 
terpenuhi dan Transformasi Kelembagaan 
bisa terwujud dengan sempurna.

Pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan 
kekayaan negara, pengurusan piutang 
negara dan pelayanan lelang merupakan 
tugas dan fungsi khas yang dimiliki DJKN. 
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang 
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luas tersebut Kanwil DJKN Kaltim sebagai 
perpanjangan tangan DJKN di Kalimantan 
Timur pun tidak serta merta dapat 
melaksanakan dengan mudah. Berbagai 
tantangan dihadapi oleh Kanwil dengan 
wilayah kerja terluas nomor 2 se-Indonesia 
ini. 

Tri mengakui bahwa perbedaan budaya 
yang ada di Indonesia termasuk di 
Kalimantan ini menjadikan pelaksanaan 
tugas dan fungsi DJKN tidak bisa 
disamaratakan di seluruh wilayah di 
Indonesia. Perlu berbagai strategi dan 
kebijakan khusus terkait pelaksanaan 
tugas dan fungsi DJKN di daerah-daerah. 
Namun Tri yakin bahwa perbedaan budaya 
tersebut bukan merupakan halangan, 
namun lebih sebagai anugerah yang patut 
disyukuri. Demi memuluskan visi dan misi 

DJKN di wilayah Kalimantan Timur, Tri 
beserta jajarannya terus menerus menjalin 
komunikasi dan hubungan baik dengan 
para stakeholders, baik stakeholders lelang, 
piutang negara dan pengelolaan kekayaan 
negara.

Upaya membangun komunikasi tersebut 
dilakukan diantaranya dengan program 
“Balikpapan Lelang Club” yang dipelopori 
oleh KPKNL Balikpapan. Balikpapan Lelang 
Club adalah hal positif dalam upaya 
penyelesaian permasalahan lelang dalam 
forum diskusi, dan Kanwil mendukung 
semua hal yang berpengaruh positif 
bagi organisasi.  Demikian diungkapkan 
Tri. Upaya lainnya adalah membuka 
forum-forum diskusi terkait pelayanan 
pengelolaan kekayaan negara dan piutang 
negara dengan para stakeholders.

Membangun komunikasi dan pendekatan 
positif tidak hanya dilakukan keluar, namun 
juga ke dalam organisasi Kanwil DJKN 
Kalimantan Timur. Seperti halnya manusia 
yang bisa memancarkan aura positif, Tri 
berkeyakinan organisasi pun demikian. 
Organisasi yang sehat di dalamnya akan 
memancarkan aura positif keluar yang 
nantinya akan berpengaruh pada para 
stakeholders di sekitarnya.

Upaya mewujudkan cita-cita transformasi 
kelembagaan juga dilakukan melalui upaya 
peningkatan sumber daya manusia. Kanwil 
DJKN Kalimantan Timur saat ini memiliki 
150 pegawai yang tersebar pada satu 
kanwil dan empat kantor operasional yaitu 
KPKNL Balikpapan, Samarinda, Tarakan 
dan Bontang. Pengelolaan sumber daya 
manusia diarahkan untuk memasikan 
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Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Timur para Pejabat Eselon IIItersedianya SDM yang berintegritas 
dan memiliki kompetensi tinggi 
sesuai dengan bidang tugasnya. 
Peningkatan kompetensi pegawai 
ini nantinya diharapkan mampu 
menjawab tantangan transformasi 
kelembagaan. 

Tri berkeyakinan bahwa semua 
transformasi yang dilakukan oleh 
organisasi bertujuan merubah 
organisasi tersebut ke arah yang 
lebih baik. Untuk itu sebagai 
Kepala kanwil, ia beserta jajarannya 
akan terus berkomitmen dalam 
mendukung dan mewujudkan 
transformasi kelembagaan di 
Kementerian Keuangan, khususnya 
di DJKN. 

Segenap jajaran Kanwil DJKN Kalimantan TImur
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Inovasi Besar 
dari kota tepian

           
      

       
  
                   
    Kepala KPKNL Samarinda beserta jajaran

Perjalanan Tim Media KN berlanjut 
ke KPKNL Samarinda. KPKNL yang 
berlokasi dekat dengan pelabuhan 

ini memiliki wilayah kerja seluas + 50.000 
Km2  yang meliputi Kota Samarinda, Kutai 
Kartanegara, dan Kabupaten Kutai Barat. 
Berjalan beriringan dengan pertumbuhan 
ekonomi di Kalimantan Timur, khususnya 
di Samarinda, potensi yang dimiliki KPKNL 
Samarinda pun menjadi semakin besar 
setiap harinya. 

Meskipun wilayah kerja KPKNL Samarinda 
cukup luas, serta memiliki kontur wilayah 
yang berbukit, serta tidak jarang harus 
memasuki daerah pedalaman hingga 
hutan, tidak mengurangi kinerja dari KPKNL 

Samarinda. Demikian dikatakan Kepala 
KPKNL Samarinda Nezarreta. Pria yang hobi 
menulis ini mengatakan bahwa KPKNL 
Samarinda berhasil memenuhi seluruh 
Indikator Kinerja Utama (IKU) nya selama 
ini. Seluruh pegawai KPKNL Samarinda 
memberikan pelayanan yang semakin 
mudah, murah, efektif serta efisien.

Peningkatan pelayanan ini diwujudkan 
melalui program layanan unggulan KPKNL 
Samarinda, diantaranya layanan unggulan 
pengembalian uang jaminan lelang. 
Pelayanan ini dalam SOP dilakukan dalam 
1 hari kerja, namun kami melakukan ini 
pada hari yang sama dengan permintaan 
perngembalian uang jaminan. Hal ini 

dilakukan dengan bantuan aplikasi MCM 
(Mandiri Cash Management). MCM 
memberi layanan yang cepat dan aman 
kepada peserta lelang yang tidak ditunjuk 
sebagai pemenang lelang. Mereka tidak 
perlu mengantri lama baik di KPKNL 
maupun di bank. Layanan ini juga lebih 
terjamin keamanannya, dibanding bila 
peserta lelang diberikan cek/bilyet giro. 

Terobosan lain KPKNL Samarinda dilakukan 
Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN). 
Untuk menjawab keterbatasan waktu 
rekonsiliasi BMN, tempat dan SDM di KPKNL 
Samarinda serta tuntutan satuan kerja yang 
menginginkan proses rekonsiliasi BMN yang 
sederhana, cepat serta mengurangi waktu 
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tunggu dan antrian, KPKNL Samarinda 
telah melakukan rekonsiliasi BMN  melalui 
email, sehingga satuan kerja tidak harus 
antri dan menunggu lama di KPKNL.  
Rekonsiliasi BMN by email ini, dilakukan 
dengan mengirimkan soft copy persyaratan  
rekonsiliasi melalui email, selanjutnya 
petugas KPKNL melakukan rekonsiliasi 
dan memberitahu apabila telah selesai, 
baik untuk diambil langsung maupun 
dikirim soft copy Berita Acaranya untuk 
ditandatangani.

Tidak terhenti di dua inovasi, pengurusan 
piutang negara dan lelang pun seolah 
mendapat semangat baru berkat tangan 
dingin Nezaretta. Seksi Piutang Negara 
memberlakukan same day service untuk 
pelayanan keringanan hutang, penarikan 
piutang negara, cabut blokir dan produk 
lainnya yang menurut SOP memberlakukan  
1 (satu) hari kerja. Di seksi Pelayanan 
Lelang, sebagai dukungan terhadap inovasi 
Direktorat Lelang yaitu melaksanakan lelang 
secara online dengan aplikasi e-Auction.

Nezaretta mengatakan bahwa dalam 
melaksanakan tugas dan fungsi 
pengelolaan kekayaan negara, piutang 
dan lelang KPKNL Samarinda selalu fokus 

pada tujuan organisasi besar DJKN dan 
Kementerian Keuangan. Apapun pekerjaan 
dan siapapun yang menjadi stakeholder 

kami selalu SETUJU dalam mengerjakannya. 
Semangat, Tulus, dan Jujur sudah menjadi 
suatu budaya kerja di KPKNL Samarinda. 

           
      

       
  
                   
    Kepala KPKNL Samarinda beserta jajaran

                 

         
                         

     

                            Kepala KPKNL Samarinda beserta Kepala Seksi

       Nezaretta, Kepala KPKNL Samarinda
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Perjalanan tim Media KN di Kalimantan 
Timur tidak terhenti di Samarinda. Tim 
Media KN melanjutkan perjalanan 

mengawal dan menjaga semangat 
transformasi kelembagaan ke Balikpapan. 
Kali ini KPKNL Balikpapan yang dikunjungi. 
KPKNL Balikpapan menempati Gedung 
Keuangan Negara di Jalan Ahmad Yani 
No.68 Balikpapan, tidak heran bila gelora 
transformasi kelembagaan sudah terasa 
sejak awal langkah kaki memasuki gedung 
tersebut. Lebih menggelora ketika tim 
sampai di lantai dua tempat KPKNL 
Balikpapan menggelar “lapak”nya. Bukan 
sembarang lapak, namun di sinilah nadi 
pengelolaan kekayaan negara, piutang dan 
lelang ditempatkan.

Balikpapan merupakan kota gerbang 
masuk Propinsi Kalimantan Timur dengan 
maskot Bumi Manuntung (beruang madu) 
siap menjadi unit Pengelola Kekayaan 
Negara, Piutang Negara dan Lelang dengan 
moto SEJUK (Senyum, Empati, Jujur, 
dan Kualitas). SEJUK diartikan Senyum 
kepada setiap pelanggan kami, Empati 
setiap pelanggan kami, Jujur dalam setiap 
pelayanan dan Kualitas layanan menjadi 

prioritas. Kantor teladan pertama wilayah 
Kalimantan Timur ini menempati Gedung 
Keuangan Negara di Jalan Ahmad Yani 
No.68 Balikpapan dengan jumlah pegawai 
sebanyak .

“Beginilah kantor kami, kecil namun 
nyaman dan menyenangkan dan yang 
penting bisa menampung segala aktivitas 
pengelolaan kekayaan negara, piutang 
dan lelang yang ada di wilayah Balikpapan 
dan sekitarnya 
yang menjadi 
wilayah kerja 
KPKNL Balikpapan”, 
demikian Kepala 
KPKNL Balikpapan 
Bambang Sugianto 
menyambut dengan 
ramah kedatangan 
tim Media KN ke 
kantornya.

Tidak lama Bambang 
mempersilakan 
duduk dan 
wawancara pun 
dimulai. Bambang 
beserta seluruh 

pegawai KPKNL Balikpapan pada intinya 
menyambut baik dan terus mendukung 
transformasi kelembagaan yang dilakukan 
Kementerian Keuangan, tidak terkecuali 
di DJKN. Wujud dukungan tersebut sudah 
dengan jelas ia aplikasikan di kantornya. 
Kami berupaya mempercepat semua proses 
dan layanan yang ada di KPKNL Balikpapan, 
tentunya dengan tetap berpegang pada 
SOP dan janji layanan unggulan yang telah 
ditetapkan kantor pusat.  

Percepatan pelayanan tersebut dilakukan 
salah satunya dengan pemberian informasi 

Melayani dengan 
Sejuk

          Bambang Sugianto, Kepala KPKNL Balikpapan
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sejelas-jelasnya kepada stakeholders, 
menjalin komunikasi yang baik, dan 
meningkatkan sumber daya manusia dan 
sarana penunjang di KPKNL Balikpapan. 
Bambang mengatakan, bahwa pemberian 
informasi dan komunikasi yang baik bisa 
mempercepat dan meningkatkan mutu 
pelayanan. Pelayanan pada dasarnya adalah 
komunikasi dua arah. 

Sebagai contoh KPKNL tentu tidak bisa 
melakukan pelayanan apabila data dukung 
yang disampaikan pemohon belum 
lengkap. Untuk itu, sejak awal kami lakukan 
komunikasi pada stakeholder, mengenai 
layanan-layanan yang mungkin akan 

dibutuhkan seperti layanan rekonsiliasi BMN, 
penghapusan, pemanfaatan. Walaupun 
belum waktunya rekon (rekonsiliasi BMN-
red) atau ada permohonan penghapusan  
dari satker terkait, namun kami upayakan 
ketentuan-ketentuannya sudah diketahui 
oleh satker, sehingga pada saat mereka 
membutuhkan layanan tersebut, mereka 
sudah tahu prosedur dan syarat yang harus 
dipenuhi, dan bisa dilayani dengan cepat.

Tidak sebatas pengelolaan BMN, hal 
yang sama juga dilakukan terkait tugas 
pengurusan piutang negara dan pelayanan 
lelang. Terobosan membentuk Balikpapan 
Lelang Club (BLC) pada 24 Maret 2014 

merupakan forum diskusi dalam rangka 
pencapaian target pelayanan lelang dan 
upaya edukasi kepada masyarakat dalam 
hal jual beli melalui lelang. Bahkan BLC 
2015 pada Juni 2015 ini mengangkat tema 
“e-Auction, Lelang dalam Genggaman” 
yang dilengkapi dengan simulasi lelang 
internet. “Dengan forum diskusi seperti 
ini, pelan-pelan masalah bisa terurai, dan 
bisa menemukan jalan keluar atau paling 
tidak menjalin keakraban antar praktisi dan 
pemerhati lelang,” ungkap Bambang.  

Di Balikpapan masih banyak masyarakat 
yang takut membeli barang melalui lelang 
terutama tanah atau rumah. Mereka takut 
akan risiko, seperti risiko pengosongan atau 
risiko-risiko lain. Namun, dengan adanya BLC 
ini kita bisa jelaskan yang menyebabkan hal 
itu terjadi. Tentunya dengan mengundang 
narasumber-narasumber yang kompeten 
seperti Kantor Pertanahan. 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 
seluruh jajaran KPKNL Balikpapan selalu 
berusaha menciptakan iklim SEJUK dalam 
melayani stakeholder dan masyarakat. 
(senyum, empati, jujur, dan kualitas). 
Senyum merupakan cerminan perasaan hati 
senang dan gembira dalam melayani semua 
pengguna jasa. Empati artinya senantiasa 
berusaha untuk selalu memahami apa 
yang diinginkan setiap pengguna jasa 
dan memberikan solusi yang terbaik. Jujur 
merupakan perwujudan  integritas dan 
transparansi dalam setiap pelaksanaan 
pekerjaan; Kualitas berarti bekerja secara 
profesional dengan didukung oleh 
kemampuan yang prima. Nilai-nilai dari 
akronim sejuk itulah yang dapat menjaga 
ritme kerja di KPKNL Balikpapan tetap cepat 
dan berkualitas.

Semangat transformasi kelembagaan yang 
terus digelorakan oleh seluruh jajaran 
KPKNL Balikpapan ini menjadi suatu 
motivasi memberikan layanan terbaik untuk 
para pengguna jasa, memunculkan ide-
ide kreatif dalam bekerja, dan melahirkan 
terobosan-terobosan baru dalam 
melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan 
kekayaan negara, pengurusan piutang dan 
lelang di KPKNL Balikpapan. 

(Teks: Paundra/Foto: Andi). 

               
  

         
                              
                                                                               Kepala KPKNL Balikpapan beserta jajaran

Kepala KPKNL Balikpapan beserta Kepala Seksi
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Terkait temuan BPK, Tim Penilai 
Kanwil DJKN Papua dan Maluku 
melaksanakan inventarisasi dan 

penilaian terhadap Embung Tutukey dan 
lima embung lainnya yang berlokasi di 
Pulau Leti, Kabupaten Maluku Barat Daya, 
Propinsi Maluku. Pulau Leti merupakan 
salah satu pulau terluar Indonesia yang 
berbatasan langsung dengan negara Timor 
Leste.

Pada kesempatan ini, kami tidak mengulas 
tentang kegiatan inventarisasi dan penilaian 

yang kami laksanakan, melainkan 
sisi lain dari perjalanan dinas 
yang menurut saya lebih 
menarik untuk dikupas.

Pulau Leti adalah pulau 
terluar Indonesia 
yang terletak di Laut 
Timor, berada di 
daerah  perbatasan 
wilayah Provinsi Maluku 
dengan wilayah  Provinsi 
Nusa Tenggara Timur dan 

Negara Timor Leste. Pulau Leti ini 
merupakan bagian dari wilayah 

pemerintah Kabupaten 
Maluku Barat Daya, 

Provinsi Maluku. Pulau ini 
berada di sebelah timur 
laut dari negara Timor 
Leste dengan koordinat 

8° 13’ 20” LS, 127° 38’50” 
BT. Pulau Leti termasuk 

dalam gugusan kepulauan 
Lemola (Leti Moa Lakor).  

“Ketika berkunjung 
ke Pulau Leti, jangan 

berharap akan 
menjumpai hotel 

dengan segala fasilitas 
lengkapnya”

salah satu pulau terluar di Indonesia

Perjalanan dinas ke

INSPIRASI

Pulau
Leti

(Text & Foto : M.Riza Cahyo W, NRH)
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Luas Pulau Leti hanya 9.230 ha, 
dengan keliling Pulau sekitar 45 km. 

Pulau Leti mungkin satu dari sekian 
pulau di Indonesia yang minim fasilitas. 
Ketika berkunjung ke Pulau Leti, jangan 
berharap akan menjumpai hotel dengan 
segala fasilitas lengkapnya, yang ada 
hanya sebuah penginapan sederhana 
yang kosong dan sudah tidak dikelola 
oleh pemiliknya. Rumah makan pun tidak 
dijumpai di sana. Jaringan komunikasi 
sangat terbatas, karena hanya sebagian 

kecil wilayah Pulau Leti yang bisa 
mendapatkan jaringan komunikasi. 
Jaringan komunikasi yang ada hanya ada 
pada sisi timur Pulau Leti (pantai dan bukit) 
yang berhadapan langsung dengan pulau 
di seberang laut, yaitu Pulau Moa, karena 
jaringan komunikasi yang ada hanya di 
Pulau Moa. Fasilitas listrik di Pulau Leti juga 
terbatas. Dalam kondisi normal, fasilitas 
listrik hanya bisa dinikmati masyarakat 
selama 12 jam setiap hari yaitu mulai pukul 
18.00 sampai dengan pukul 06.00 WIT. Pada 

saat kami berada di sana selama 3 malam, 
listrik hanya menyala 1 malam saja karena 
keterbatasan/kelangkaan solar sebagai 
bahan bakar PLTD.  

Dengan segala keterbatasan fasilitas yang 
ada, Pulau Leti memiliki pantai-pantai 
pasir putih yang indah. Rasa capek selama 
perjalanan laut yang lama terobati dengan 
menikmati indahnya pantai-pantai di Pulau 
Leti. 

Dalam perjalanan dinas ke Pulau Leti, kami 
mengawali perjalanan dengan naik pesawat 
udara dari Jayapura ke Kota Kupang, karena 
jalur transportasi yang paling dekat adalah 
dengan melalui Kota Kupang (Provinsi Nusa 
Tenggara Timur). Dari Kota Kupang tersedia 
beberapa  kapal perintis dan kapal PELNI 
yang melayani jalur transportasi perbatasan 
Nusa Tenggara Timur dan Maluku.

Sarana transportasi dari Kota Kupang ke 
Pulau Leti dengan pesawat udara tidak 
tersedia. Sarana transportasi udara yang 
ada dari Kota Kupang hanya sampai ke 
Pulau Kisar (pulau terdekat dengan Pulau 
Leti). Pesawat itupun  bukan merupakan 
penerbangan reguler, tetapi pesawat sewa. 
Sarana transportasi yang ada hanya alat 
transportasi laut (kapal laut). 

Pada saat berangkat, perjalanan yang kami 
tempuh adalah dengan menumpang Kapal 
Pangrango yang ditempuh melalui rute 
Kupang – Wetar – Kisar -  Leti dengan waktu 
tempuh perjalanan sekitar 34 jam. 

Sedangkan pada saat perjalanan pulang, 
dengan pertimbangan untuk menempuh 
waktu perjalanan tersingkat, kami 
menempuh perjalanan sebagai berikut :

a) Naik Kapal Perintis Asia Permai dari 
Pulau Leti ke Pulau Kisar dengan waktu 
tempuh sekitar 4 jam perjalanan. 
Sesampai di Pulau Kisar, kami 
menginap terlebih dahulu karena 
Kapal Perintis Maumere I dari Pulau 
Kisar dengan tujuan ke Kota  Kupang 
(Nusa Tenggara Timur) baru berangkat 
keesokan harinya. 

Pada saat transit di Pulau Kisar, 
kami memanfaatkan waktu untuk 
menikmati indahnya pantai-pantai 
di sekitar Pelabuhan Kisar yang tidak 
kalah indahnya dengan pantai-pantai 
di Pulau Leti.
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b) Dari Pulau Kisar kami melanjutkan 
perjalanan dengan menumpang Kapal 
Perintis Maumere I. Waktu tempuh 
perjalanan dari Pulau Kisar ke Kota 
Kupang berkisar antara 40 s.d. 42 
jam. Dengan pertimbangan efisiensi 
waktu, kami memutuskan untuk tidak 
melanjutkan perjalanan laut sampai ke 
Kota Kupang. Kami turun di Pelabuhan 
Wini, di Kabupaten Timor Tengah Utara 
(Nusa Tenggara Timur). Waktu tempuh 
dari Pulau Kisar Ke Pelabuhan Wini 
sekitar 28 jam. 

c) Dari Pelabuhan Wini ke Kota Kupang, 
kami melanjutkan perjalanan darat 
dengan menyewa mobil minibus 

dengan waktu tempuh sekitar 6 jam 
perjalanan.

Setelah sampai di Kota Kupang, kami 
melanjutkan perjalanan kembali ke Jayapura. 
Beginilah cerita panjang tentang perjalanan 
dinas kami yang melelahkan.  

Bagi kami, ini merupakan perjalanan dinas 
yang berat, namun dibandingkan dengan 
pengalaman rekan-rekan yang bertugas di 
daerah kepulauan, perjalanan dinas kami 
tidak seberapa. Masih terdapat banyak kisah 
perjalanan dinas dari rekan-rekan DJKN yang 
sangat berbahaya dalam menjalankan tugas 
negara.  

Keterangan foto searah jarum 
jam:
1. Anak-anak penduduk setempat 
bermain di pantai laitutun.
2. Pemandangan pantai di sekitar 
Pelabuhan Kisar yang indah.
3. Sunset yang sempurna di  
Pelabuhan Kisar.

1 2

3

Lokasi Pulau Leti
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