www.djkn.kemenkeu.go.id

112 TAHUN LELANG DI INDONESIA
Artikel Utama:
112 Tahun Lelang di Indonesia:
Eksistensi, Peran, dan
Pengembangannya Di Era Digital

Kolom Sekretariat:
Akses KN: Inovasi
Pengelolaan Mobil Dinas
Operasional DJKN

Profil Kantor:
KPKNL Bontang:
Refleksikan Semangat Kebersamaan
Gawi Gawi Etam!

Edisi No. 34 Tahun XI / 2020
Media KN edisi Nomor 34

|

1

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

MISI:

2

|

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
bersama dengan Direktur Jenderal Kekayaan
Negara
Isa
Rachmatarwata saat akan
membuka Rapat Pimpinan DJKN Rabu (15/01)
di Aula Kantor Pusat DJKN, Jakarta Pusat.
Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani
Indrawati menyatakan bahwa Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) harus
menjadi katalisator perekonomian Indonesia.
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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
28 Februari dikenal insan lelang sebagai hari lelang. Pada
tahun ini, lelang telah menginjak usia 112 tahun sejak ada di
Indonesia. Sejarah dan milestone lelang selama Indonesia
kami bahas secara komprehensif di rubrik Artikel Utama.
Masyarakat pada umumnya tidak mengerti perbedaan
antara pembelian secara leasing dengan pembelian dengan
pembayaran angsuran. Simak perbedaan keduanya di Kolom
Lelang. Untuk rubrik wawancara utama, redaksi bertemu
dengan Direktur Lelang Lukman Effendi. Dengan jam terbang
yang tinggi di dunia lelang, beliau berani sedikit menyinggung
isu sensitif mengenai dunia lelang saat ini.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Pimpinan di
Gedung DJKN mengapresiasi AksesKN dan ingin supaya AksesKN
secara ambisius dan masif. Ingin tahu bagaimana cerita dibalik
pembuatan inovasi asli DJKN ini? Simak pembahasan AksesKN
di Kolom Sekretariat. Jangan lewatkan Kolom PNKNL, yang
membahas tentang Diagnosis Penyakit Piutang Negara dengan
penulis yang sudah terkenal, Margono Dwi Susilo.

Success Story adalah kolom baru yang redaksi tampilkan untuk
mengapresiasi capaian dan kerja keras rekan-rekan di unit
vertikal. Kali ini kami menampilkan Kanwil DJKN Aceh yang
berhasil mencapai target sertifikasi sebanyak 43% dari target
nasional secara keseluruhan. Angka yang luar biasa bukan?
Untuk menyegarkan pikiran, kami berkunjung ke Taman
Nasional Tangkoko Batuputih dan bertemu Satwa Endemik
Sulawesi, simak hasil liputannya di Resensi WIsata. Kolom
Kabar Daerah kami yang menampilkan berita menarik dari unit
vertikal DJKN di seluruh Indonesia.
Rubrik profil kantor kali ini kami menampilkan KPKNL Bontang
dan Kanwil DJKN Sulseltrabar sebagi inspirasi rekan-rekan
dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehari-hari.
Pembaca yang Budiman, kontribusi terbaik Anda berupa kajian,
tulisan/artikel, ulasan tempat wisata, hingga saran dan kritik
senantiasa kami nantikan. Akhirnya selamat menikmati Media
Kekayaan Negara Edisi 34 ini.
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Resensi Wisata

.

TEKS DAN FOTO: ANDI AL HAKIM

MELIHAT SATWA ENDEMIK
SULAWESI DI HABITATNYA

C

agar Alam Gunung Tangkoko Batuputih
adalah cagar alam di Kecamatan Bitung Utara,
Kota Bitung, Sulawesi Utara. Cagar alam
seluas sekitar 8.745 hektare ini merupakan tempat
perlindungan Monyet Hitam Sulawesi (Celebes crested
macaque) dan Tarsius. Di dalam kawasan ini terdapat
Taman Wisata Batuputih dan Taman Wisata Alam
Batuangus. Kawasan cagar alam ini dikelola oleh Balai
Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Utara.
Berlokasi 60 km di sebelah timur Kota Manado, Lokasi
Cagar Alam Tangkoko dapat ditempuh dengan waktu
2 jam perjalanan dengan kendaraan pribadi. Untuk
menuju lokasi ini tidak terlalu sulit dan kondisi jalan
relatif bagus. Lokasi Cagar Alam Tangkoko Batuputih
berdekatan dengan pantai, cocok banget buat kalian
yang kekurangan vitamin sea.
Melihat satwa endemik di habitat aslinya tentu berbeda
dengan melihatnya di alam buatan manusia seperti
taman safari atau di kebun binatang. Di habitat aslinya,
mereka lebih lincah dan bebas berkeliaran seperti
halnya tarsius dan monyet hitam yang penulis temui.
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Tarsius bertubuh kecil dengan mata yang sangat besar.
Tiap bola matanya berdiameter sekitar 16 mm. Kaki
belakangnya juga sangat panjang yang berguna untuk
melompat sangat tinggi. Tulang tarsus di kakinya sangat
panjang dan dari tulang tarsus inilah nama tarsius
berasal. Panjang kepala dan tubuhnya 10 sampai 15
cm, namun kaki belakangnya hampir dua kali panjang
ini, mereka juga punya ekor yang ramping sepanjang
20 hingga 25 cm. Mereka hidup berkelompok dan
tinggal di satu pohon.
Sedangkan monyet hitam adalah satwa endemik
Indonesia yang hanya terdapat Pulau Sulawesi bagian
utara dan sekitarnya. Ciri khas dari monyet hitam
adalah warna seluruh tubuhnya yang hitam dan
memiliki rambut berbentuk jambul di atas kepalanya,
serta memiliki pantat berwarna merah muda.
Jadi, kalau liburan ke Sulawesi Utara, jangan hanya ke
Bunaken ya!
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Kabar Daerah
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Kabar Daerah

Kabar Daerah

Tasyakuran Gedung Kolaboratif,
Kepala Kanwil Ingatkan Jaga Sinergi

Ternate - KPKNL Ternate
menggelar acara Tasyakuran
Gedung Kolaboratif di Auditorium
KPKNL Ternate. Beberapa
pejabat penting turut hadir
dalam kesempatan tersebut
diantaranya Kepala Kanwil DJKN
Suluttenggomalut A.Y. Dhaniarto,
Kepala Kanwil DJPb Maluku Utara
Bayu Andy Prasetya, dan Forum
Koordinasi Pimpinan Daerah Kota
Ternate dan Provinsi Maluku Utara.
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Kabar Daerah
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Artikel Utama

S

112 TAHUN LELANG DI INDONESIA:
EKSISTENSI, PERAN, DAN
PENGEMBANGANNYA DI ERA DIGITAL
Penulis: Mohamad Akyas dan Fuad Maarif - Direktorat Lelang

Tanggal 28 Februari dikenal oleh seluruh Insan
Lelang di Indonesia sebagai Hari Lelang. Pada
tahun ini, lelang telah melampaui milestone dengan

eperti yang telah kita ketahui, pelaksanaan lelang
sudah dilakukan oleh masyarakat kolonoial
jauh hari sebelum tahun 1908, namun
memang pengaturan formal berupa reglement baru
dikeluarkan oleh pemerintah kolonial dalam bentuk
Vendu Reglement Staatsblad No. 189 tahun 1908.
Awalnya, lelang berfungsi sebagai sarana untuk menjual
barang-barang milik para pejabat kolonial yang akan
meninggalkan Hindia Belanda. Secara umum dapat kita
anggap bahwa penjualan dimaksud berfungsi sebagai
cara untuk mendapatkan penerimaan bagi pemerintah
kolonial dari penjualan aset eks pejabat mereka. Dengan
demikian, lelang memiliki peran tersendiri yang bukan
sekedar sarana jual beli belaka.
Lelang yang kini telah diidentifikasikan memiliki sekitar
30 jenis lelang telah berkembang dengan signifikan
dalam satu dekade terakhir. Walaupun pembahasan
lelang tidak terlepas dari diskusi terkait hukum dan
penegakannya, namun secara ekonomi, lelang sebagai
sarana jual beli memiliki peran dalam perekonomian
Indonesia. Kontribusi tersebut dapat dirasakan secara
langsung maupun tidak langsung dalam setiap
pelaksanaan lelang.
Pertama, lelang memiliki fungsi budgeter yang
menggambarkan peran lelang dalam mengumpulkan
penerimaan negara. Melalui Peraturan Pemerintah
Nomor 3 tahun 2018 tentang Jenis Dan Tarif Atas
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Kementerian Keuangan, ditetapkan bahwa setiap
pelaksanaan lelang akan menghasilkan penerimaan
negara dalam bentuk Biaya Administrasi dan Bea Lelang
sebagai bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

(DJKN). Namun, kontribusi penerimaan negara dari
pelaksanaan lelang sejatinya tidak hanya terbatas
dalam bentuk PNBP dimaksud saja, tetapi memiliki
lingkup yang lebih luas, yaitu penerimaan negara secara
keseluruhan, baik penerimaan negara Pemerintah Pusat
yang tercakup dalam APBN ataupun sebagai penerimaan
negara bagi Pemerintah Daerah dalam APBD.
Setiap pelaksanaan lelang dengan objek berupa tanah
dan/atau bangunan, akan dikenakan pungutan Pajak
Penghasilan (PPh) Pasal 25 sebagai penerimaan pajak
pusat dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB) yang menjadi penerimaan bagi Pemerintah
Daerah. Penerimaan negara dari pelaksanaan lelang
juga tidak dapat dilepaskan dari bea lelang pada sektor
pegadaian yang memiliki proses penjualan yang sama
dengan lelang walaupun memiliki regulasi sendiri yang
diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Terakhir
tentunya dalam hal pemohon/pemilik barang lelang
merupakan instansi pemerintah, maka penerimaan
negara dalam bentuk pokok lelang juga dapat dihasilkan.
Berdasarkan data Direktorat Lelang DJKN, kontribusi
pelaksanaan lelang terhadap penerimaan negara dalam
sepuluh tahun terakhir mencapai Rp12,4 Triliun yang
berasal dari Bea Lelang, PPh, BPHTB, dan Pokok Lelang.
Secara umum, penerimaan negara dari pelaksanaan
lelang dalam bentuk PNBP pada DJKN, meliputi Bea
Lelang Pejabat Lelang Kelas I, Bea Lelang Pejabat
Lelang Kelas II dan Bea Lelang Pegadaian sebesar Rp2,7
Triliun. Penerimaan negara dari penjualan Barang Milik
Negara/Daerah atau Barang yang dikuasai oleh negara
menjadi yang paling dominan dengan nilai Rp6,9
Triliun atau sebesar 56%, dan Bea Lelang yang berasal
dari pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Pejabat

menginjak usia 112 tahun eksistensi di Indonesia.
Dalam perjalanan selama 112 tahun, lelang telah
menjadi bagian dalam peradaban masyarakat di
Indonesia. Selama rentang waktu itu pula, lelang
telah memberikan banyak warna dalam transaksi
jual beli pada masyarakat. Harapan seluruh Insan
Lelang di Indonesia adalah agar Lelang dapat tetap
eksis sebagai sarana jual beli dan senantiasa dapat
meningkatkan peran bagi masyarakat dan Negara.
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Lelang Kelas II merupakan yang terkecil dengan nilai
344 Miliar Rupiah atau sebesar 3%.
Nilai penerimaan negara dari pelaksanaan lelang
memang tidak fair apabila dibandingkan dengan
penerimaan negara dari Ditjen Pajak atau Ditjen Bea
Cukai karena pada dasarnya lelang merupakan tugas dan
fungsi pelayanan yang penerimaan negaranya bukanlah
menjadi tujuan pokok dari pelayanan dimaksud. Hal
ini tercermin dari pengenaan tarif untuk bea lelang
lebih mencerminkan keberlangsungan pelaksanaan
lelang, bukan peningkatan penerimaan itu sendiri.
Namun, apabila dilihat dari program DJKN untuk
menjadikan pengelolaan aset sebagai revenue center, unit
yang memberikan kontribusi bagi penerimaan negara,
dengan nilai penerimaan negara dari pelaksanaan lelang
dimaksud tidaklah berlebihan mengatakan bahwa fungsi
lelang memiliki peran yang strategis dan signifikan
sebagai salah satu revenue center.
Peranan lelang bagi perekonomian Indonesia tercermin
dari nilai penerimaan negara dari lelang yang terdapat
dalam APBN/D. Sebagaimana diketahui bahwa
salah satu fungsi dari APBN adalah sebagai alat untuk
mengelola perekonomian Negara. Oleh karena itu,
sebagai bagian penerimaan negara dalam APBN/D, lelang
ikut berkontribusi bagi pembangunan perekonomian
bangsa melalui pendanaan penyelenggaraan belanja
dan pembiayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat
maupun Pemerintah Daerah.
Kedua, lelang sebagai salah satu sarana jual beli
memberikan peran dalam perekonomian
yang
tercermin melalui aliran atau perputaran dana dalam
pelaksanaan lelang. Hal yang paling terlihat tentu adalah
nilai pokok lelang yang dihasilkan, yang realisasinya
dalam sepuluh tahun terakhir mencapai 128 triliun
rupiah. Nilai uang yang berputar dimaksud akan lebih
besar apabila dicermati bahwa setiap pelaksanaan lelang
mensyaratkan adanya nilai jaminan penawaran lelang
yang harus disetorkan kepada penyelenggara lelang.
Sebagai gambaran, jumlah frekuensi lelang sepanjang
tahun 2019 adalah lebih dari 50.000 dengan tingkat
produktivitas sebesar 35%. Tentunya jumlah uang yang
berputar tidaklah sedikit.
Peranan lelang dalam menggerakan kegiatan ekonomi
dapat dilihat dari masing-masing jenis lelang. Misalnya,
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Lelang Eksekusi terkait piutang perbankan, peranan
lelang akan menurunkan tingkat Non Performing Loan
(NPL). Lelang eksekusi barang rampasan atau sitaan
dapat berperan sebagai pemulihan kerugian Negara
atas tindak pidana. Lelang Noneksekusi Wajib memiliki
peran sebagai pelaksanaan peraturan perundangan
guna mewujudkan tertib administrasi dan tertib hukum
penyelenggaraan tata kelola negara. Lelang Noneksekusi
Sukarela dapat dikatakan sebagai cerminan yang
sesungguhnya peranan lelang dalam kegiatan ekonomi
masyarakat sebagai alternatif jual beli.
Ketiga, Lelang juga dapat memberikan kesempatan
dalam pembukaan lapangan kerja. Selain melalui
KPKNL dengan perantara Pejabat Lelang Kelas I,
pelaksanaan lelang dapat diselenggarakan oleh Balai
Lelang melalui perantara Pejabat Lelang Kelas II.
Balai Lelang adalah badan usaha berbentuk Perseroan
Terbatas yang dapat memberikan jasa pralelang dan
pascalelang, sementara Pejabat Lelang Kelas II adalah
Pejabat Lelang swasta yang berwenang melaksanakan
Lelang Noneksekusi Sukarela. Sebagai perpanjangan
tangan pemerintah dalam memberikan layanan jasa
lelang kepada masyarakat, tentunya terdapat mekanisme
pemberian insentif atas setiap pelaksanaan lelang yang
dilakukan oleh pihak swasta. Sesuai dengan ketentuan
yang berlaku, kedua pihak tersebut dapat memperoleh
imbalan jasa atas pelayanan jasa lelang yang diberikan
kepada pengguna jasa. Insentif berupa imbalan jasa
tersebut dapat menarik perhatian masyarakat yang ingin
menjalankan bisnis jasa layanan lelang dan tentunya
dapat menyerap tenaga kerja baru.
Lelang Noneksekusi Sukarela sejauh ini telah merambah
berbagai sektor usaha, yang dilakukan oleh Balai Lelang
dan Pejabat Lelang Kelas II, mulai dari sektor properti,
kendaraan bermotor sampai dengan karya seni. Sebagai
contoh, lelang benda seni berupa lukisan yang kini
sering dilaksanakan di Pulau Bali. Banyak para pekerja
seni lokal turut berpartisipasi dalam lelang benda seni
ini yang kemudian dikumpulkan oleh Balai Lelang.
Bahkan, lelang ini melibatkan beberapa peserta lelang
yang berasal dari mancanegara seperti Australia, Jepang
hingga negara-negara dari belahan Eropa. Diharapkan
pengembangan lelang noneksekusi sukarela dapat
mendukung usaha bagi pelaku bisnis dari berbagai
sektor lainnya.

Keempat, Lelang berperan dalam pengelolaan BMN/D
pada instansi pemerintah. Hal yang paling utama
tentunya penerimaan negara dari penjualan BMN/D
tersebut seperti yang telah diungkapkan sebelumnya.
Selain itu, lelang dapat menjadi solusi dalam
menurunkan aset yang idle karena lelang saat ini dapat
menjadi sarana dalam pemanfaatan BMN/D melalui
Lelang Atas Hak Menikmati Barang (dikenal dengan
Lelang Sewa) sesuai dengan Peraturan Dirjen Kekayaan
Negara Nomor 8 Tahun 2018. Penjualan BMN/D yang
tidak dapat digunakan dan tidak dapat dimanfaatkan lagi
juga dapat mewujudkan efisiensi belanja pemeliharaan
dan pengamanan aset.
Selanjutnya, Presiden RI telah menetapkan rencana
untuk memindahkan ibukota negara dari Jakarta
ke Kalimantan Timur. Rencana pemindahan ini
membutuhkan dana yang sangat besar yang bersumber
pada APBN dan pembiayaan swasta melalui kerjasama
dengan pemerintah. DJKN sebagai salah satu unit di
bawah Kementerian Keuangan diberikan tugas untuk
menyusun alternatif sumber pendanaan yang menjadi
alokasi dari APBN melalui pengelolaan aset. Hal ini
menjadi kesempatan bagi DJKN untuk memperkuat
peran yang strategis sebagai asset manager.
Alokasi dana APBN yang diharapkan dapat digunakan
dalam pembiayaan pemindahan ibukota adalah sekitar
Rp90 Triliun. Salah satu skema pembiayaan pemindahan
ibukota antara lain melalui pemanfaatan dan penjualan
aset. Dalam hal ini, lelang dapat maju ke depan sebagai
sarana dalam proses pemanfaatan dan penjualan aset. Di
samping itu, pemerintah juga dapat mendayagunakan
Balai Lelang dalam melakukan pemasaran atas aset yang
akan dimanfaatkan atau dipindahtangankan.
Lelang di Era Revolusi Industri 4.0
Perekonomian dunia saat ini telah memasuki suatu era
baru dalam kegiatan usaha bisnis dengan memanfaatkan
teknologi informasi yang lebih dikenal dengan era
revolusi industri 4.0. Revolusi industri yang dicetuskan
di Negara Jerman ini merupakan fenomena yang
mengkolaborasikan teknologi cyber dan teknologi
otomatisasi. Konsep penerapannya berpusat pada
konsep otomatisasi yang dilakukan oleh teknologi
tanpa memerlukan tenaga kerja manusia dalam proses

pengaplikasiannya. Contoh mudahnya adalah saat ini
setiap orang dapat mengakses peralatan pada pabrik
dari tempat mana saja atau melakukan remote sepanjang
terdapat koneksi internet yang memadai.
Revolusi Industri telah membuka jalan bagi banyak jenis
usaha yang meliputi seluruh sektor hidup manusia. Salah
satunya adalah bisnis jual beli secara daring atau online.
Metode penjualan ini telah memunculkan banyak pelaku
bisnis yang menjalankan usaha secara mandiri atau
melalui pasar yang lebih besar (situs marketplace) yang
kini telah memiliki organisasi yang menjadi tempat
berhimpun bernama Indonesia E-commerce Association
(IdEA). Saat ini jumlah anggota IdEA yang menjalankan
bisnis jual beli online sebanyak lebih dari 200. Revolusi
industri 4.0 telah memajukan bisnis jual beli elektronik
layaknya suatu industri.
Industri bisnis jual beli secara online di Indonesia telah
menunjukkan perkembangan yang sangat luar biasa.
Berdasarkan data pada Bank Indonesia (BI), jumlah
transaksi perdagangan online sepanjang tahun 2019
mencapai nilai Rp265 Triliun atau sekitar Rp13 Triliun
untuk setiap bulannya. Bahkan, perusahaan konsultasi
bisnis, McKinsey Indonesia, mengungkapkan dalam
laporan yang berjudul The Digital Archipleago, nilai
transaksi pasar e-commerce di Indonesia diproyeksikan
akan menyentuh angka $65 miliar atau sekitar Rp910
Triliun pada tahun 2022. Selanjutnya, perdagangan
online e-commerce akan memberikan dampak bagi
perekonomian Indonesia dengan mendukung 2-3
persen dari total GDP dan menciptakan lapangan kerja
sebanyak 26 juta pada tahun 2020.
Lelang sebagai salah satu metode jual beli sebenarnya
juga menunjukkan perkembangan yang cukup
signifikan. Nilai pokok lelang dalam sepuluh tahun
terakhir mencapai Rp128 Triliun dan pada tahun 2019
sendiri membukukan perolehan sebesar Rp27 Triliun.
Direktorat Lelang telah mengeluarkan jasa layanan
lelang secara elektronik atau e-auction sejak tahun 2014
yang kini telah bertransformasi menjadi portal Lelang
Indonesia yang dapat diakses melalui www.lelang.go.id
dan aplikasi Lelang Indonesia pada gawai Android yang
dapat diunduh melalui Playstore. Nilai transaksi jual beli
melalui e-auction pada tahun 2019 sendiri mencapai
Rp3,1 Triliun atau sebesar 11% dari total pokok lelang.
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Apabila dibandingkan dengan nilai transaksi jual beli
e-commerce, perkembangan jual beli secara lelang
memang masih tertinggal. Pelaksanaan lelang saat
ini masih sangat didominasi oleh pelaksanaan lelang
eksekusi dan noneksekusi wajib dengan tingkat frekuensi
laku lelang yang tidak terlalu tinggi. Namun, pelaksanaan
lelang noneksekusi sukarela menunjukan peningkatan
yang cukup signifikan. Pada tahun 2019, pelaksanaan
lelang noneksekusi sukarela telah menghasilkan pokok
lelang sebesar Rp12,27 Triliun atau 45,4% dari total
pokok lelang, yang merupakan kontribusi paling besar.
Dalam beberapa tahun terakhir, lelang noneksekusi
sukarela telah memberikan kontribusi yang paling
dominan dalam pencapaian kinerja pokok lelang
secara nasional. Dalam tabel di bawah ini dapat terlihat
bahwa pelaksanaan lelang noneksekusi sukarela
selalu meningkat dan menghasilkan rata-rata pokok
lelang sebesar Rp9,5 Triliun setiap tahunnya. Melihat
perkembangan pelaksanaan lelangnya dan memahami
bahwa lelang noneksekusi sukarela merupakan jenis
lelang yang dapat dikatakan paling mendekati model
transaksi jual beli pada umumnya, tidak berlebihan
apabila lelang noneksekusi sukarela menjadi fokus
utama pengembangan lelang di masa yang akan datang.

ungkap Beliau. Hal ini menjadi tantangan sekaligus
motivasi bagi DJKN guna mengembangkan lelang
menjadi lebih maju dan bahkan menjadi suatu industri
jual beli tersendiri.
Penguatan Sistem IT dalam Pelaksanaan Lelang
Perkembangan zaman yang begitu cepat menuntut
semua orang untuk ikut menyesuaikan diri dengan
bertransformasi apabila tidak ingin tertinggal dan
tenggelam. Banyak sektor bisnis yang telah tertinggal dan
tenggelam karena gagal untuk melakukan perubahan
dalam berbisnis, seperti Lehman Brothers, Kodak, MGM,
dan banyak lainnya. Perkembangan lelang juga tidak
dapat lepas dari perubahan zaman serta menjadi subjek
dari kelompok yang tertinggal dan tenggelam apabila
tidak bertransformasi. Lelang akan tertinggal apabila
masih menggunakan cara-cara yang konvensional dalam
proses bisnisnya.

4. Tahun 2019: Lelang yang Aman, Unggul, dan
Terpercaya, dengan strategi pencapaian berupa
standarisasi pelayanan melalui SOP yang teruji.
Pelaksanaan lelang dengan menggunakan teknologi
informasi sendiri mulai digunakan pada tahun 2014
seiring dengan diluncurkannya layanan lelang e-auction.
e-acution merupakan bentuk modernisasi lelang yang
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor

Guna memberikan arah yang jelas dalam pembangunan
layanan lelang berbasis teknologi, dirancanglah suatu
framework yang menjadi induk dalam pengembangan
lelang elektronik yang bernama SMILE (Sistem
Manajemen dan Informasi Lelang Elektronik). Selain

Direktorat Lelang sebagai pengambil kebijakan terkait
pelaksanaan lelang terus menerus melakukan perbaikan
dalam meningkatkan kualitas layanan lelang. Dalam
empat tahun terakhir, Direktorat Lelang telah melakukan
berbagai perubahan dengan berlandaskan pada roadmap
tahun 2016-2019. Strategi pencapaian per tahun yang
telah dilaksanakan antara lain:

2. Tahun 2017: Optimalisasi Pelayanan Berbasis TIK,
dengan strategi pencapaian berupa optimalisasi layanan
menggunakan TIK;
3. Tahun 2018: Pemantapan Mutu dan Profesionalisme,
dengan strategi pencapaian berupa penyediaan SDM
yang kompeten dan regulasi yang komprehensif.
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Seiring dengan penetapan roadmap Direktorat
Lelang 2016-2019, pengembangan layanan lelang
berbasis teknologi informasi menjadi salah satu fokus
pembangunan. Terdapat beberapa hal yang menjadi
latar belakang pengembangan layanan lelang berbasis
teknologi antara lain:
1. Proses bisnis dan data kinerja
lelang belum terintegrasi;
Perlu digitalisasi dan simplifikasi
proses bisnis serta pembentukan
data terintegrasi dengan TIK.
2. Proses pelayanan lelang
kurang optimal, proses bisnis
yang tradisional menyebabkan
inefisiensi karena semua lini
layanan dilakukan secara manual;
Perlu dilakukan otomatisasi dan
layanan perlu dukungan TIK.
3. Arsip berkas permohonan
lelang memerlukan mekanisme
penyimpanan dan pengelolaan
yang aman dan cepat dalam
pencarian;
Perlu dilakukan pengarsipan data secara manual dan
digital yang terorganisir.
4. Verifikasi keabsahan objek lelang masih secara
manual, belum dilakukan secara by system dengan para
pemilik layanan (Samsat dan BPN);
Verifikasi keabsahan objek lelang perlu dilakukan secara
online dengan memanfaatkan TIK.
5. Pengelolaan arsip dan data pada Direktorat Lelang
masih dilakukan secara manual;
Diperlukan proses digitalisasi produk hukum lelang.

1. Tahun 2016: Penguatan Business Process, dengan
strategi pencapaian berupa pengembangan database
yang handal dan penggunaan aplikasi pendukung;

Perkembangan jual beli elektronik yang sangat
pesat di Indonesia seharusnya menjadi peluang bagi
instrumen lelang untuk berkembang lebih maju. Hal
ini sejalan dengan arahan Direktur Jenderal Kekayaan
Negara Isa Rachmatarwata, “Saya sangat ingin kita
terus mengupayakan lelang menjadi lebih disukai dan
menjadi preferensi dalam transaksi jual beli. Upaya ini
kita lakukan dengan konsisten, persisten, dan sistematis.
Terus kembangkan pemikiran-pemikiran yang kreatif”

(PMK) 106/PMK.06/2013 tentang perubahan atas
PMK Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Lelang. Melalui aturan tersebut, lelang
mulai mengenal cara penawaran lelang dengan tanpa
kehadiran peserta melalui lelang email dan lelang
internet.

itu, SMILE dirancang untuk mengembangkan Sistem
Informasi yang mudah diakses baik oleh pegawai
internal DJKN maupun masyarakat pengguna jasa
lelang, murah dan mampu menangani berbagai aspek
terkait dengan pengelolaan data dan informasi di bidang
lelang sehingga dapat mendukung kinerja pengelolaan
dan pelayanan data dan informasi di bidang lelang.
Penggunaan SMILE juga akan dapat membangun
database, sistem pelaporan, dan dokumentasi produk
hukum yang terintegrasi dalam satu data warehouse
lelang.

Pembangunan SMILE merupakan bentuk implementasi
teknologi informasi dan telekomunikasi untuk
penyediaan fasilitas layanan data dan informasi bagi
seluruh stakeholder dan masyarakat pengguna jasa
lelang. SMILE berfungsi sebagai pusat informasi lelang
maupun pengelolaan seluruh data dan kinerja lelang
secara keseluruhan, baik pada masa pralelang, saat lelang
maupun pascalelang.
Sampai dengan saat ini terdapat 7 (tujuh) aplikasi
maupun fitur/modul berbasis IT dalam SMILE dan
masih akan terus bertambah (continuous improvement)
mengikuti perkembangan penyempurnaan pelayanan
lelang kepada seluruh stakeholders lelang baik eksternal
maupun internal. Aplikasi maupun fitur/modul berbasis
IT dimaksud antara lain:
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1. Permohonan Lelang Secara Daring (Online)
Merupakan aplikasi permohonan lelang berbasis web
yang memudahkan pemohon lelang dalam mengajukan
permohonan lelang kepada KPKNL secara elektronik
(online).
Modul ini terdapat pada Portal Lelang Indonesia yang
terintegrasi dalam SMILE dan merupakan satu proses
bisnis yang terintegrasi (tersambung) dari mulai tahap
pra lelang (tahapan pemohon lelang mengajukan
permohonan lelang) ke tahap pelaksanaan lelang pada
portal Lelang Indonesia (www.lelang.go.id) dan terakhir
ke tahap pasca lelang (tahapan pencetakan dokumen
Risalah Lelang dan turunannya).
Modul ini digunakan untuk memfasilitasi pemohon
lelang dalam mengajukan permohonan lelang secara
digital. Pemohon lelang dapat memantau tahap
penyelesaian permohonannya sebelum dokumen fisik
dikirim ke KPKNL.
Bagi petugas KPKNL modul ini membantu dalam
pengelolaan administrasi pra lelang sampai dengan
lelang tayang pada Portal Lelang Indonesia dan terakhir
proses pencetakan Risalah Lelang. Dengan modul
ini permohonan lelang dapat dilakukan secara efektif
dan efisien serta dapat memberi kepastian jadwal
pelaksanaan lelang bagi permohonan yang dinyatakan
memenuhi persyaratan.
2. Portal Lelang Indonesia (www.lelang.go.id)
Merupakan aplikasi pelaksanaan lelang berbasis web
dalam rangka memudahkan peserta lelang dalam
mengikuti kegiatan lelang secara elektronik serta dapat
mengoptimalkan harga yang terbentuk dari kegiatan
lelang bagi KPKNL.
Dengan tampilan portal yang user friendly, portal Lelang
Indonesia telah dilengkapi fitur pencarian dan filter
untuk memudahkan masyarakat pengguna jasa lelang
(pembeli lelang) yang berminat untuk memilih objek
lelang, mendaftar dan mengikuti lelang pada portal
lelang Indonesia.
Latar belakang dibangunnya portal Lelang Indonesia
adalah antara lain:
a. Pemohon lelang seringkali tidak serius dalam
melakukan pengumuman lelang, karena masih adanya
pengertian bahwa lelang hanya merupakan “alat” yang
efektif bagi pemohon lelang untuk menakuti debitur
(nasabah) agar kembali membayar hutang tanpa berniat
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untuk menjual agunan. Hal ini menyebabkan frekuensi
lelang tidak laku (tidak ada peminat) sangat tinggi.
b. Adanya keharusan bagi peserta lelang untuk hadir di
ruang lelang (lelang konvensional), dimana hal tersebut
memerlukan usaha (effort) dari peserta lelang. Sering
pula terjadi peserta lelang yang hadir dipengaruhi/
diintimidasi oleh peserta lelang lainnya, sehingga peserta
lelang yang serius akan kesulitan menawar, merasa tidak
aman, dan kemungkinan akan mengeluarkan biaya lebih
untuk peserta lelang lainnya. Hal yang demikian akan
menyebabkan penawaran menjadi tidak kompetitif dan
harga yang terbentuk tidak akan optimal atau malah
barang tersebut tidak laku terjual
c. Masih adanya gugatan dan pengaduan yang tinggi
dari pihak yang merasa dirugikan karena harga yang
terbentuk tidak optimal dan menganggap bahwa lelang
dilaksanakan tidak transparan (dengan alasan lelang
tidak terpublikasikan atau lelang sudah diatur dengan
menunjuk salah satu peserta lelang sebagai pemenang).
d. Adanya kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan
publik dengan pemanfaatan perkembangan IT.
3. Pendaftaran Peserta Lelang Secara Daring (Online)
Masyarakat pengguna jasa lelang (peserta lelang), setelah
memilih objek lelang yang akan diikuti pada portal lelang
Indonesia dapat melakukan pendaftaran kepesertaan
secara online.
Terdapat modul pertukaran data dan modul pendukung
dalam proses bisnis pendaftaran kepesertaan secara
online, yaitu:
a. Modul pertukaran data elektronik dengan server
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Direktorat Jenderal
Pajak Kementerian Keuangan, verifikasi NPWP peserta
lelang dilakukan secara otomatis oleh sistem.
b. Modul pertukaran data elektronik dengan server Data
Kependudukan Direktorat Kependudukan dan Catatan
Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, verifikasi
KTP peserta lelang dilakukan secara otomatis oleh sistem.
c. Modul pendukungnya memanfaatkan TIK, yaitu
pendaftaran peserta lelang melalui aplikasi (online) dan
verifikasi kepesertaan juga dilakukan secara online.
4. Pengelolaan Uang Jaminan
Masyarakat pengguna jasa lelang (peserta lelang) setelah
melakukan pendaftaran kepesertaan secara online dan
memilih objek lelang yang akan diikuti pada portal
lelang Indonesia, maka selanjutnya adalah menyetorkan

uang jaminan lelang ke rekening Bendahara Penerimaan
KPKNL.
Uang Jaminan Penawaran Lelang (UJPL) pada saat
ini telah menggunakan Virtual Account (VA) dengan
keunggulan menjadikan otomatisasi UJPL. Penyetoran
UJPL melalui VA lebih cepat dan praktis karena peserta
lelang tidak perlu melakukan konfirmasi pembayaran
melalui pengiriman bukti transfer. Penyetoran UJPL
melalui VA juga memiliki risiko kesalahan yang kecil
karena peserta lelang akan mendapatkan satu nomor ID
VA yang unik sesuai dengan transaksi masing-masing.
Terdapat modul pertukaran data dan modul pendukung
dalam proses bisnis pengelolaan uang jaminan melalui
VA, yaitu :
a. Modul pertukaran data elektronik dengan server
perbankan dalam pengelolaan UJPL, yaitu PT. Bank
BNI (Persero), PT. Bank Mandiri (Persero) dan PT.
Bank BRI (Persero), verifikasi UJPL peserta lelang dan
pengembalian UJPL bagi peserta lelang yang dinyatakan
kalah, dilakukan secara otomatis oleh sistem masingmasing bank.
b. Modul pendukungnya memanfaatkan TIK, yaitu
manajemen/pengelolaan virtual account, aplikasi cash
management perbankan, dll.
5. Penawaran Lelang
Masyarakat pengguna jasa lelang (peserta lelang)
setelah melakukan Penyetoran UJPL melalui VA,
maka selanjutnya adalah dapat melakukan pengajuan
penawaran harga lelang secara online.
Terdapat 3 (tiga) jenis penawaran lelang melalui internet
(online), yaitu :
a. Cara penawaran lelang melalui internet dengan sifat
tertutup (closed bidding).
Merupakan aplikasi pelaksanaan lelang berbasis web
dengan mengakomodasi kegiatan lelang bagi peserta
lelang dalam mengajukan nilai penawaran tidak dapat
mengetahui berapa nilai penawaran peserta lelang yang
lain.
b. Cara penawaran lelang melalui internet dengan sifat
terbuka (open bidding).
Merupakan aplikasi pelaksanaan lelang berbasis web
dengan mengakomodasi kegiatan lelang bagi peserta
lelang dalam mengajukan nilai penawaran dapat
mengetahui dan memonitor berapa nilai penawaran
antar peserta lelang lainnya.

c. Cara penawaran lelang melalui kehadiran
(e-conventional)
Merupakan aplikasi pelaksanaan lelang berbasis web
dengan mengakomodasi kegiatan lelang bagi peserta
yang masih menginginkan pelaksanaan lelang dengan
cara penawaran melalui kehadiran. Cara penawaran
merupakan pengembangan dari lelang konvensional.
Seluruh lelang e-conventional akan tayang secara online
di portal lelang Indonesia www.lelang.go.id , dan lelang
dilaksanakan dengan kehadiran peserta lelang secara
konvensional, yaitu peserta datang ke lokasi lelang
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pengumuman
lelang.
Setelah proses pelaksanaan lelang selesai, maka tahap
selanjutnya adalah penetapan pemenang lelang secara
online dan pemberitahuan hasil lelang kepada peserta
lelang melalui email. Pemenang lelang selanjutnya dapat
melakukan pelunasan kewajiban lelang melalui nomor
VA yang sama dengan nomor VA pada saat melakukan
penyetoran UJPL.
6. Percetakan Risalah Lelang
Merupakan aplikasi pasca lelang berbasis web yang
memudahkan Pejabat Lelang dalam membuat dan
mencetak produk pasca lelang (risalah lelang) dan
turunannya secara elektronik (online).
Dengan selalu meningkatnya frekuensi lelang setiap
tahunnya, maka diperlukan alat bantu pencetakan risalah
lelang berbasis web (online) bagi Pejabat Lelang dalam
membuat serta mencetak risalah lelang dan turunannya
secara digital, serta menyimpan risalah lelang juga secara
digital.
Dengan adanya modul ini, diharapkan ada efisiensi
waktu pembuatan risalah lelang dan turunannya serta
menghindari adanya human error dari Pejabat Lelang.
Dengan telah terintegrasinya aplikasi mulai dari tahap
permohonan lelang online (pra lelang) ke portal lelang
Indonesia (pelaksanaan lelang) dan terakhir pencetakan
risalah lelang (pasca lelang), maka keinginan untuk “one
day service” risalah lelang akan terwujud.
Latar belakang dibangunnya modul percetakan risalah
lelang adalah antara lain:
a. Pembuatan risalah lelang masih dilakukan secara
manual yaitu Pejabat Lelang membuat risalah lelang
menggunakan software Microsoft Word.;
b. Banyak terdapat keterlambatan penyelesaian risalah
lelang oleh Pejabat Lelang;
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c. Banyak terdapat kesalahan dalam pengetikan risalah
lelang oleh Pejabat Lelang.
7. Aplikasi Pendukung
Merupakan aplikasi lain yang mendukung kelancaran
dalam proses bisnis pelayanan lelang secara elektronik
(online).
Di dalam aplikasi pendukung ini terdapat beberapa
modul/fitur, yaitu antara lain :
a. Penyampaian laporan secara digital (online).
Sebagai bentuk monitoring capaian realisasi kinerja
lelang pada seluruh kantor vertikal. Dengan penyampaian
laporan secara digital, maka pengiriman laporan lelang
oleh kantor vertikal lebih terjamin ketepatan waktu dan
keakuratan data perperiode laporan. Pimpinan akan
mendapatkan laporan realisasi capaian lelang masingmasing kantor vertikal secara real time (update), sehingga
memudahkan pimpinan dalam mengambil keputusan.
b. Modul pertukaran data Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) lelang pegadaian dengan PT. Pegadaian
(modul PNBP).
Merupakan aplikasi berbasis web yang terhubung
secara sistem dengan aplikasi passion (Pegadaian) dan
digunakan sebagai alat monitoring secara online kinerja
PNBP PT. Pegadaian (Persero).
c. Pertukaran data PNBP lelang dengan Direktorat
Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Kementerian
Keuangan melalui modul PNBP.
d. Merupakan aplikasi berbasis web yang terhubung
secara sistem dengan aplikasi Sistem Perbendaharaan
dan Anggaran Negara (SPAN) dan digunakan sebagai
alat monitoring secara online capaian realisasi lelang
yang telah masuk ke rekening negara (kas negara).
Pembangunan SMILE diharapkan dapat memberikan
nilai tambah (value added) dalam pelayanan kepada publik
melalui pemenuhan kebutuhan bagi unit pelayanan di
bidang lelang yang representatif dan berorientasi kepada
publik. Selain itu, eksistensi SMILE juga diharapkan
dapat meningkatkan efektifitas, kemudahan, kecepatan,
keakuratan, dan kepraktisan dalam penyediaan layanan
terhadap kebutuhan informasi di bidang lelang bagi
masyarakat pengguna jasa lelang.
Portal lelang memiliki keistimewaan tersendiri diantara
berbagai fitur yang terdapat pada SMILE. Portal Lelang
yang diluncurkan pertama kali oleh mantan Wakil
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Menteri Keuangan Mardiasmo pada akhir tahun 2018
memiliki nilai jual sebagai wajah dari layanan lelang.
Portal Lelang dengan alamat website lelang.go.id
merupakan salah satu domain website yang dimiliki oleh
Kementerian Keuangan dengan nama domain “.go.id”.
Portal Lelang ini akan menjadi identitas perusahaan yang
berfungsi membangun kesadaran masyarakat luas akan
fungsi lelang, mulai dari menjaring pembeli potensial,
mengangkat citra lelang yang aman, hingga merubah
persepsi negatif masyarakat terkait lelang itu sendiri.
Penyempurnaan Peraturan Perundang-Undangan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani pada
acara peringatan 110 Tahun Lelang Indonesia telah
memberikan arahan dan dorongan bagi DJKN dalam
mengembangkan lelang untuk menjadi sarana jual
beli yang utama bagi masyarakat sehingga penerimaan
negara dapat lebih optimal. Guna mencapai hal
tersebut, DJKN perlu menyusun peraturan perundangan
terkait lelang yang baru sebagai pengganti atas Vendu
Reglement Staatsblad No. 189 Tahun 1908. Hal ini
menjadi langkah yang fundamental bagi lelang dalam
menghadapi tantangan di masa globalisasi ini.
Perhatian Menteri Keuangan terkait lelang dimaksud
memang wajar mengingat saat ini lelang belum
berkembang menjadi suatu aktivitas bisnis. Hal ini juga
dapat dilihat dari belum besarnya minat pihak swasta
untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan lelang.
Di samping itu, konsep lelang sebagai sarana jual beli
juga terdapat pada beberapa sektor pemerintahan
dan saat ini belum terdapat kesamaan prinsip dasar
dalam penyelenggaraan lelang. Karena hal tersebut,
transparansi dan kepastian hukum pada beberapa
penyelenggaran lelang belum terbangun.
Selanjutnya, terkait dengan Vendu Reglement dalam
pelaksanaan lelang, terdapat beberapa hal yang
melatarbelakangi usaha penyusunan Rancangan
Undang-Undang (RUU) Perlelangan antara lain:
1. VR Stb. 1908 tidak bersumber pada Pancasila dan
UUD 1945;
2. Lelang yang dimaksud dalam VR Stb. 1908 ditujukan
untuk memperbesar penerimaan dari sektor pajak;
3. Lelang yang dimaksud dalam VR Stb. 1908 bertujuan
untuk melindungi kepentingan para pejabat Hindia
Belanda;
4. VR Stb. 1908 masih konvensional, belum mendukung
proses bisnis lelang secara digital;

5. VR Stb. 1908 belum memberikan perlindungan
hukum yang memadai bagi Pemohon lelang, Pelaksana
Lelang, dan Pemenang lelang;
6. VR Stb. 1908 mengatur pelaksanaan lelang yang
bersifat sentralistik pada Pejabat Lelang dan Pemerintah
sebagai operator lelang.
Menindaklanjuti arahan Menteri Keuangan yang
menginginkan perubahan regulasi pada perlelangan,
Direktorat Lelang saat ini tengah menyusun kembali RUU
Perlelangan yang disesuaikan dengan perkembangan
masalah dan perubahan era. Tujuan penyusunan RUU
Perlelangan antara lain:
1. mewujudkan lelang sebagai aktivitas bisnis yang
mampu mendorong perekonomian nasional dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. memperbesar partisipasi swasta dalam kegiatan
lelang;
3. memberikan prinsip dasar bagi semua penyelenggaran
lelang di Indonesia
4. membangun transparansi dan kepastian hukum bagi
semua penyelenggaraan lelang di Indonesia;
5. mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi hukum
di bidang Perlelangan bagi perbaikan tata kelola semua
jenis Lelang.
6. mendukung optimalisasi fungsi budgeter dari
kegiatan Perlelangan berupa penerimaan negara yang
transparan dan akuntabel.
Penyusunan RUU tentang Perlelangan memang menjadi
hal yang urgen dalam pengembangan lelang, tetapi hal
tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama hingga
tahap implementasi. Disisi lain, untuk menghadapi
tantangan pencapaian target yang semakin tinggi
serta peningkatan kualitas layanan lelang, kebutuhan
akan penyederhanaan proses bisnis lelang menjadi
hal yang tidak bisa dikesampingkan. Oleh karena itu,
diperlukan pengambilan kebijakan yang bersifat dapat
diimplementasikan dengan segera.
Dalam rangka melakukan simplifikasi peraturan dan
penyederhanaan proses bisnis lelang untuk mewujudkan
pelaksanaan lelang yang lebih efisien, efektif,
transparan, akuntabel, adil, dan menjamin kepastian
hukum, Direktorat Lelang juga sedang menyusun
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK)
mengenai Petunjuk Pelaksanaan Lelang. RPMK ini
merupakan simplifikasi dan penyempurnaan norma
Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yaitu PMK Nomor 27/

PMK.06/2016, PMK Nomor 90/PMK.06/2016, dan
PMK 13/PMK.06/2018. Selain itu, RPMK ini juga
mengintegrasikan beberapa norma yang terdapat pada
Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/
KN/2017 tentang Petunjuk Teknik Lelang.
Selain itu, dalam RPMK yang sedang disusun ini
juga akan mengakomodir beberapa isu-isu besar yang
menjadi perhatian dalam pelaksanaan lelang antara lain
sebagai berikut:
1. Penguatan ketentuan tentang Lelang Hak Menikmati
Barang (lebih dikenal dengan Lelang Sewa);
2. Memberikan ruang bagi terciptanya SOP yang
integratif terkait penjualan BMN secara lelang (lelang
noneksekusi wajib);
3. Penambahan beberapa jenis layanan lelang baru
untuk setiap bagian jenis lelang;
4. Pengaturan kembali tata cara pengumuman lelang
untuk mendorong pelayanan lelang yang lebih mudah
dan murah;
5. Perubahan ketentuan terkait nilai limit lelang
noneksekusi sukarela dengan objek lelang berupa tanah;
6. Penyederhanaan proses bisnis lelang noneksekusi
sukarela;
7.Pengembangan cara penawaran lelang dengan
mengadopsi lelang sederhana (instant auction) melalui
cara penawaran yang diperpanjang (extended auction)
dan penawaran bergulir (roll over auction).
8. Penetapan ketentuan tidak perlunya Risalah Lelang
untuk lelang TAP.
Penutup
Pengalaman yang dicerminkan dengan eksistensi
selama 112 tahun tidak menghindarkan lelang dari
tuntutan untuk bertransformasi di era industri 4.0.
Penyederhanaan proses bisnis melalui penyempurnaan
regulasi dan penguatan teknologi informasi dalam proses
bisnis menjadi hal yang fundamental yang dibutuhkan
agar lelang tidak hanya sekedar tusi saja, tetapi menjadi
suatu industri yang memiliki pangsa pasar tersendiri
dalam masyarakat. Dengan didukung oleh sumber daya
manusia yang handal, kreatif dan inovatif, tantangan yang
semakin berat dapat dihadapi dengan baik. Harapannya
lelang menjadi preferensi dalam transaksi jual beli
sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara yang
berkontribusi terhadap perekonomian bangsa.
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Wawancara Utama
Di sela-sela kesibukannya, Tim Media KN berhasil
menemui Direktur Lelang Lukman Effendi untuk
berbagi pandangannya tentang lelang di masa depan
dengan melihat situasi terkini. Berikut petikan
wawancaranya.

Untuk total pokok lelang yang diselenggarakan tahun
2019, KPKNL mencatat pokok lelang sebesar Rp.
10,2 Trilyun (38% dari pokok lelang nasional),
Pegadaian Rp 4,8 Trilyun (17%), dan lelang sukarela
oleh PL II Rp 12,2 Trilyun (45%).

Q: Selamat ulang tahun ke-112 untuk Lelang
Indonesia, bagaimana Bapak memaknai ulang
tahun lelang pada tahun ini ?

Dari total pokok lelang tersebut, negara mendapatkan
pemasukan sebesar Rp 0,86 Trilyun yang berupa Bea
Lelang Rp 590 Milyar, PPh Rp 206, 4 Milyar, dan
BPHTB Rp 67,3 Milyar.

A: Terima kasih untuk ucapannya, betul pada tanggal
28 Februari 2020 yang lalu, Lelang Indonesia genap
berusia 112 tahun, umur yang sudah sangat matang
tentunya. Kami, seluruh Insan Lelang Indonesia
memaknai ulang tahun ini sebagai adanya bentuk
kepercayaan (trust) dari seluruh stakeholders kepada
lembaga lelang. Kepercayaan itu tentu saja harus kami
jawab dengan memberikan layanan yang sebaikbaiknya.
Q: Selamat juga atas pencapaian kinerja lelang
tahun 2019 yang mencatat kenaikan sangat
signifikan dari pencapaian tahun 2018. Apa
rahasianya, Pak ?

“Lelang Bisa Menjadi Industri yang
Mendukung Perekonomian Nasional”

Direktur Lelang
Lukman Effendi
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A: Sebenarnya nggak ada rahasia-rahasiaan, ha..ha..
ha ha...yang jelas semua insan lelang selalu berupaya
bekerja dengan keras, ikhlas, dan cerdas. Disamping
itu kita juga berusaha memaknai lelang tidak sematamata sebagai tugas dan fungsi saja, namun juga
bagaimana lelang itu bisa memberikan kontribusi
yang optimal bagi perekonomian nasional. Dalam
konteks itu, kita mencoba berkordinasi dengan
semua pemangku kepentingan. Dengan pihak
perbankan sebagai pemohon lelang yang dominan,
kita berkordinasi dan berdiskusi tentang bagaimana
memperlancar layanan lelang dan bagaimana
produktifitas lelang agunan bisa ditingkatkan, dalam
arti frekuensi lelang yang laku terjual dapat dinaikkan.
Dengan balai lelang dan pejabat lelang kelas II kita
juga berkomunikasi dan meyakinkan bahwa pangsa
pasar lelang non eksekusi sukarela masih sangat
terbuka untuk dikembangkan, serta meminta feedback
mereka untuk perbaikan regulasi.
Dari upaya-upaya tersebut, hasilnya menggembirakan.
Secara nasional, total pokok lelang tercatat Rp
27 Triliun lebih, naik hampir Rp 10 Trilyun
dibandingkan pokok lelang tahun 2018 sebesar Rp
18,3 Trilyun.

Q: Dari pernyataan sebelumnya Bapak sangat
mementingkan aspek ekonomi selain aspek hukum,
bagaimana menyandingkan aspek hukum dan
aspek ekonomi dalam pelayanan lelang ini Pak...?
A: Lho, namanya jualan itu pasti menyangkut ekonomi,
bukan... ?! Intinya kita tidak melupakan aspek hukum
dalam pelayanan lelang, karena suka tidak suka,
pelayanan lelang itu harus berdasarkan regulasi
dan itulah hukum. Tambahan lagi bahwa mayoritas
pelaksanaan lelang adalah lelang eksekusi yang
merupakan penuntasan dari permasalahan hukum,
maka kita harus concern benar dengan aspek hukum.
Namun, agar penjualan bisa sukses, bisa terjual, tentu
kita harus juga memperhatikan aspek ekonomi. Kita
tidak bisa lagi berpandangan bahwa orang yang butuh
dengan kita karena lelang masih menjadi domain
kewenangan kita, sudah tidak bisa seperti itu, tapi
justru sebenarnya kita yang butuh dengan orang-orang
agar mau membeli dalam lelang kita. Untuk itu kita
harus berpikir bagaimana agar barang itu menarik
minat masyarakat untuk membelinya, bagaimana agar
informasi penjualan barang itu bisa sampai kepada
para pembeli potensial, bagaimana agar para peminat
itu bisa mudah mengakses informasi barang yang
dijual, bagaimana agar lelang itu mudah diikuti peserta
lelang dari manapun dan kapanpun. Intinya adalah
bagaimana agar pelaksanaan lelang itu mudah dan
efisien bagi pihak penjual dan pihak peserta/pembeli.
Disini kita perlu memanfaatkan teknologi agar terdapat
kemudahan-kemudahan bagi para pihak yang lerlibat
dan terkait dalam pelaksanaan lelang.
Q: Apa yang menurut Bapak dirasa paling
membedakan lelang dalam 4 tahun ini ?
A: Kita tidak berbeda dari pattern sebelumnya kok....
Tapi oke, kita menyadari bahwa lelang memiliki
beragam fungsi, ada fungsi publik, fungsi privat dan
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fungsi budgetair. Tentunya masing-masing fungsi
tersebut saling berkaitan satu sama lainnya. Tapi harus
kita akui bahwa selama ini mindset kita lebih terpola
melihat fungsi lelang dalam kaitan law enforcement
atau pengamanan aset negara, itulah fungsi publik.
Sehingga yang selalu menempel dalam benak kita
adalah jenis lelang eksekusi, atau kalau bukan lelang
eksekusi yaa lelang non eksekusi wajib. Tidak salah sih,
karena berdasarkan data capaian lelang dalam 5 tahun
terakhir, hampir 77% dari total frekuensi pelaksanaan
lelang memang dari jenis lelang eksekusi. Tetapi jika
dilihat dari nilai transaksi lelang, lelang eskekusi itu
tidak dominan-dominan amat, porsi capaian lelang
eksekusi secara nasional di kisaran 26 % dari total
capaian.
Sebagai bisnis utama KPKNL, proses bisnis layanan
lelang perlu dikembangkan dengan memanfaatkan
teknologi. Untuk itu telah dilakukan integrasi
atas digitalisasi proses bisnis layanan dengan
dkembangkannya SMILE (Sistem Manajeman
Informasi Lelang Elektronik) yang mencakup seluruh
tahapan layanan sejak pengajuan permohonan,
pendaftaran peserta, penatausahaan uang jaminan,
pengajuan penawaran lelang, pencetakan risalah
lelang, dan pelaporannya.
Sementara itu, fungsi privat dari lelang yaitu sebagai
sarana jual beli yang memperlancar arus lalu lintas
perdagangan barang juga tidak boleh diabaikan.
Apalagi jika melihat marwah lelang sebagai jual
beli barang, fungsi inilah yang sangat relevan.
Sudah saatnya Pemerintah juga mengembangkan
lelang atas barang-barang milik swasta, atau
yang dikenal dengan istilah lelang sukarela.
Untuk lelang yang diselenggarakan swasta telah
dilakukan penyederhanaan regulasi terkait institusi
penyelenggara (Balai Lelang) dan pelaksana lelang
swasta (Pejabat Lelang Kelas II) dan berlanjut
sedang dibuat regulasi lelang sukarela yang lebih
mengakomodir kebutuhan swasta atas lelang yang
lebih mudah dan sederhana.

Nah, kembali ke pertanyaan tadi, yang membedakan
lelang dalam 4 tahun ini adalah adanya dukungan
teknologi yang terintegrasi dalam proses bisnis layanan
lelang dan upaya penyederhanaan proses bisnis
layanan lelang agar lebih menarik minat masyarakat
untuk menggunakan lelang dalam transaksinya.
Dengan semua upaya tersebut, diharapkan lelang dapat
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menjadi industri yang mendukung perekonomian
nasional dengan partisipasi swasta yang cukup besar di
dalamnya.
Q: Sekarang mengenai jabatan fungsional pelelang,
Pak, sebenarnya apa urgensi menjadikan pejabat
lelang kelas I sebagai pelelang, bukankah dalam
Vendu Reglement yang dikenal adalah juru lelang
(pejabat lelang, red) ?

A: Urgensinya adalah kita ingin mengembangkan
karir dan profesionalisme dari para pejabat lelang kita.
Dengan jabatan fungsional pelelang, karir pejabat
lelang bisa lebih terencana disesuaikan dengan jenjang
jabatannya masing-masing. Dalam kaitan dengan
profesionalisme, kita memulai dengan penugasan atau
beban kerja yang sesuai dengan jenjang jabatannya
masing-masing, sehingga terdapat penyebaran beban
kerja diantara para pelelang, tidak terkonsentrasi hanya
pada satu pelelang tertentu saja. Idealnya itu yang kita
harapkan. Untuk dapat menduduki jabatan fungsional
pelelang disyaratkan harus pejabat lelang. Dengan
demikian bisa dikatakan bahwa jabatan fungsional
pelelang itu justru memperkuat status kepegawaian
dari pejabat lelang.
Q: lalu, latar belakang pendidikan pelelang kan
sangat bervariasi Pak, ada hukum, ekonomi,
atau bahkan teknologi informasi. Apakah ada
kemungkinan hal tersebut berdampak pada
perbedaan dalam pengambilan keputusan atas
suatu permasalahan. Bagaimana Bapak menyikapi
hal ini?

A: Ya, itu benar sekali, background pendidikan pelelang
kita bervariasi sekali. Ini jadi tantangan tersendiri.
Pertama-tama, dalam diklat kita bekali mereka dengan
materi pengetahuan lelang yang standar. Untuk
maksud itu, melalui kerja sama dengan Pusdiklat
KNPK kita telah merumuskan kurikulum diklatnya.
Selanjutnya secara periodik para pelelang diberikan
peningkatan kapasitas melalui diklat penyegaran
atau workshop dengan diberikan simulasi pemecahan
kasus-kasus pelaksanaan lelang. Idealnya juga dapat
diselenggarakan rapat kerja terbatas sebagai ajang
diskusi dan pembahasan current issue yang menjadi
concern dalam pelaksanaan lelang.
Q: Sebagai garis depan pelayanan lelang,
bagaimana sosok ideal seorang pelelang menurut
Bapak ?

A: Pelelang memiliki tugas dan tanggung jawab yang
sangat strategis dan mulia dalam pemberian layanan
lelang kepada stakeholders. Dalam konteks tersebut,
semua pihak, baik pemohon lelang, peserta lelang
ataupun pihak debitur/tereksekusi mengharapkan
layanan yang profesional dari pelelang dan dapat
menjadi solusi yang tepat dari setiap permasalahan.
Karena itu diharapkan pelelang dapat menjadi insan
pembelajar yang terus mengembangkan kemampuan
dirinya. Semua itu dilakukan dengan tetap memelihara
integritasnya.
Q: Dengan variasi permasalahan lelang yang
sedemikian kompleks, dan dukungan anggaran
yang terbatas, bagaimana dapat menyiasati
peningkatan kapasitas Pelelang ?

A: Dalam 3 tahun terakhir ini Pemerintah melakukan
banyak efisiensi dalam penganggaran dan hal itu
juga terjadi pada anggaran terkait peningkatan
kapasitas pelelang. Namun kita tidak boleh berkecil
hati dengan kondisi tersebut. Bagaimanapun juga
kita harus mendukung upaya efisiensi yang dilakukan
pemerintah karena pada dasarnya hasil efisiensi
itu akan dikembalikan bagi upaya kesejahteranaan
rakyat. Sudah barang tentu kegiatan peningkatan
kapasitas pelelang juga tidak dapat diabaikan. Oleh
karenanya kita memanfaatkan teknologi informasi
dalam melakukan kegiatan tersebut. Secara periodik
kita melakukan video conference dengan berbagai
kantor vertikal di daerah untuk memberikan penguatan
kapastitas para pelelang.
Q: Bagaimana Bapak memandang peran Pejabat
Lelang Kelas II dalam pengembangan layanan
lelang pada umumnya?

A: Pejabat Kelang Kelas II memiliki peran penting
dalam pengembangan layanan lelang di Indonesia.
Berdasarkan regulasi yang ada, saat ini kewenangan
Pejabat Lelang II adalah lelang non eksekusi sukarela.
Melihat fakta bahwa Pejabat Lelang Kelas I di KPKNL
lebih terkonsentrasi memberikan layanan lelang
eksekusi, adalah satu hal yang sangat masuk akal
kalau kita menggantungkan harapan pengembangan
layanan lelang non eksekusi sukarela kepada para
Pejabat Lelang kelas II. Dan seperti saya uraikan
tadi, bahwa lelang non eksekusi sukarela justru
sangat terbuka untuk dikembangkan sebagai sarana
jual beli yang sangat menguntungkan bagi pihak

penjual. Karena itu peran dari Pejabat Lelang Kelas
II sangat strategis untuk mewujudkan hal ini. Untuk
mendukung perwujudan hal tersebut, tentu saja perlu
dikembangkan regulasi yang lebih fleksibel sehingga
mampu merespon kebutuhan-kebutuhan pelaksanaan
lelang dalam praktik jual beli di kalangan swasta.
Q: Kami dengar informasi bahwa PL II
menginginkan semacam tambahan kue atau
tepatnya tambahan kewenangan. Bagaimana Bapak
menyikapi hal tersebut?
A: Nah ini hal yang sensitif, ha..ha..ha...Kita pernah
mempresentasikan kepada pimpinan DJKN mengani
konsep swastanisasi lelang terukur. Sesuai konsep
tersebut, Pejabat Lelang Kelas II secara bertahap akan
juga diberikan kewenangan jenis-jenis lelang eksekusi,
sehingga nantinya kewenangan Pejabat Lelang Kelas II
akan sama dengan kewenangan Pejabat Lelang Kelas I.
Hal ini sedang kita siapkan regulasinya.
Q: Pak Dir, tahun 2020 ini Vendu Reglemant
berusia 112 tahun dan merupakan warisan hukum
kolonial, bagaimana upaya untuk melakukan
penggantiannya dengan produk hukum nasional
kita sendiri ?
A: Ini pertanyaan yang bagus sekali. Pada peringatan
110 tahun lelang Indonesia di tahun 2018, ketika
kita sampaikan kepada Ibu Menteri bahwa regulasi
lelang masih berdasarkan Vendu Reglement ordonansi
tahun 1908, beliau kaget seperti tidak percaya. Dari
situ kemudian Ibu Menteri memberikan arahan untuk
dilakukan upaya penyusunan rancangan undangundang lelang yang baru unutk menggantikan Vendu
Reglement. Berdasarkan arahan Bu Menteri, maka
tahun 2018 itu kita mulai susun kajian-kajian dalam
rangka penyusunan RUU tentang lelang.
Dari hasil kajian yang disusun, lelang itu ternyata
tidak hanya ada dalam tugas dan fungsi DJKN
seperti sekarang ini, tetapi juga tersebar di beberapa
sektor lainnya, sebut saja lelang komoditas agro di
Kementerian Perdagangan, lelang barang gadai oleh
PT Pegadaian, lelang ikan di Tempat Pelelangan Ikan,
lelang frekuensi gelombang radio di Kementerian
Kominfo, lelang wilayah kerja pertambangan (mineral
dan batu bara, atau migas) di kementerian ESDM, dan
lain-lain. Demikian juga bahwa terminologi lelang itu
ternyata tidak hanya digunakan dalam menjual barang,
tetapi juga digunakan dalam membeli barang atau jasa,
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serta dalam mengelola dan memanfaatkan barangbarag milik negara atau yang dikuasai negara.
Dengan memperhatikan hasil kajian tersebut,
maka dalam menyusun RUU tentang lelang itu kita
melakukan perluasan cakupan lelang sehingga lelang
tidak hanya mengenai penjualan saja, melainkan juga
mengenai pembelian dan pemanfaatan. Selanjutnya
dengan menyadari bahwa terminologi lelang sudah
digunakan dalam berbagai sektor yang eksis, maka
RUU tentang lelang akan diposisikan sebagai payung
hukum bersama yang mengatur prinsip-prinsip dasar
dalam penyelenggaraan lelang. Dengan itu maka
akan terdapat prinsip dasar yang sama dalam tiap
penyelenggaraan lelang di Indonesia dengan tetap
memperhatikan karakteristik lelang pada tiap-tiap
sektor. Kita menamakan RUU itu dengan RUU
Perlelangan.
Di tahun 2019 kita lakukan pembahasan RUU secara
intensif dengan berbagai kementerian/lembaga
yang terkait. Dari pembahasan dalam rapat panitia
antarkementerian, perwakilan kementerian/lembaga
yang terlibat secara prinsip mendukung konsep RUU,
hanya ada beberapa bagian minor yang masih perlu
penyelarasan.
Q: Dalam kaitan dengan omnibus law, bagaimana
memposisikan RUU Perlelangan dalam pattern
prolegnas saat ini ??
A: Nah ini dia, omnibus law yang sedang menjadi
pattern dalam prolegnas. Kalau kita mau perhatikan
dengan seksama, cakupan materi RUU Perlelangan
itu meliputi lintas sektor, maka sebenarnya RUU
Perlelangan itu juga omnibus.
Tentunya kita mendukung dan sangat support terkait
arahan pimpinan dalam kaitan penyusunan RUU
omnibus law dari DJKN. Untuk itu kita akan terlibat
aktif dan mengusulkan materi-materi dari RUU
Perlelangan yang relevan untuk ditampung dalam
RUU omnibus tersebut. Adapun untuk materi lain yang
tidak relevan dengan materi RUU omnibus akan kami
coba usulkan ditampung dalam RUU omnibus lainnya.
Q: Dengan transaksi serba digital sekarang ini,
apa yang bisa dilakukan untuk mendorong
pengembangan lelang ?
A: Di era industri 4.0 sekarang ini, sudah menjadi
keniscayaan untuk memanfaatkan teknologi dalam
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aktifitas perdagangan. Kita bisa sama-sama lihat
banyak sekali penyedia platform marketplace yang
memudahkan transaksi jual beli. Bahkan hampir kita
semua pernah melakukan transaksi pembelian barang
melalui platform seperti itu. Nah, kita juga harus
berusaha untuk bisa seperti penyedia platform itu
dalam melaksanakan lelang. Tentu saja dengan tetap
memperhatikan kaidah peraturan sebagai ramburambunya. Namun jelas bahwa di era sekarang kita
harus memanfaatkan teknologi dalam pengembangan
lelang.
Khusus untuk lelang non eksekusi sukarela, teknologi
justru dapat menjadi faktor dominan dalam
pengembangannya. Fitur-fitur yang menunjukkan
fleksibilitas dalam penawaran perlu dikembangkan
sedemikian rupa sehingga betul-betul memudahkan
proses pelaksanaan lelang. Untuk mendukung hal
itu, tentunya diperlukan regulasi yang mencerminkan
proses bisnis lelang yang sederhana sehingga tidak ada
lagi kesan rumit dan birokratis. Dengan proses bisnis
yang sederhana itu diharapkan lelang benar-benar
mudah bagi penjual ataupun peserta.
Dalam kaitan itu, Balai Lelang kita dorong agar
dapat mengembangkan aplikasi atau platform yang
digunakan dalam proses pelaksanaan lelang. Kita
menyadari bahwa investasi untuk pengembangan
aplikasi atau platform itu tidak murah, karena itu
dalam penyelenggaraan lelang Balai Lelang dapat saja
bekerja sama dengan penyedia platform yang sudah
eksis. Sementara itu, penyedia platform yang sudah
eksis juga kita himbau untuk dapat melaksanakan
lelang sesuai ketentuan yang berlaku, baik secara
mandiri sebagai Balai Lelang ataupun bekerja sama
dengan Balai Lelang yang sudah eksis.
Q: Terakhir Pak Dir, Apa pesan Bapak untuk para
Insan Lelang Indonesia?
A: Untuk seluruh Insan Lelang Indonesia, saya
berpesan, tetaplah melayani stakeholders sebaikbaiknya dengan dilandasi nilai-nilai Kementerian
Keuangan yaitu integritas, profesional, sinergi,
pelayanan, dan kesempurnaan. Yakinlah bahwa segala
yang kita upayakan akan mendapatkan balasan yang
terbaik dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Kolom Lelang

LELANG MOTOR TARIKAN
LEASING
Penulis: Mohamad Akyas - Direktorat Lelang

Dalam berbagai blog atau situs web jual beli
online, seringkali kita jumpai iklan penjualan
sepeda motor tarikan leasing, baik yang
terang-terangan menyebut cara lelang
maupun yang diam-diam menggunakan cara
lelang. Berbagai jenis dan merk sepeda motor
ditawarkan, lengkap berikut dengan harga dan
gambar foto barangnya. Ditilik dari riwayatnya,
sepeda motor yang ditawaran dijual tersebut
merupakan sepeda motor yang ditarik oleh
perusahaan leasing karena angsurannya tidak
dibayar oleh pihak pembeli (debitur).

*wawancara dilakukan pada bulan Februari.

Media KN edisi Nomor 34

|

33

K

ondisi motor pada saat ditarik oleh perusahaan
leasing tersebut tentu saja bermacam-macam,
ada yang masih cukup bagus dan spare partnya relatif lengkap, tapi ada juga yang pada saat ditarik
kondisinya sudah rusak berat. Yang jelas, pada saat motor
ditarik sebelum dimasukkan ke dalam gudang terlebih
dahulu dilakukan pengecekan. Pengecekan dimulai
dari pencocokan nomor mesin dengan surat-surat, bodi,
hingga onderdilnya, apakah sudah mengalami pergantian
atau belum. Kemudian dilakukan proses klasifikasinya
dengan kategori dari paling baik sampai paling buruk
dalam kategori A, B, C, D, dan E. Kategori motor yang
masuk bursa lelang adalah yang berada pada kategori A
dan B, artinya yang kondisinya masih baik.
Satu hal yang menjadi catatan dari penjualan motor
tarikan leasing adalah cara penjualannya yang dilakukan
dengan lelang. Catatan itu menjadi menarik karena di
satu sisi berarti lelang diyakini menjadi cara penjualan
yang paling menguntungkan bagi pihak leasing, tetapi di
sisi yang lain, pelaksanaan lelang motor tarikan itu belum
sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Tulisan ini akan mencoba menjawab persoalan-persoalan
tersebut.
Berbicara mengenai leasing, berarti kita membicarakan
mengenai lembaga pembiayaan. Dalam Peraturan
Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga
Pembiayaan terdapat beberapa jenis kegiatan lembaga
pembiayaan, yaitu: sewa guna usaha (leasing), anjak
piutang (factoring), usaha kartu kredit, dan pembiayaan
konsumen. Dengan demikian leasing, atau dalam istilah
Indonesia disebut dengan sewa guna usaha, merupakan
salah satu jenis kegiatan pembiayaan yang dapat
dilakukan oleh perusahaan pembiayaan. Namun secara
istilah dalam bahasa sehari-hari, istilah leasing sudah
terasa lebih familiar dibandingkan istilah sewa guna
usaha itu sendiri.
Jika dikaitkan dengan nama-nama perjanjian yang
diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata
(KUHPerdata), perjanjian pembiayaan dengan sewa guna
usaha (leasing), anjak piutang (factoring), usaha kartu
kredit, dan pembiayaan konsumen merupakan bentukbentuk perjanjian yang timbul dalam perkembangan.
Artinya, secara nama tidak dikenal atau disebut dalam
KUH Perdata (innominaat), namun timbul karena
perkembangan kebutuhan masyarakat. Sebagaimana
diketahui, perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata
antara lain adalah jual beli dan sewa menyewa. Oleh
karena Buku III KUH Perdata tentang Perikatan sifatnya
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terbuka dengan asas adanya kebebasan berkontrak, maka
dimungkinkan dibuat perjanjian diluar yang diatur
dalam KUH Perdata tersebut asal terpenuhi syarat-syarat
sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 yaitu
adanya kesepakatan, kecakapan, obyek tertentu, dan
sebab yang halal.
Pengertian leasing atau sewa guna usaha diuraikan dalam
Pasal 1 angka 5 Perpres Nomor 9 Tahun 2009 kegiatan
pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal
baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (finance
lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating
lease) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (lessee)
selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran
secara angsuran. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan
Usaha Perusahaan Pembiayaan (selanjutnya disebut
dengan POJK), sewa guna usaha dengan hak opsi
(finance lease) disebut dengan sewa pembiayaan, dan
didefinisikan sebagai kegiatan pembiayaan dalam bentuk
penyediaan barang oleh Perusahaan Pembiayaan untuk
digunakan debitur selama jangka waktu tertentu, yang
mengalihkan secara substansial manfaat dan risiko atas
barang yang dibiayai.
Berdasarkan pengertian tersebut, kontruksi hukum
dalam perjanjian leasing melibatkan pihak-pihak sebagai
berikut :

dengan pembayaran secara angsuran kepemilikan obyek
sudah dibalik nama ke atas nama debitur (ditegaskan
dalam Pasal 11 POJK). Karena kepemilikan objek masih
tertulis atas nama Lessor, sejatinya pihak Lessee bertindak
sebagai penyewa, hanya saja memiliki keunikan yaitu
pada akhir masa sewa nanti Lessee diberikan hak opsi
untuk memilih apakah akan membeli obyek leasing atau
tidak.
Karena status kepemilikan obyek leasing masih tertulis
atas nama Lessor dan kedudukan debitur sejatinya adalah
sebagai penyewa, maka logis apabila debitur lalai dan tidak
membayar angsuran (wanprestasi) sesuai perjanjian maka
obyek leasing diambil oleh Lessor sebagai pemiliknya.
Dalam kaitan dengan kepemilikan obyek yang masih
tercatat atas nama Lessor, juga menjadi logis apabila
obyek leasing itu tidak diikat dengan jaminan fidusia.
Hal ini berbeda dengan pembelian dengan pembayaran
secara angsuran dimana obyek telah tertulis atas nama
debitur sehingga pengikatan obyek dengan jaminan
kebendaan menjadi penting, misalnya dengan fidusia.
Dalam hal debitur ternyata lalai dan tidak membayar
angsuran (wanprestasi), obyek itu tidak dapat ditarik
begitu saja oleh krediturnya melainkan harus melalui
tindakan eksekusi sesuai hukum acara yang berlaku.

d. Asuransi, yaitu pihak perusahaan yang akan
menanggung risiko apabila terjadi kerugian terhadap
barang yang menjadi objek leasing.

Mengenai bagaimana cara menjual obyek leasing itu,
karena obyek leasing tidak diikat dengan jaminan
kebendaan, pada dasarnya tidak ada cara tertentu yang
diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan.
Dengan demikian pada dasarnya perusahaan leasing
memiliki kebebasan untuk memilih cara penjualan yang
dianggap paling menguntungkan. Berbicara tentang
cara penjualan yang paling menguntungkan, menurut
Polderman -penulis disertasi Het openbare aanbod
tahun 1913-, alat untuk mengadakan perjanjian atau
persetujuan yang paling menguntungkan untuk si penjual
dengan cara menghimpun peminat adalah penjualan
umum (lelang). Disebut paling menguntungkan karena
penjual akan mendapatkan harga penawaran yang
tertinggi sebagai hasil dari persaingan harga diantara
para peminat yang telah dihimpun.

Dalam praktik sehari-hari, sekilas nampak bahwa leasing
itu mirip dengan pembelian dengan pembayaran
secara angsuran seperti halnya dalam kredit kendaraan
bermotor, padahal sebenarnya tidak demikian. Leasing
berbeda dengan kredit kendaraan bermotor dengan
perbedaan utama terletak pada kepemilikan obyeknya.
Dalam leasing, kepemilikan obyek masih tertulis atas
nama Lessor atau pemberi leasing (ditegaskan dalam
Pasal 8 ayat (2) POJK), sedangkan dalam pembelian

Pendapat Polderman mengenai penjualan umum (lelang)
itu ada implikasi hukumnya. Sebagaimana diatur dalam
Pasal 1a Vendu Reglement Stb 1908-190, penjualan
umum adalah sah jika dilaksanakan di hadapan Juru
Lelang (Pejabat Lelang). Ketentuan tersebut juga termuat
dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/
PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
yang menyatakan bahwa setiap pelaksanaan lelang harus
dilakukan oleh dan/atau dihadapan Pejabat Lelang kecuali

a. Lessor, yaitu perusahaan leasing yang biasanya
menyediakan barang modal atau menyediakan fasilitas
pembiayaan bagi nasabah yang membutuhkan.
b. Lessee, yaitu pihak atau nasabah yang membutuhkan
barang modal atau memerlukan pembiayaan.
c. Supplier, yaitu pihak yang memiliki atau bisa juga
memproduksi barang modal yang diperlukan oleh Lessee
dengan perantara Lessor. Dalam hal-hal tertentu kadang
kala supplier dapat bertindak pula sebagai Lessor.

ditentukan lain oleh Undang-Undang atau Peraturan
Pemerintah. Ketentuan tersebut mengandung arti bahwa
syarat agar penjualan lelang dikatakan sah adalah adanya
Pejabat Lelang. Ketentuan tersebut dapat disimpangi,
dalam arti penjualan lelang boleh tidak dihadapan
Pejabat lelang, jika memang terdapat Undang-Undang
atau Peraturan Pemerintah yang mengecualikannya.
Pertanyaannya, bagaimana jika lelang dilaksanakan tidak
di hadapan Pejabat Lelang? Mengacu pada ketentuan
Pasal 1a ayat 3 Vendu Reglement, penjualan lelang
yang dilaksanakan tidak dihadapan Pejabat Lelang
dikualifikasikan sebagai tindak pidana pelanggaran
dan pelakunya dapat dikenai denda sebesar 10.000
gulden, serta penjualan dapat diajukan tuntutan
pembatalannya. Besaran denda 10.000 gulden itu jika
disesuaikan dengan kurs rupiah sekarang sekitar Rp
2.000.000.000,00 (mengacu surat dari Bank Indonesia
nomor : 20/52/DHk/Srt/B tanggal 7 Maret 2018).
Siapa Pejabat Lelang yang dimaksud dalam ketentuan
Pasal 1a Vendu Reglement dan Pasal 2 Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016? Apakah
ia adalah orang, tim, atau panitia, yang memimpin
penjualan lelang pada umumnya, ataukah orang tertentu
yang memang diberikan kewenangan khusus untuk itu
? Pengertian Pejabat Lelang dapat kita temukan dalam
Pasal 1 butir 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor
27/PMK.06/2016. Intinya, Pejabat Lelang adalah
orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan
diberi wewenang khusus unutk melaksanakan penjualan
barang secara lelang.
Pejabat Lelang terdiri atas 2 tingkatan, yaitu Pejabat
Lelang Kelas I dan Pejabat Lelang kelas II. Pejabat Lelang
Kelas I adalah Pejabat Lelang yang berstatus pegawai
DJKN (Aparatur Sipil Negara) dan berkedudukan di
Kantor Lelang Negara (sekarang disebut dengan Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL).
Pejabat Lelang Kelas I berwenang melaksanakan
semua jenis lelang. KPKNL di seluruh Indonesia saat
ini berjumlah 71 kantor, yaitu di tiap-tiap ibu kota
provinsi dan sebagian di ibu kota kabupaten/kota dengan
wilayah kerjanya masing-masing. Sedangkan Pejabat
Lelang Kelas II merupakan orang dari kalangan swasta
yang oleh Menteri Keuangan diangkat sebagai Pejabat
Lelang dengan kewenangan melaksanakan lelang non
eksekusi sukarela. Saat ini terdapat 162 Pejabat Lelang
Kelas II yang berkedudukan di Kabupaten/Kota dengan
wilayah kerja yang tertentu sebagaimana keputusan
pengangkatannya.
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Untuk penjualan lelang atas obyek berupa motor tarikan
leasing seperti diuraikan diatas, menjadi kewenangan
siapa? apakah Pejabat Lelang Kelas I atau kelas II?
Sebegaimana diuraikan diatas, status kepemilikan motor
obyek leasing dari awal masih tercatat atas nama Lessor
(perusahaan leasing), dan perusahaan leasing merupakan
badan hukum swasta. Dalam terminologi lelang, lelang
atas barang milik swasta termasuk jenis lelang non
eksekusi sukarela. Baik Pejabat Lelang kelas I maupun
Pejabat Lelang kelas II sama-sama memiliki kewenangan
untuk melaksanakan jenis lelang tersebut. Dengan
demikian perusahaan leasing dapat memilih untuk
melaksanakan lelang melalui Pejabat Lelang Kelas I pada
KPKNL atau melalui Pejabat Lelang Kelas II. Hanya
saja, terdapat perbedaan besaran pungutan Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa bea lelang antara
lelang yang dilaksanakan melalui Pejabat Lelang kelas I
dan Pejabat Lelang Kelas II.
Merujuk ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 3
Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP
yang Berlaku pada Kementerian Keuangan, jika
pelaksanaan lelang motor tarikan leasing (sepeda motor
dikategorikan sebagai barang bergerak) dilaksanakan
oleh Pejabat Lelang Kelas I, pihak leasing sebagai penjual
akan dikenai pungutan Bea Lelang Penjual sebesar
1,5% dan pemenang lelang selaku Pembeli dikenai Bea
Lelang Pembeli sebesar 2%. Sementara jika lelangnya
dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas II, pungutan
Bea Lelangnya lebih rendah yaitu, leasing selaku penjual
dikenai Bea Lelang Penjual 0%, dan pemenang lelang
selaku Pembeli dikenai Bea Lelang Pembeli 0,6% (jika
dilaksanakan di luar kawasan berikat) atau 0,35% (jika
dilakasanakan di dalam kawasan berikat). Berdasarkan
hitung-hitungan tersebut, maka lelang motor tarikan
leasing akan lebih ekonomis jika dilaksanakan oleh
Pejabat Lelang Kelas II.
Untuk melaksanakan penjualan motor tarikan leasing
dengan cara lelang sesuai ketentuan yang berlaku,
tata cara atau prosedurnya cukup mudah. Sudah
barang tentu pihak leasing harus menyiapkan motor
yang akan ditawarkan berikut dengan dokumendokumennya. Setelah hal tersebut dilakukan, pihak
leasing mengajukan permohonan tertulis kepada
Pejabat Lelang Kelas II untuk mendapatkan jadwal
pelaksanaan lelang. Dalam mengajukan permintaan
jadwal lelang, pihak leasing dapat saja meminta hari
tertentu yang telah direncanakannya asalkan terdapat
waktu yang cukup untuk melaksanakan pengumuman
lelang. Pengumuman lelang sendiri dilakukan selabat-
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lambatnya 5 hari sebelum pelaksanaan lelang. Jangka
waktu 5 hari ini dipandang sebagai waktu yang cukup
untuk memberitahukan kepada khalayak masyararakat
luas dalam rangka menghimpun peminat.
Pada hari yang telah dijadwalkan, Pejabat Lelang akan
memimpin dan mengesahkan penjualan lelang dari
motor tarikan leasing tersebut. Dari setiap barang yang
ditawarkan dijual, akan ditunjuk penawar tertinggi
sebagai pemenang lelang. Pemenang lelang memiliki
waktu untuk melakukan pelunasan pembayaran paling
lambat 5 hari kerja setalah lelang. Dari penjualan lelang
yang dilakukan, Pejabat Lelang membuat Risalah Lelang
sebagai berita acara dari pelaksanaan lelang. Risalah
lelang merupakan akta otentik yang dapat digunakan
sebagai bukti pelaksanaan lelang dan bagi pembeli dapat
digunakan sebagai dasar pendaftaran balik nama motor
yang telah dibelinya.
Selain mengajukan permintaan lelang kepada Pejabat
Lelang Kelas II, pihak leasing juga dapat bekerja sama
dengan Balai Lelang Swasta untuk menyelenggarakan
lelang. Dalam skema ini, pihak leasing tinggal
menyerahkan obyek lelang dan dokumen-dokumennya
kepada Balai Lelang dan selanjutnya segala sesuatu yang
berkaitan dengan proses pelaksanaan lelang akan diurus
dan diselesaikan oleh Balai Lelang Swasta. Setalah selesai
proses lelang, leasing menerima uang hasil penjualan
berikut salinan risalah lelang dari Balai Lelang. Sebagai
bentuk kerja sama, sudah tentu akan ada hak dan
kewajiban yang timbul dan ditanggung masing-masing
pihak, termasuk dalam hal ini fee/jasa, namun hal itu
sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
Sebagai penutup tulisan, ketentuan mengenai lelang
sebagaimana diuraikan diatas mungkin belum
sepenuhnya diketahui oleh masyarakat, termasuk
dalam hal ini perusahaan leasing. Oleh karena itu perlu
dilakukan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat.
Sosialisasi atau edukasi dapat dilakukan dengan berbagai
cara penyebaran informasi, baik melalui seminar,
pemuatan informasi melalui media massa, maupun
pemberian informasi secara langsung kepada pihak
leasing. Dalam kaitan ini, Pejabat Lelang Kelas II atau
Balai Lelang Swasta diharapkan dapat mengambil peran
aktif dengan melakukan pemberian informasi secara
langsung kepada perusahaan leasing agar penjualan
lelang dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Media KN edisi Nomor 34

|

37

Kolom Sekretariat

K

AKSES KN: INOVASI PENGELOLAAN
MOBIL DINAS OPERASIONAL DJKN
(SEBUAH PEMBUKTIAN HIPOTESA)
Penulis: Rahmat Irawan1 , Siswo Aryanto2 , Okka Willyanto3* - Sekretariat DJKN

What is now proved was once only imagined (William Blake)
“Apa yang kita lihat sekarang adalah kemustahilan di masa lalu”.
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adang, kita melihat sesuatu yang memiliki
standar tinggi dan canggih (advanced level)
ibarat hal yang mustahil dan tak tergapai.
Padahal, segala kemajuan tersebut pasti berawal dari
kondisi dasar (basic level) yang bertransformasi sedikit
demi sedikit hingga mencapai titik terbaiknya. Pastinya
untuk setiap konteks yang berbeda, proses yang dilalui
juga berbeda. Memahami tahapan transformasi tersebut
merupakan kunci penting bagi kita untuk mendapatkan
gambaran dan keyakinan bahwa suatu kondisi ideal
dapat terwujud.
Advanced Level Pengelolaan Aset
Praktik pengelolaan aset publik yang berkembang
di negara-negara maju identik dengan automasi dan
penggunaan teknologi secara masif, efisiensi yang
tinggi, serta portofolio yang minimalis tetapi efektif.
Pada umumnya, seluruh pengelolaan aset tersebut
dipusatkan pada satu unit khusus (centralized asset
management). Model sentralisasi ini dipilih karena
dapat menciptakan kemudahan dalam mengontrol aset
sehingga penggunaan aset dapat dipastikan efektif dan
efisien.
Inggris adalah salah satu negara yang sedang bertransisi
untuk mengadopsi sentralisasi dalam pengelolaan
aset. Sebelumnya, seperti di Indonesia, setiap agency
memiliki kantor masing-masing yang dikelola secara
mandiri. Namun, sejak tahun 2010 Pemerintah
Inggris memutuskan untuk mengubah haluan.
Sebanyak 600 kantor milik Pemerintah Pusat Inggris
akan dirasionalisasi secara bertahap menjadi 13 hubs
hingga tahun 2027. Hal ini dilakukan demi mencapai
target rasio densitas 6 m2 per pegawai.
Strategi utama yang diterapkan Pemerintah Inggris
adalah dengan membangun kantor bersama
(Government Hubs). Dengan strategi ini, kantor
pemerintah tidak lagi berlokasi dan dikelola secara
terpisah-pisah. Tugas pengelolaan aset dialihkan kepada
unit khusus yang didirikan pada tahun 2017, yaitu
Government Property Agency (GPA). Hal ini membuat
seluruh agencies dapat lebih berfokus pada tugas dan
peran masing-masing.

Sentralisasi dari Dimensi Terkecil Aset
Terinspirasi dari transformasi pengelolaan aset
Pemerintah Inggris tersebut, serta dimotori oleh
program efisiensi anggaran yang konsisten dilakukan
oleh Bagian Keuangan DJKN, Sekretariat DJKN
mencoba mengadopsi model serupa untuk diterapkan
di lingkungan Kantor Pusat DJKN. Berdasarkan
pemetaan yang dilakukan pada portofolio aset yang
ada, ditemukan fakta bahwa pengelolaan kendaraan
dinas operasional masih dilakukan secara terpisah oleh
masing-masing unit. Selain itu, belanja pemeliharaan
kendaraan dinas operasional juga memiliki potensi
efisiensi yang masih cukup besar. Di saat yang
bersamaan, Kantor Pusat DJKN sedang mengupayakan
pengurangan Mobil Dinas Operasional (MDO) karena
jauh melebihi Standar Barang dan Standar Kebutuhan
(SBSK) yang berlaku.
Pada akhir Agustus 2019, sebuah forum gabungan
antar bagian di Sekretariat DJKN dan Direktorat PKNSI
ditugaskan untuk menyiapkan proposal perbaikan
pengelolaan MDO. Praktik yang dilakukan di berbagai
negara hingga sektor swasta dipelajari sebagai referensi.
Setelah melalui tahapan analisis komparatif, pemusatan
pengelolaan MDO beserta penyediaan layanannya pada
Sekretariat DJKN dipilih sebagai preferensi utama.
Sebagai konsekuensi atas pilihan tersebut, seluruh
MDO di setiap unit harus ditarik ke Bagian Umum
Sekretariat DJKN. Sekretaris DJKN beserta jajaran
mendukung penuh proposal yang diajukan.
Setelah mendapat persetujuan di level Sekretariat
DJKN, proposal dipresentasikan di board meeting yang
dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Kekayaan
Negara (Dirjen KN) Isa Rachmatarwata pada 11
September 2019. Gayung bersambut, Dirjen KN
menyetujui secara prinsip proposal tersebut dengan
catatan bahwa harus dilakukan survei pendahuluan
(preliminary survey) atas persepsi pegawai terhadap
konsep baru pengelolaan MDO yang diajukan. Dari
hasil survei, mayoritas pegawai Kantor Pusat DJKN
mendukung sistem baru tersebut. Proposal pun
akhirnya disetujui untuk dieksekusi secara bertahap di
Kantor Pusat DJKN. Dalam kesempatan berikutnya,
proposal juga dipresentasikan di Rapimtas DJKN
pada 13 November 2019 sebagai salah satu inovasi
organisasi yang progresif.
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1 Platform, 2 Layanan, 4 Aplikasi

Gambar 1. Platform AksesKN

Secara umum, inovasi pengelolaan MDO (fleet
management) terdiri dari dua pilar, yaitu: (1) pengelolaan
MDO secara terpusat di Bagian Umum Sekretariat
DJKN dan (2) penyediaan layanan transportasi oleh
Bagian Umum melalui aplikasi khusus yang dapat
diakses oleh setiap pegawai. Layanan dengan fitur
“peminjaman” disediakan bagi pegawai untuk dapat
menggunakan mobil dinas secara mandiri, serta fitur
“pemesanan” dengan tambahan fasilitas sopir.
Fleet management DJKN didukung oleh 31 unit
mobil dinas dan sebuah sistem yang terintegrasi yang
dinamakan AksesKN (lihat Gambar 1). Platform
AksesKN didukung oleh empat aplikasi yang dirancang
untuk menghubungkan seluruh ekosistem pengelolaan
MDO, sekaligus mengakomodir karakteristik organisasi
dan pengguna di lingkungan DJKN. Bisa dikatakan,
sistem ini lebih rumit dibandingkan sistem sejenis yang
berbasis privat atau konvensional.
Aplikasi pertama berbasis mobile untuk pengguna
layanan (user mobile). Aplikasi ini ditujukan untuk
menunjang kegiatan kedinasan regular, seperti
menghadiri undangan rapat di luar kantor. Masingmasing pegawai dapat mengakses aplikasi ini melalui
gawai yang menggunakan sistem operasi Android.
Aplikasi kedua juga ditujukan untuk pengguna, tapi
berbasis web (operational web). Berbeda dengan versi
mobile, aplikasi ini hanya dapat diakses secara terbatas
oleh pegawai pada Sekretariat DJKN atau Subbagian
Tata Usaha Direktorat yang telah ditunjuk. Aplikasi
ini hanya ditujukan untuk kondisi khusus seperti
kegiatan konsinyering, antar-jemput tamu, dan layanan
pimpinan.
Selain dua aplikasi end-user tersebut, terdapat dua
aplikasi pendukung tambahan yaitu aplikasi untuk
supir dan petugas administrasi. Aplikasi untuk sopir
berbasis mobile (driver mobile) dan terpasang di gawai
masing-masing sopir. Setiap pesanan yang dilakukan
oleh pengguna akan otomatis muncul di driver mobile
yang sedang idle. Aplikasi keempat adalah aplikasi
berbasis web (admin web) untuk petugas administrasi
yang berfungsi untuk persetujuan permohonan layanan
peminjaman sekaligus pengawasan sistem secara
keseluruhan.
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Inovasi vs Inersia
Setiap perubahan akan “mengganggu” comfort zone
sehingga menjadi tidak favorable bagi sebagian pihak.
Berdasarkan hasil survei, 78% dari 387 responden
menyatakan setuju. Hal ini berarti terdapat 86
responden yang menyatakan tidak/kurang setuju
dengan penerapan sistem pengelolaan MDO yang baru.
Faktor utama yang menjadi sorotan adalah kekhawatiran
akan tidak sesuainya layanan yang diberikan dengan
harapan, serta berkurangnya fleksibilitas mengakses
MDO jika pengelolaannya dipusatkan di Bagian Umum
Sekretariat DJKN.
Merespon hal tersebut, fleet management DJKN mencoba
menerapkan pendekatan kombinatif berbasis stick and
carrot (red: reward dan punishment). Penyediaan armada
mobil yang berkualitas, petugas admin dan tenaga
supir yang sigap, serta akses pemesanan layanan yang
mudah merupakan bagian dari trade-off atas penarikan
MDO. Selain itu, campaign dalam bentuk formal dan
informal mengenai keunggulan dan manfaat inovasi
ini juga terus dilakukan kepada seluruh jajaran untuk
mendapatkan “dorongan” dari pimpinan sekaligus
dukungan dari pegawai.
Tidak berhenti di situ, untuk meminimalisir resistensi
dalam proses transisi, implementasi fleet management
dilakukan secara bertahap (phased approach) dan
tidak secara sekaligus (big bang approach). Pada tahap
awal, piloting dilakukan di unit Sekretariat DJKN sejak
bulan November 2019 untuk menguji sistem dan
menghimpun input dari pengguna layanan dalam
rangka penyempurnaan sistem.
Multi-Benefit dan Prospektif
Inovasi fleet management menawarkan beragam
manfaat yang dapat dibagi ke dalam beberapa tingkatan.

Pada tingkatan pertama, sistem ini diharapkan
memberikan layanan yang berkualitas bagi pengguna,
baik dari infrastruktur fisik mobil, aplikasi, maupun
tenaga admin dan sopir (service dimension). Hasil yang
diharapkan adalah pengguna merasa puas dan bersedia
untuk menggunakan layanan secara berulang serta
merekomendasikan kepada pegawai lainnya. Hingga
akhir Februari 2020, tingkat kepuasan pengguna
mencapai 4.9 dari skala maksimum 5.0. Hal ini
berarti hampir seluruh pengguna sangat puas dengan
pelayanan yang diberikan.
Dengan pengelolaan terpusat, efektivitas penggunaan
mobil juga dapat ditingkatkan. Untuk pengukurannya,
inovasi ini dirancang untuk dapat menangkap dan
menyimpan data penggunaan mobil (data-captured
dimension). Data utilisas riil dari segi frekuensi
penggunaan, jarak tempuh, dan konsumsi bahan bakar
(BBM) direkam ke dalam aplikasi. Dengan ketersediaan
data ini, pengelolaan MDO di Kantor Pusat DJKN
dapat dilakukan dengan terukur dan berdasar (robust).
Bahkan, data tersebut dapat menjadi basis evaluasi dan
perencanaan standar kebutuhan MDO ke depannya.
Sebagai contoh, berdasarkan data rata-rata tingkat
penggunaan MDO dalam satu hari berkisar 12-14
mobil, SBSK MDO di Kantor Pusat DJKN sebanyak
40 mobil dapat disimpulkan terlalu banyak dan perlu
dievaluasi.
Dengan penggunaan yang lebih efektif, biaya
operasional dan pemeliharaan MDO otomatis dapat
ditekan. Keuntungan dari efisiensi ini menjadi manfaat
berikutnya yang ditargetkan dari implementasi inovasi
ini (financial dimension). Terbukti, biaya BBM Januari
2020 hanya Rp20,95 juta dibandingkan biaya BBM
Januari 2019 yang mencapai RP38.3 juta (turun
45%). Relevan dengan hal tersebut, biaya pemeliharaan
juga menurun tajam di mana di tahun 2020 sebesar
Rp27,94 juta atau hanya 40.5% dibandingkan biaya di
tahun 2019 yang mencapai Rp68,96 juta.
Lahirnya inovasi fleet management dari “rahim” DJKN
juga menegaskan langkah DJKN sebagai first mover
dalam inovasi atau terobosan di bidang pengelolaan aset
(reputational dimension). Keunikan posisi DJKN sebagai
pengguna sekaligus pengelola BMN juga menjadi
kelebihan tersendiri di mana inisiatif yang berhasil
diinkubasi di level pengguna dapat menjadi referensi
pengembangan di level pengelola. Dengan pendekatan

ini, diharapkan akan bermunculan terobosan lainnya
yang dapat menunjang posisi DJKN sebagai pengelola
aset yang unggul (distinguished asset manager) sekaligus
center of excellence di bidang pengelolaan aset publik.
Hipotesis dan Prognosis
Hipotesa awal dari penciptaan inovasi fleet management
berbasis sentralisasi ini telah terbukti melalui
kemudahan kontrol, efektivitas penggunaan, hingga
efisiensi biaya operasional MDO di lingkungan Kantor
Pusat DJKN. Namun, inovasi ini tidak berakhir sebatas
pembuktian itu saja. Dengan fitur khusus yang dapat
menghimpun kepuasan dan saran dari pengguna,
inovasi ini disiapkan untuk responsif dengan ekspektasi
pengguna dan adaptif dengan dinamika yang ada.
Potensi pengembangan inovasi fleet management
juga sangat terbuka luas. Paling tidak, terdapat empat
dimensi pengembangan ke depannya, meliputi:
1. Penambahan fitur reimbursement untuk penggantian
biaya transportasi yang menggunakan pihak eksternal;
2. Integrasi dengan sistem keuangan sehingga dapat
melakukan penghematan belanja perjalanan dinas;
3. Perluasan layanan tidak hanya di Kantor Pusat DJKN;
4. Penerapan untuk jenis aset lainnya, misalnya ruang
kerja dan properti.
Bahkan, dengan analisis data yang terkumpul
nantinya, titik akhir inovasi ini mungkin bergeser dari
pelayanan mandiri (in-house service) oleh Sekretariat
DJKN menjadi pelayanan oleh pihak ketiga dengan
penggantian (reimbursement) atau melalui outsourcing
total.
Berbekal dukungan pimpinan, kesiapan sistem, dan
respon pengguna layanan yang sangat positif, inovasi
fleet management memiliki modal yang memadai untuk
terus dikembangkan. Bahkan, Menteri Keuangan dalam
Rapat Pimpinan di Kantor Pusat DJKN tanggal 15
Januari 2020 meminta agar inovasi ini dikembangkan
secara ambisius dan masif, cakupannya diperluas
hingga level Kementerian Keuangan. Sepertinya
semesta sudah mendukung, tapi ke arah mana dan
sejauh mana inovasi ini berkembang, tentunya kembali
kepada organisasi penggagasnya.

*1. Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan;

2. Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi;
3. Sekretariat DJKN
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KONTRIBUSI PENILAI DJKN DALAM
ANALISIS DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
Penulis: Nafiantoro Agus Setiawan - Direktorat Penilaian

erdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri
Keuangan (PMK) nomor 64/PMK.06/2016
tentang Penilai Pemerintah di lingkungan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, di samping
mempunyai kewenangan melakukan kegiatan penilaian,
Penilai DJKN juga melakukan analisis yang berkaitan
dengan kegiatan penilaian yang meliputi analisis
Highest and Best Use (HBU), analisis kelayakan
bisnis, analisis pasar properti, analisis zona dan tren
nilai tanah, serta analisis perhitungan clawback dalam
Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI).
Menindaklanjuti arahan Menteri Keuangan dan
Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Dirjen KN) yang
mengharapkan dalam setiap pengeluaran uang dari
negara tidak hanya dilihat dari output yang dihasilkan,
perlu juga mempertimbangkan untuk menilai terlebih
dahulu analisis dampak sosial dan ekonomi atas setiap
pengeluaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) dimaksud. Termasuk halnya dalam
pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Pendapatan
Negara Bukan Pajak (PNBP) bukan lagi merupakan
satu-satunya parameter yang digunakan dalam
pengambilan keputusan pengelolaan BMN, tapi juga
dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan atas
aktifitas pengelolaan BMN dimaksud.
Alat Analisis
Analisis atas dampak sosial ekonomi dapat diukur
menggunakan metode kualitatif maupun kuantitatif.
Metode yang digunakan ditentukan atas beberapa
faktor, antara lain ketersediaan data, jenis aset yang
dinilai, prakiraan impact atas objek yang dinilai, tujuan
penilaian, dan rencana pengembangan atas aset (injeksi
modal).

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
(DJKN) sebagai pengelola kekayaan
negara, memiliki fungsi penunjang
yaitu fungsi penilaian. Dalam proses
bisnis pengelolaan kekayaan negara,
nilai yang dihasilkan oleh Penilai DJKN
mempunyai peran yang sangat strategis
karena menjadi pertimbangan dalam
pengambilan keputusan.

Penulis menggunakan metode kuantitatif dan yang
digunakan adalah Analisis Input-Output (I-O). Metode
ini merupakan suatu peralatan analisis keseimbangan
umum berdasarkan suatu situasi perekonomian,
dan bukan pendekatan teoritis ala Walras (Suahasil
Nazara: 2005). Keseimbangan dalam analisis inputoutput didasarkan pada arus transaksi antar pelaku
perekonomian. Penekanan utama dalam analisis I-O ini
adalah pada sisi produksi, yaitu proses yang dilakukan
oleh dunia usaha untuk mengubah input menjadi
output.
Fungsi analisis input-output meliputi:
1. Daya menarik (backward linkage) yang
menggambarkan pengaruh kenaikan permintaan akhir
suatu sektor terhadap sektor lainnya;
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2. Daya pendorong (forward linkage) yang merupakan
suatu gaya yang mendorong tumbuhnya sektor-sektor
hilir karena meningkatnya input yang disediakan pada
sektor hulu;
3. Derajat kepekaan yang memiliki sifat merangsang
sektor hilir untuk berkembang karena berkembangnya
sektor hulu. Derajat kepekaan ini digunakan untuk
mengetahui daya dorong (forward linkage).
Analisis I-O sejatinya merupakan analisis mengenai
ketergantungan di antara berbagai sektor dan aktivitas
ekonomi, baik antar sektor produksi (internal) maupun
antara sektor produksi dengan sektor konsumsi akhir.
Apabila terdapat perubahan dalam salah satu, beberapa,
atau semua komponen dalam permintaan akhir, maka
akan mengakibatkan perubahan sektor-sektor yang
terkait. Apabila terjadi kenaikan permintaan akan suatu
produksi maka akan mengakibatkan peningkatan
permintaan bahan baku terkait material utama (sektor
hulu) dan pendukung (sektor hilir). Perubahan tersebut
akan mengakibatkan perubahan pada sektor-sektor
yang terkait dengannya baik langsung maupun tidak
langsung, termasuk perubahan permintaan input
primer (tenaga kerja) dan income masyarakat.
Analisis I-O menyajikan informasi dalam
bentuk matriks. Matriks tersebut menunjukkan
interdependensi berbagai sektor dalam perekonomian
secara komprehensif. Sesuai dengan namanya, analisis
I-O merupakan keterkaitan antara suatu sektor yang
digunakan sebagai input yang menghasilkan output baik
dari sektor itu sendiri maupun sektor lainnya. Sesuai
dengan asas umum, output suatu sektor keseluruhannya
habis digunakan oleh sektor lainnya. Oleh karena itu,
total output suatu sektor akan sama dengan total input
sektor tersebut.
Matriks I-O memberikan gambaran menyeluruh terkait:
1. Struktur perekonomian nasional maupun regional
yang mencakup juga nilai tambah masing-masing setiap
sektor dan struktur output;
2. Memberikan gambaran terkait struktur input antara
yang merupakan penggunaan berbagai barang jasa oleh
sektor produksi;
3. Struktur penyedia barang dan jasa;
4. Struktur permintaan barang dan jasa;
5. Gambaran keterkaitan antar sektor dalam
perekonomian;
6. Petunjuk bagi sektor-sektor yang memiliki pengaruh
yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi;
7. Perkirakan dampak permintaan akhir dan perubahan
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terhadap berbagai sektor output seperti output produksi,
nilai tambah bruto, pajak, dan sebagainya.
Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah proses dari
kenaikan output per kapita dalam jangka waktu yang
panjang (Boediono, 1999). Aspek-aspek pertumbuhan
ekonomi meliputi tiga hal. Pertama, pertumbuhan
ekonomi merupakan suatu proses perekonomian yang
berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Kedua,
pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan adanya
kenaikan nilai output per kapita yang di dalamnya
terdapat dua aspek penting yaitu output total dan jumlah
penduduk. Ketiga, pertumbuhan ekonomi dikaitkan
dengan prespektif waktu. Suatu ekonomi dikatakan
tumbuh apabila dalam jangka waktu yang cukup lama
(lima tahun) mengalami kenaikan output per kapita.

aset eks Pertamina berupa tanah. Keberadaan stadion
Bima memberikan dampak yang cukup signifikan bagi
masyarakat sekitar maupun Pemerintah Kota (Pemkot)
Cirebon. Selain dapat dimanfaatkan sebagai sarana
olahraga, kawasan stadion juga dapat dimanfaatkan
sebagai sarana rekreasi keluarga, sarana sosialisasi
komunitas, bahkan menjadi salah satu alternatif
lokasi kuliner. Kawasan Stadion Bima menjadi tempat
ekonomi mikro berkembang dan memiliki potensi
pendapatan bagi Pemkot Cirebon melalui retribusi
parkir, retribusi pedagang, dan sewa fasilitas.
Tanah Hibah di Kabupaten Siak
Pasar Desa Buatan II

Langkah-langkah dalam melakukan analisis dampak
sosial dan ekonomi dengan menggunakan analisis I-O
meliputi:
1. Data yang diperlukan berasal dari tabel transaksi
total atas dasar harga produsen. Dalam tahapan ini
jumlahkan semua data pada kolom input persektor dan
jumlah permintaan akhir;
2. Menghitung besaran koefisien input masing-masing
sektor. Dari data/tabel tersebut dihitung koefisien input
(A) yang merupakan jumlah input yang digunakan
untuk memproduksi satu unit output sektor, dengan
membagi nilai per sektor dengan jumlah input;
3. Menghitung matriks identitas (I) dengan rumusan/
formula bahwa nilai/angka pada diagonal matriks
semua sektor dengan angka 1 selebihnya berupa angka
0;
4. Menghitung matrik Leontif (L) dengan rumusan
matrik identitas dikurangkan dengan koefisien input
(L= I-A);
5. Menghitung matriks pengganda (I-A)-1 untuk
menentukan Daya Penyebaran (Backward linkage) dan
Derajat Kepekaan (Forward Linkage) untuk masingmasing sektor;
6. Mencari matriks multiplier dengan sektor tertinggi;

Stadion Bima Cirebon
Selanjutnya, Penilai pada Direktorat Penilaian juga
melakukan analisis dampak sosial dan ekonomi atas
rencana hibah aset eks Pertamina berupa tanah di
Kabupaten Siak. Berdasarkan hasil analisis dimaksud,
diketahui bahwa hibah tanah tersebut memberikan
dampak berupa peningkatan pelayanan kepada
masyarakat serta memajukan dunia pendidikan. Tak
hanya dampak sosial, di atas tanah hibah tersebut juga
dikembangkan pasar sehingga memberikan dampak
positif pada sektor ekonomi masyarakat.

Kontribusi Penilai DJKN
Sebagai langkah awal merealisasikan arahan Menteri
Keuangan dan Dirjen KN yang disebutkan di awal
tulisan, Penilai DJKN pada Direktorat Penilaian
melakukan analisis dampak sosial dan ekonomi atas
rencana hibah BMN Stadion Bima di Cirebon dan
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Tanah Hibah di Kabupaten Siak
Kantor Kecamatan Kerinci Kanan

Secara umum langkah yang dilakukan oleh Penilai
dalam melakukan analisis dampak sosial dan ekonomi
terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu Focus Group
Discussion (FGD), observasi lapangan, dan wawancara
dengan pihak-pihak yang terkait. Melalui ketiga
kegiatan tersebut telah diperoleh data primer yang
diolah bersama data sekunder untuk menilai dampak
sosial dan ekonomi hibah BMN.
Sebagai gambaran, analisis dampak sosial dan ekonomi
yang dilakukan oleh Penilai DJKN atas rencana hibah
aset eks Pertamina berupa tanah di Kabupaten Siak,
antara lain:
1. Estimasi nilai perputaran uang di Area Pasar Buatan
II yang berlokasi di Desa Buatan II Kecamatan Koto
Gasib Kabupaten Siak per tahun berkisar antara
Rp12.013.090.520,- s.d. Rp22.387.856.650.000,-;
2. Jumlah pedagang yang memanfaatkan pasar buatan
II sebagai tempat berdagang pada hari Senin s.d.
Jumat sebanyak 20 s.d 30 orang yang didominasi oleh
masyarakat lokal kecamatan Koto Gasib. Pada hari Sabtu
dan Minggu jumlah pedagang dapat mencapai 300
s.d 350 orang yang berasal dari dalam maupun luar
Kecamatan Koto Gasib;
3. Di samping melihat perputaran uang/omset,
untuk mengukur dampak ekonomi atas rencana
hibah tanah BMN, tim Penilai DJKN menggunakan
tabel input dan output Propinsi Riau tahun 2010.
Analisis input output tersebut mendapatkan angka
efek pengganda di sektor bangunan (jangka pendek)
sebesar 1,57. Angka tersebut dapat diartikan
bahwa setiap tambahan Rp1 permintaan akhir akan

mengubah 1,57 dari perekonomian. Apabila dihitung
berdasarkan rencana pengembangan investasi (rencana
pembangunan) dari pemerintah Kabupaten Siak sebesar
Rp8.750.000.000,-, maka besarnya perubahan
nilai menjadi Rp13.754.000.000. Untuk dampak
jangka panjang setelah pembangunan atas tanah BMN
tersebut, tim Penilai DJKN juga mendapatkan angka
efek pengganda di sektor Jasa Perdagangan sebesar
1,44 dari perekonomian, di sektor Jasa Pemerintahan
Umum sebesar 1,93 dari perekonomian, dan di sektor
Jasa Hiburan sebesar 1,92 dari perekonomian. Apabila
dihitung berdasarkan rencana pengembangan investasi
(rencana pembangunan) dari pemerintah Kabupaten
Siak sebesar Rp8.750.000.000,- maka besarnya
perubahan nilai Rp13.754.000.000, berubah menjadi
Rp15.420.000.000.
Kesimpulan
Seiring dengan semakin tingginya ekspektasi
stakeholders terhadap kontribusi Penilai DJKN dalam
analisis dampak sosial dan ekonomi, serta semakin
kompleksnya permasalahan yang melekat dalam
pengelolaan BMN, maka peningkatan pengetahuan
dan kemampuan Penilai DJKN di Kantor Wilayah
dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
(KPKNL) khususnya terkait dengan analisis dampak
sosial dan ekonomi, harus terus dilakukan secara rutin
dan berkelanjutan untuk mendapatkan hasil yang
akuntabel. Terlebih hasil analisis yang dilakukan oleh
Penilai DJKN itulah yang nantinya akan menjadi dasar
pertimbangan pengambilan keputusan stakeholders.
Untuk memberikan guidance bagi Penilai DJKN dalam
melakukan analisis dampak sosial dan ekonomi, saat
ini Direktorat Penilaian sedang menyusun aturan
sebagai petunjuk teknis dalam pelaksanaan analisis
tersebut. Analisis dampak sosial dan ekonomi ini
sejatinya merupakan langkah awal DJKN mendukung
terwujudunya pengelolaan kekayaan negara yang lebih
akuntabel dalam rangka mewujudkan DJKN sebagai A
Distinguished Asset Manager.
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MENDIAGNOSIS PENYAKIT
PENGURUSAN PIUTANG NEGARA
Penulis: Margono Dwi Susilo - Direktorat PNKNL

awaban mereka sangat meyakinkan. Bahwa
pemeriksaan terhadap harta kekayaan lain yang
tidak dijaminkan sudah dilaksanakan, walaupun
frekuensi pelaksanaannya sangat terbatas. Sedangkan
tindakan penyitaan jawabannya juga meyakinkan: tidak
pernah. Saya pikir jawaban tersebut mewakili kondisi
KPKNL di seluruh Indonesia.
Berdasarkan data di aplikasi FocusPN, sampai 15 Maret
2020 jumlah Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)
aktif yang diurus oleh PUPN/KPKNL sebanyak 64.435
BKPN, dengan nilai outstanding dalam rupiah sebesar
Rp51,24 triliun. Outstanding ini masih ditambah
dengan yang menggunakan mata uang selain rupiah
dengan jumlah cukup besar, yang diperkirakan jumlah
totalnya kurang lebih Rp90 triliun. Dari jumlah
outstanding BKPN tersebut, yang dicover dengan barang
jaminan hanya sebanyak 12.435 BKPN (19,3 persen).
Adapun nilai jaminan berdasarkan pengikatan adalah
Rp1,56 Triliun (1,73 persen dari Rp90 triliun ),
sedangkan nilai jaminan berdasarkan hasil penilaian/
appraisal sebesar Rp211,09 miliar (0,234 persen).
Dari data tersebut dapat didiagnosis, salah satu
penyakit pengurusan piutang negara yaitu rendahnya
nilai barang jaminan, yang bertambah akut dengan
rendahnya marketabilitas (daya laku). Kesimpulannya
jelas, bahwa pengurusan piutang negara tidak bisa
mengandalkan eksekusi barang jaminan. Oleh karena
itu terapi yang harus dilakukan adalah mengoptimalkan
penagihan langsung atau menyita harta kekayaan yang
tidak dijaminkan termasuk harta kekayaan berupa dana
yang tersimpan di rekening perbankan. Tulisan ini
hanya membahas terapi berupa eksekusi harta kekayaan
lain yang tidak dijaminkan.

Penulis beruntung pada akhir tahun 2019
dan awal 2020 diberikan kesempatan
mengajar di Balai Diklat Keuangan yang
bertema Pengurusan Piutang Negara,
yaitu diklat Pemeriksaan dan diklat
Jurusita. Dari kedua diklat tersebut
saya berjumpa dengan puluhan peserta
diklat dari KPKNL yang tersebar di
seluruh Indonesia. Pertanyaan saya
kepada puluhan peserta tersebut sama,
apakah pernah dilakukan pemeriksaan
dan penyitaan terhadap harta kekayaan
lain milik debitor yang tidak dijaminkan?
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Di luar PUPN/DJKN, ada kesatuan yang mempunyai
tugas dalam melaksanakan penyitaan aset yang tidak
dijaminkan. Misalnya Direktorat Jenderal Pajak,
Direktorat Jenderal Bea Cukai, Penyidik POLRI,
Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung dan sebagainya.
Artinya penyitaan harta kekayaan lain yang bukan
jaminan adalah kelaziman. Perlu adanya sharing
knowledge untuk meningkatkan peran masing-masing
sesuai tugas dan fungsinya.
Dasar Hukum
Kewenangan PUPN/KPKNL untuk menyita harta
kekayaan lain milik debitur/penanggung hutang yang
tidak dijaminkan kiranya tidak perlu diragukan lagi.
Beberapa dasar hukum dapat diajukan, misalnya:

1. Pasal 1131 BW: “semua kebendaan si berutang, baik
yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang
sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian
hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan
perseorangan.” Dalam konteks 1131 BW sebenarnya
tidak ada dikotomi antara aset yang secara khusus
dijaminkan (diikat jaminan kebendaan) dan aset yang
tidak diikat jaminan kebendaan. Keduanya sama-sama
sebagai jaminan untuk menyelesaikan kewajibannya.
Hanya memang, jika disandingkan dengan pasal
selanjutnya maka aset yang diikat dengan jaminan
kebendaan akan mempunyai privilege dan kemudahan
untuk mengeksekusi.
2. Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 49 Prp
Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara:
“Pelaksanaan ini dilakukan oleh Ketua Panitia dengan
mengeluarkan suatu surat paksa, yang dapat dijalankan
secara penyitaan dan perlelangan barang-barang
kekayaan penanggung hutang dan secara penyanderaan
terhadap penanggung-hutang”.
3. Penjelasan Pasal 11 ayat 9 anak ayat (1) UndangUndang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia
Urusan Piutang Negara, sebagai berikut: “Jika setelah
lewat waktu yang dimaksud pada pasal 8 hutang kepada
Negara tidak dilunasi, maka pelaksana mengeluarkan
perintah tertulis untuk menyita sejumlah barang
gerak, dan jika tidak ada atau temyata tidak cukup
barang demikian itu sejumlah barang tak gerak
kepunyaan penanggung hutang kepada Negara yang
dipandang mencukupi akan pengganti jumlah hutang
kepada Negara menurut surat-paksa serta pula biaya
pelaksanaannya.
4. Pasal 165 Peraturan Menteri Keuangan Nomor
240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang
Negara: (2) Dalam hal Barang Jaminan tidak ada atau
diperkirakan nilainya tidak dapat menutup sisa hutang,
penyitaan dapat dilakukan terhadap Harta Kekayaan
Lain. Selanjutnya ayat (3) mengatur “Penyitaan
terhadap harta kekayaan milik Penjamin Hutang dapat
dilakukan terlebih dahulu dalam hal Penjamin Hutang
telah melepaskan hak istimewanya.”
Namun rupanya sejumlah kewenangan normatif
tersebut tidak pernah dilakukan. Sebagai contoh, ada
pada kasus PT XYZ.
Pembahasan Kasus PT XYZ
Berdasarkan penelitian, sebenarnya PUPN/KPKNL
pernah melaksanakan penyitaan harta kekayaan lain
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yang tidak dijaminkan, yaitu dalam kasus debitur atas
nama PT XYZ penyerahan dari Bank Bapindo (sekarang
Bank Mandiri). Saat itu PUPN/KPKNL masih boleh
menerima penyerahan piutang negara macet dari
BUMN. PT XYZ merupakan Penanggung Hutang (PH)
penyerahan dari PT Bank Mandiri (eks Bapindo) yang
diserahkan pengurusannya kepada KPKNL Palembang
(dh KP3N) pada tahun 1997 dengan jumlah hutang
cukup besar disertai dengan barang jaminan berupa 6
(enam) bidang tanah berikut mesin-mesin dan peralatan
di atasnya. Barang jaminan tersebut telah dilelang pada
tanggal 24 Februari 2008 dan laku terjual sebesar
Rp1,6 M (satu milyar enam ratus juta rupiah), namun
masih terdapat sisa hutang cukup besar.
Selanjutnya dalam upaya mengembalikan uang negara,
KP3N Palembang melakukan penyitaan terhadap
harta kekayaan lain milik PH, yaitu berupa 185
(seratus delapan puluh lima) unit mesin dan peralatan
lainnya yang tidak menjadi jaminan. Barang-barang
tersebut berada di atas tanah yang sudah laku terjual
lelang. Terhadap barang-barang sitaan tersebut sudah
dilakukan lelang namun belum ada peminatnya.
Berdasarkan penyitaan tersebut di atas, PT XYZ
mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri
Palembang pada tanggal 20 April 2001 dengan
perkara Nomor: 57/Pdt.G/2001/PN.Plg kepada KP3N
Palembang (Terlawan I) dan Bank Bapindo (Terlawan
II). Terhadap perkara dimaksud, PN Palembang
memutus dengan amar putusan diantaranya:
1. Menyatakan batal demi hukum penyitaan yang
dilakukan oleh Terlawan I terhadap barang-barang/aset
milik Pelawan dengan BA Sita Nomor: 215/WPN.02/
KP.01/2000 tanggal 16 November 2000,
2. Memerintahkan Terlawan I untuk mengangkat
sita atas barang-barang/aset milik Pelawan yang telah
disita berdasarkan BA Sita Nomor: 215/WPN.02/
KP.01/2000 tanggal 16 November 2000.
Pemerintah RI cq Departemen Keuangan cq KP3N
Palembang mengajukan banding terhadap putusan
tersebut, namun Pengadilan Tinggi (PT) Palembang
menolak banding serta menguatkan putusan PN
Palembang Nomor: 57/Pdt.G/2001/PN.Plg.
Selanjutnya Mahkamah Agung (MA) melalui putusan
Nomor:610 k/Pdt/2003 tanggal 3 Maret 2008,
menolak permohonan kasasi KP3N Palembang.
Kemudian berdasarkan putusan Peninjauan Kembali
(PK) Nomor:719 PK/Pdt/2009 tanggal 25 Agustus
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2015, MA menolak PK permohonan KP3N
Palembang.
Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah setelah
terbitnya Putusan MA tersebut maka kewenangan untuk
melakukan penyitaan harta kekayaan lain yang tidak
dijaminkan yang sudah diatur tegas dalam peraturan
perundang-undangan menjadi pupus?
Pertanyaan ini tidak bisa dijawab dengan mudah. Perlu
analisis mendalam terkait putusan MA tersebut. Fakta,
memang kita harus menghormati putusan mahkamah
agung. Tetapi penghormatan tersebut hendaknya tetap
dilakukan dalam koridor undang-undang. Harus dicari
jalan tengah yang adil antara ketentuan undang-undang
dengan putusan hakim.
Secara yuridis formal harus diakui bahwa institusi
PUPN/KPKNL berwenang untuk melakukan penyitaan
aset, baik yang dijaminkan maupun tidak, sepanjang
untuk pelunasan hutang kepada negara. Fakta ini
sayangnya tidak cukup dijadikan pertimbangan dalam
putusan hakim dalam perkara tersebut.
Dalam memori Peninjauan Kembali (PK) pihak
pemerintah sudah memberikan argumen bahwa
berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun
1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN/
KPKNL berwenang untuk melakukan penyitaan harta
kekayaan lain tanpa harus menempuh jalur gugatan
ke Pengadilan Negeri. Argumen yang diajukan adalah
karena dalam Undang-Undang tersebut telah diatur tata
cara pengurusan piutang negara secara khusus dengan
Pernyataan Bersama (PB) yang ditindaklanjuti dengan
Surat Paksa (SP), dimana kedua produk hukum tersebut
bertitel “Demi Keadilan” yang setara dengan putusan
hakim yang inkracht. Dengan demikian gugatan
menjadi tidak perlu, karena PB dan SP sendiri setara
dengan putusan hakim yang inkracht.
Namun rupanya dalam putusan PK tersebut pihak
pemerintah juga kalah. Pertimbangan hakim adalah
bahwa pemerintah hanya mengulang-ulang dalil yang
sudah diuji oleh judex factie dan judex juris, serta fakta
bahwa dalam kasus PT XYZ tidak ada PB, dengan
demikian dalil yang diajukan pemerintah bahwa produk
hukum PUPN setara dengan putusan hakim yang
inkracht dianggap kurang relevan.
Lebih jauh kalau kita perhatikan bahwa sejak awal
kasus ini tidak mudah. Sebelum adanya gugatan
atas penyitaan harta kekayaan lain, pihak PT XYZ
telah memperkarakan secara pidana para Terlawan

kepada pihak kepolisian atas dugaan KKN, namun
Polda Sumatera Selatan menerbitkan SP3, karena
tidak terbukti. Juga sebelumnya secara perdata
PT XYZ mengajukan gugatan kepada Pengadilan
Negeri Palembang karena penilaian jaminan untuk
pelaksanaan lelang (limit lelang) dianggap terlalu
rendah, namun oleh Pengadilan gugatan ini tidak dapat
diterima sesuai Putusan no. 105/Pdt.G/1998/PN.Plg
tanggal 7 Januari 1999.

Artinya penyitaan harta kekayaan lain yang bukan
jaminan adalah merupakan kelaziman sepanjang diatur
dalam Undang-undang.

Pertimbangan hukum putusan PN Palembang Nomor:
57/Pdt.G/2001/PN.Plg yang membatalkan penyitaan
harta kekayaan lain yang tidak dijaminkan, diantaranya
sebagai berikut:

2. Mengupayakan agar setiap BKPN dibuatkan
Pernyataan Bersama (PB) antara PUPN dengan
Penanggung Hutang. Dalam PB dengan tegas
dicantumkan klausula yang berisi kesediaan
Penanggung Hutang untuk dilakukan penyitaan dan
pelelangan terhadap harta kekayaan lain yang tidak
dijaminkan;

1. Bahwa penyitaan yang dilakukan Terlawan I (PUPN/
KPKNL) oleh karena hasil pelelangan terhadap barang/
aset Pelawan yang dijaminkan kepada Terlawan II
tidak mencukupi untuk melunasi hutang Pelawan
terhadap Terlawan II, tidak dapat dibenarkan karena
bertentangan dengan hukum dan kepatutan.
2. Seharusnya Terlawan II (Bapindo) menggugat
Pelawan (PT XYZ) ke pengadilan negeri agar melunasi
hutangnya, dan untuk menjamin gugatanya Terlawan II
dapat meminta bantuan pengadilan negeri agar barang/
asset Pelawan disita.
3. Bahwa dengan adanya gugatan tersebut, pengadilan
negeri lah yang akan menyita dan memerintahkan
barang-barang/aset Pelawan untuk dilelang apabila
Pelawan tidak memenuhi kewajibanya, bukan secara
langsung bertindak sendiri seperti apa yang dilakukan
para Terlawan.
Pertimbangan hukum tersebut dikuatkan oleh
Pengadilan Tinggi, Kasasi Mahkamah Agung dan
putusan PK Mahkamah Agung. Sejak itu pupuslah
harapan untuk mempercepat penyelesaian piutang
negara melalui upaya penyitaan harta kekayaan lain
yang tidak dijaminkan. Selanjutnya apa upaya DJKN?
Terapi Penyakit Pengurusan Piutang Negara
Sejak kasus PT XYZ 22 tahun yang lalu belum ada aksi
nyata PUPN/DJKN untuk melakukan penyitaan harta
kekayaan lain yang tidak dijaminkan. Berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia, ada institusi yang juga mempunyai tugas
dalam melaksanakan penyitaan aset yang tidak
dijaminkan. Misalnya Direktorat Jenderal Pajak,
Direktorat Jenderal Bea Cukai, Penyidik POLRI,
Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung dan sebagainya.

Berikut ini beberapa langkah terapi yang perlu
ditempuh:
1. Sebelum melakukan penyitaan harta kekayaan lain
yang tidak dijaminkan terlebih dahulu mengoptimalkan
pengurusan/eksekusi terhadap barang jaminan;

3. Dalam hal PB tidak bisa dibuat karena sesuatu
hal, maka apabila Penanggung Hutang datang
menghadap ke KPKNL/PUPN diupayakan dibuatkan
surat Pernyataan bermetarai atau notariil yang berisi
kesediaan Penanggung Hutang untuk dilakukan
penyitaan dan pelelangan terhadap harta kekayaan lain
yang tidak dijaminkan.
4. Terhadap harta kekayaan lain milik penanggung
hutang yang ditemukan kemudian hari melalui kegiatan
pemeriksaan hendaknya segera dilakukan pemblokiran.
Kegiatan pemblokiran tersebut harus diberitahukan
kepada Penanggung Hutang dengan penegasan bahwa
jika hutang tidak diselesaikan maka harta kekayaan yang
tidak dijaminkan tersebut akan dilakukan penyitaan dan
pelelangan;
5. Untuk BKPN yang tidak bisa dibuatkan PB dan tidak
adanya surat pernyataan, maka proses penyitaan harta
kekayaan lain diusulkan untuk melalui jalur permintaan
izin kepada Pengadilan Negeri. Walaupun permintaan
izin ini dari sisi norma UU PUPN merupakan langkah
tidak populer, namun pantas dilakukan untuk
memperkuat legalitas objek penyitaan vis a vis kasus PT
XYZ;
6. Mengingat hal ihwal tentang izin penyitaan ke
Pengadilan Negeri belum diatur maka hendaknya
terlebih dahulu ditempuh upaya koordinatif agar
selanjutnya dapat diterbitkan Fatwa Mahkamah Agung
atau Surat Edaran Mahkamah Agung.
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Kolom Hukum dan Hubungan Masyarakat

MENJAJAL STRATEGI BARU
LAWAN PENIPU
Penulis: Bend Abidin Santosa & Soni Sutejo - Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat

P

ertengahan tahun 2019 lalu, kita dapat sedikit bernafas lega, berkat kesigapan aparat Kepolisian
Republik Indonesia (POLRI), sindikat penipuan lelang yang sudah lebih dari empat tahun
bergentayangan memangsa korban berhasil ditangkap. Hal ini juga tidak lepas dari upaya serius yang
dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dalam memerangi tindak penipuan lelang yang
mengatasnamakan Kementerian Keuangan, DJKN, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
secara intitusi maupun pegawai/pejabat secara pribadi. Dari hasil pemeriksaan dan penyelidikan kepolisian,
modus yang dipakai oleh sindikat penipuan ini adalah menjaring korban melalui media sosial (facebook) dan
aplikasi pesan whatsapp. Pelaku menjerat korban melalui pesan pribadi (direct message) kepada calon korban,
dengan terlebih dahulu mengganti nama dan profil picture-nya dengan identitas pegawai atau pejabat di
lingkungan Kementerian Keuangan, DJKN, ataupun KPKNL. Pelaku lalu mengiming-imingi korban dengan
barang lelang (kendaraan roda empat, kendaraan roda dua, logam mulia, perangkat elektornik, dan lain-lain)
yang akan dilelang dengan harga yang sangat murah. Pelaku menjanjikan dapat membantu calon korban
untuk mendapatkan barang-barang tersebut, namun mereka diminta terlebih dahulu mentransfer sejumlah
uang kepada pelaku. Modus yang sejatinya tergolong sangat sederhana, namun pada kenyataannya mampu
menjerat banyak korban dan kerugian mencapai milyaran rupiah.
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Kasus penipuan lelang ini tentunya sangat merugikan
bagi reputasi organisasi, baik itu Kementerian
Keuangan, DJKN, maupun KPKNL. Tak hanya itu, bagi
pegawai atau pejabat yang namanya kerap dicatut oleh
penipu sebagai identitas palsu, hal ini tentunya sangat
merugikan. Tak jarang pegawai atau pejabat tersebut
‘dibikin’ repot sekadar untuk memberikan klarifikasi
demi menjaga nama baiknya. Selain itu, deretan kasus
penipuan semacam ini secara tidak langsung juga
merusak citra lelang Kementerian Keuangan (DJKN), di
tengah upaya menjadikan lelang sebagai preferensi jual
beli di tengah masyarakat.
Harapan akan berakhirnya kasus penipuan lelang
semacam ini ternyata harus pupus di tengah jalan.
Penangkapan para pelaku tak serta merta menghentikan
terjadinya kasus penipuan lelang lain dengan modus
yang sama. Nampaknya para pelaku yang berhasil
dibekuk pihak kepolisian hanyalah satu diantara
sindikat-sendikat penipu lainnya, yang juga telah lama
bermain dalam kasus serupa. Tercatat sejak peristiwa
penangkapan tersebut hingga akhir Februari 2020
ini, Call Center DJKN (1500991) masih menerima
beberapa pengaduan masyarakat terkait kasus penipuan
lelang. Catatan tersebut belum termasuk pengaduan
yang diterima oleh KPKNL serta pengaduan dari pegawai
atau pejabat yang namanya kembali dicatut dalam kasus
penipuan lelang yang baru. Bahkan, Menteri Keuangan
Sri Mulyani melalui akun facebook pribadinya pada
tanggal 16 Januari 2020 mengunggah status yang isinya
“Komplain masyarakat seputar lelang merupakan salah
satu yang sering muncul di media sosial saya. Untuk
itu, DJKN agar memperkuat strategi komunikasinya,
sehingga lebih agresif dalam mengcounter komplain
masyarakat terkait pelaksanaan lelang”. Meskipun
unggahan tersebut tidak secara spesifik membahas
mengenai kasus penipuan lelang, namun hal tersebut
patut menjadi perhatian dan bahan evaluasi mengenai
strategi komunikasi DJKN khususnya yang berkaitan
dengan lelang.
Strategi yang Telah Dilakukan
Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat
(Direktorat Hukum dan Humas) sebagai unit yang
membidangi kehumasan di DJKN, selama ini telah
berupaya merumuskan strategi komunikasi sebagai
upaya memerangi dan memberantas kasus penipuan
lelang. Strategi komunikasi tersebut diwujudkan
dalam kampanye pencegahan penipuan yang gencar
disebarluaskan lewat kanal-kanal resmi DJKN seperti
website, facebook, instagram, youtube dan twittter. Dalam

setiap kesempatan event outdoor seperti pameran,
DJKN Goes to Campus/School, Ministry of Finance
Festival (Mofest), kampanye ini juga menjadi salah satu
prioritas. Konten kampanyenya pun telah sedemikian
rupa dikemas dalam berbagai media yang menarik mulai
dari leaflet (selebaran), poster, infografis, maupun video
blog (vlog). Tak hanya itu, tercatat Direktorat Hukum
dan Humas juga pernah merilis sebuah theme song (lagu
tema) dengan judul ‘Hati-Hati Tipu-Tipu’, yang liriknya
berisi himbauan agar jangan sampai menjadi korban
penipuan lelang.
Harus diakui bahwa strategi komunikasi pencegahan
penipuan lelang yang selama ini dijalankan oleh
Direktorat Hukum dan Humas belum meraih hasil
yang optimal. Mayoritas saluran yang digunakan dalam
kampanye ini adalah kanal media sosial. Pemilihan
media sosial sebenarnya cukup beralasan, ditinjau dari
segi jangkauan, kemudahan, kecepatan, dan biaya,
media sosial lebih unggul dibandingkan kanal yang
lain. Namun yang luput dari perhatian adalah terkait
dengan target audience. Seperti kita ketahui bersama,
pengguna media sosial didominasi oleh audience pada
kelompok usia 17 sampai dengan 35 tahun. Hal ini
bertolak belakang dengan kelompok masyarakat yang
kerap menjadi korban penipuan lelang yaitu kelompok
masyarakat usia 40 tahun ke atas.
Menjajal Strategi Komunikasi Baru
Fakta tersebut mendorong Direktorat Hukum dan
Humas menyusun strategi komunikasi baru dalam upaya
memerangi dan memberantas kasus penipuan lelang.
Target audience yang selama ini luput dari perhatian
akan menjadi prioritas dalam penyusunan strategi
komunikasi. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran
utama kampanye ini adalah kelompok masyarakat usia
40 tahun ke atas. Oleh karena itu kanal yang dipilih pun
tidak lagi didominasi oleh kanal media sosial, melainkan
kanal yang familiar dengan kelompok usia ini. Kanal
tersebut adalah aplikasi pesan pribadi whatsapp.
Whatsapp sudah barang tentu tidak asing bagi seluruh
lapisan masyarakat baik dari segi usia, pendidikan
maupun status sosial-ekonomi. Hampir serupa dengan
media sosial, Whatsapp juga memiliki banyak kelebihan,
dari sisi jangkauan, kecepatan, kemudahan, ragam jenis
media (teks, gambar, suara, video), dan tentunya dari
segi biaya.
Inovasi dalam strategi komunikasi yang baru ini tak
hanya sebatas pada pilihan kanal melainkan juga pada
teknis penyebaran informasi. Selama ini terdapat
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anggapan bahwa tanggung jawab kehumasan pada
sebuah organisasi semata melekat pada unit humas.
Anggapan tersebut tidak sepenuhnya keliru, namun
merujuk pada perkembangan dunia kehumasan saat ini,
seluruh komponen dari organisasi memiliki tanggung
jawab terkait dengan kehumasan. Hal ini dapat diartikan
bahwa setiap individu atau pribadi yang merupakan
bagian dari sebuah organisasi berperan sebagai agen
kehumasan.
Lalu bagaimana teknis pelaksanaan? Strategi Komunikasi
dimulai dengan penyusunan dan perumusan pesan
kunci (key message). Tugas ini sepenuhnya akan menjadi
tanggung jawab Direktorat Hukum dan Humas,
termasuk di dalamnya pemilihan ragam media atau
konten yang dapat berbentuk teks, gambar, audio, video
maupun perpaduan diantaranya. Pesan kunci yang telah
diracik ke dalam bentuk media atau konten kemudian
disebarluaskan ke seluruh jajaran DJKN layaknya pesan
berantai melalui kanal Whatsapp Group internal DJKN.
Penyebarluasan media atau konten tersebut diikuti
dengan himbauan agar setiap individu berkewajiban
untuk menyebarluaskan konten yang sama ke whatsapp
group yang ia miliki (misalnya: whatsapp group keluarga,
alumni, komunitas, dan lain-lain). Semua hal tersebut
di atas dilakukan secara periodik dengan frekuensi dua
bulan sekali.
Penyebaran konten yang demikian ini dapat dianggap
sebagai sebuah kegiatan yang tersruktur, sistematis, dan
masif, dengan harapan konten beserta pesan kunci akan
menyasar pada khalayak yang lebih banyak. Dengan
tersebarnya konten dan pesan kunci ini diharapkan
akan memberi edukasi kepada masyarakat, khususnya
mengenai penipuan lelang dan lelang Kementerian
Keuangan pada umumnya.
Meskipun nampak sederhana, strategi komunikasi
ini membutuhkan dukungan dan sinergi dari seluruh
komponen DJKN. Setiap individu dituntut untuk
memiliki kesadaran dan pemahaman bahwa masingmasing dari mereka adalah agen kehumasan dan
pembawa pesan (the messanger).
Selain strategi komunikasi di atas, Inovasi yang
dicanangkan oleh Direktorat Hukum dan Humas
adalah melakukan penyeragaman penanganan aduan.
Pengaduan penipuan lelang selama ini umumnya
disampaikan melalui saluran Call Center (1500991)
maupun layanan tatap muka di Area Pelayanan Terpadu
(APT) Kantor Pusat, Kantor Wilayah, atau KPKNL.
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Langkah pertama penanganan aduan dimulai dari
identifikasi korban. Korban dikategorikan menjadi
dua kelompok yaitu korban dengan kerugian materi
dan korban tanpa kerugian materi. Berikutnya, baik
korban dengan atau tanpa kerugian materi diberikan
informasi dan penjelasan yang memadai terkait lelang
Kementerian Keuangan (DJKN). Beberapa pesan kunci
yang wajib disampaikan adalah:
a. Lelang resmi Kementerian Keuangan hanya di lelang.
go.id atau aplikasi mobile lelang Indonesia;
b. Tidak ada satupun pegawai dan/atau pejabat) yang
bisa memberi jaminan (kepastian) seseorang menjadi
pemenang lelang;
c. Tidak ada uang muka, yang ada adalah uang jaminan
sebagai peserta yang sifatnya akan dikembalikan apabila
tidak jadi pemenang lelang;
d. Segala bentuk transfer dana tidak menggunakan
rekening pribadi melainkan virtual account;
e. Salah satu ciri penipuan lelang adalah adanya
penawaran barang dengan harga di luar kewajaran.
Langkah berikutnya, bagi korban yang telah mengalami
kerugian materi dapat diarahkan untuk membuat laporan
resmi terkait penipuan ke pihak kepolisian, pemblokiran
rekening penipu ke perbankan/Otoritas Jasa Keuangan,
dan laporan pemblokiran nomor telepon penipu ke
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Langkah-langkah tersebut tentunya bisa diabaikan bagi
korban yang tidak mengalami kerugian secara materi.
Langkah terakhir namun tak kalah penting adalah
pendataan identitas korban. Dalam pendataan ini
informasi yang wajib diperoleh antara lain:
a. Identitas korban (nama, alamat, nomor telepon);
b. Nomor telepon penipu;
c. Nomor rekening penipu;
d. Kronologis/modus penipuan.
Dalam pendataan ini tentunya dibutuhkan sebuah
database berbasis digital dan terintegrasi, sehingga data
yang terkumpul dapat diolah menjadi sebuah informasi
yang handal dalam penentuan kebijakan organisasi,
misalnya sebagai barang bukti laporan ke pihak
kepolisian. Selain itu juga database tersebut juga dapat
menjadi tolak ukur keberhasilan strategi komunikasi
pencegahan penipuan lelang yang baru ini, dengan
frekuensi jumlah aduan sebagai salah satu parameternya.
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Kabid PKN Kanwil DJKN Aceh
Agus Setiyo Pambudi

Success Story

D

SEMANGAT TINGGI DARI UJUNG NEGERI

MENGAMANKAN ASET NEGARA
Penulis: Eka Wahyu Yuliasari - Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat

Sesuai dengan ketentuan dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara dan Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah,
Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah
yang dikuasai Pemerintah Pusat harus
disertipikatkan atas nama Pemerintah
Republik Indonesia. Namun dalam praktiknya,
ternyata masih banyak BMN berupa tanah pada
satuan kerja (satker) yang belum bersertipikat.
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alam rangka mendorong
percepatan
pensertipikatan
BMN berupa tanah,
Kementerian Keuangan
bersama Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
menerbitkan Peraturan Bersama
Nomor 186/PMK.06/2009 dan
Nomor 24 Tahun 2009 tentang
Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa
Tanah, dengan harapan semua BMN berupa tanah
dapat disertipikatkan sehingga aspek legalitas dan
akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Di
samping itu, pensertipikatan BMN berupa tanah
juga dimaksudkan agar pengelolaan BMN khususnya
tanah dapat memenuhi prinsip 3T (Tertib Fisik, Tertib
Administrasi, dan Tertib Hukum).
Sejak tahun 2013 sampai dengan 2019, jumlah
bidang tanah yang telah disertipikatkan melalui
Program Percepatan Sertipikasi BMN berupa tanah di
Provinsi Aceh adalah sebanyak 3.867 bidang tanah,
termasuk sebanyak 2.902 bidang tanah, atau 43%
target nasional, yang berhasil disertipikatkan di tahun
2019. Jika disbanding target tahun-tahun sebelumnya
yang berkisar 100-200 bidang tanah, tentu saja
jumlah tersebut bukan angka yang sedikit. Hal tersebut
tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Kanwil
DJKN Aceh, disamping masih harus menyelesaikan
target-target kinerja lainnya dan mengawal proses
revaluasi aset. Namun hal tersebut tak menyurutkan
semangat Kantor Wilayah (Kanwil) DJKN Aceh yang
telah dipercaya sebagai piloting project pensertifikatan
BMN untuk menyelesaikan target sertipikasi sebelum
akhir tahun.
Keberhasilan tersebut merupakan sinergi dari banyak
pihak yang terlibat secara langsung dalam proses
pensertipikatan BMN berupa tanah. Penyelesaian
2.902 sertipikat BMN berupa tanah yang
diamanatkan kepada Kanwil DJKN Aceh melibatkan
21 Kantor Pertanahan Kab/Kota (dari 23 Kantor
Pertanahan Kab/Kota yang berada di wilayah Propinsi
Aceh) yang tersebar dari ujung barat hingga ujung
timur Propinsi Aceh, dengan 3 kantor pertanahan

dengan realisasi terbesar adalah
Kantor Pertanahan Kab. Aceh
Besar, Kantor Pertanahan
Kab. Aceh Utara, dan Kantor
Pertanahan Kab. Aceh Timur.
Adapun jumlah Satker
Penerima Manfaat dari Program
Sertipikasi BMN di tahun 2019
kurang lebih sebanyak 32 Satuan
Kerja Kementerian/Lembaga, dengan
3 satker terbesar targetnya adalah Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), Balai Wilayah
Sungai Sumatera I (BWSS), dan Pelaksana Jalan
Nasional Wilayah I (PJN I). Realisasi sertipikasi pada
ketiga satker tersebut sebanyak 2.524 sertipikat atau
87% dari target Kanwil DJKN Aceh Tahun 2019.
Penuh Dinamika
Alur sertipikasi dimulai dari permohonan oleh
satker, proses pengukuran, penelitian bidang tanah
oleh tim peneliti tanah, penetapan surat keputusan,
hingga akhirnya adalah penerbitan sertipikat. Dari
alur tersebut, dapat terlihat bahwa bola program
sertifikasi ini sebenarnya ada pada pengguna barang
untuk mengajukan kelengkapan administrasi atau
persyaratan yang diperlukan untuk sertifikasi BMN.
Permasalahan sertipikasi yang ditemui sudah muncul
sejak di hulu proses. Pada saat verifikasi awal, dari
2.901 bidang tanah yang ditetapkan sebagai target,
sebanyak +/- 300 bidang tanah ternyata telah
bersertipikat, sehingga harus segera mencari target
pengganti. Hal ini tidak mudah, selain karena jumlah
yang besar, tapi juga memerlukan koordinasi dan kerja
sama yang baik di antara berbagai pihak yang terkait.
Tak hanya itu, sekitar 400-an bidang tanah lainnya
juga tidak dapat dilanjutkan prosesnya hingga
tahapan pensertipikatan karena menemui berbagai
kendala di lapangan antara lain tanah BMN yang
dimaksud terindikasi memiliki permasalahan hukum
dan berstatus sengketa dengan pihak ketiga ataupun
sebagian atau seluruh bidang tanah yang diusulkan
sertipikasi masuk dalam kawasan hutan lindung.
Kendala lain seperti hilang/tidak adanya dokumen
bukti perolehan tanah (alas hak) juga menambah
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banyak jumlah tanah yang tidak dapat disertipikatkan.
Belum lagi permasalahan tanah yang tidak diketahui
dengan persis tanda batasnya sehingga petugas satker
pun tidak tahu persis lokasi aset dimaksud, hingga
akses menuju lokasi bidang tanah yang sulit untuk
ditempuh.
Sumber daya untuk melakukan pensertipikatan juga
amat sangat terbatas. Jumlah petugas satker yang akan
mendampingi petugas Kantor Pertanahan di lapangan
sangat terbatas apabila dibandingkan dengan jumlah
bidang tanah yang tersebar di seluruh Aceh. Sebanyak
+/- 280 target tanah juga batal diproses karena kurang
lancarnya komunikasi satker dengan kantor pertanahan
setempat bahkan terkesan saling lempar tanggung
jawab. Selain itu, lagi-lagi cerita lama mengenai
keterbatasan dana menjadi hambatan pelaksanaan
tugas dan harus menunggu revisi anggaran tambahan
sertipikasi.
Tantangan tak hanya muncul dari eksternal DJKN. Dari
sisi pegawai Kanwil DJKN Aceh sendiri, 2019 adalah
tahun yang penuh dinamika. Tak hanya lelah fisik,
tapi juga emosi terkuras. Awal tahun dimulai dengan
keraguan, kemudian optimis atas target, drama naik
turunnya semangat satker dan kantor pertanahan, jatuh
bangun, berkali-kali, berdampak besar bagi semangat
perjuangan kami sendiri. Namun dengan kerja keras,
komitmen, dan keyakinan bahwa bersama-sama
Kanwil DJKN Aceh dapat mensukseskan pengamanan
aset negara menjadi api perjuangan kami.
Tantangan bukan Hambatan
Permohonan pensertipikatan tanah hanya akan bisa
diterima ketika data yuridis sudah lengkap dan bidang
tanah yang akan disertifikasi sudah clear and clean.
Namun hingga triwulan III, baru 19,37% target yang
berhasil disertifikatkan. Kanwil DJKN Aceh dalam hal
ini selaku pengelola barang harus melakukan upaya
ekstra agar total minimal sebanyak 2.901 sertipikat
dapat terbit tahun 2019.
Hal pertama yang Kanwil DJKN Aceh lakukan adalah
membangun kebersamaan dengan satker dan BPN,
agar tercipta kesamaan persepsi tujuan bersama yang
ingin dicapai. Kedua, adalah koordinasi yang intens
dan membuat kesepakatan cara/metode kerja, sehingga
ketika ada masalah semua pihak sudah tahu apa yang
harus dilakukan.
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Hal terberat memulai pensertipikatan tanah BMN
ini adalah pembenahan dokumen awal. Tak hanya
meminta satker, Kanwil DJKN Aceh melalui KPKNL
Banda Aceh dan KPKNL Lhokseumawe juga
memberikan pelayanan dengan terjun langsung ke
lapangan untuk membantu satker dalam kegiatan
pemberkasan dokumen. Kanwil DJKN Aceh
membentuk tim untuk melakukan identifikasi
awal tanah, sertipikat, tanda batasnya, hingga turut
membantu satker berkoordinasi dengan pihak
kepolisian dalam hal dokumen perolehan (alas hak)
hilang. Berselisih paham dengan satker karena
perbedaan persepsi juga terjadi, namun dengan
komunikasi yang baik hal tersebut dapat segera
diselesaikan. Tim bekerja lembur hingga pagi untuk
memverifikasi berkas supaya proses pensertipikatan
dapat segera langsung diteruskan ke BPN.
Selanjutnya, dengan data yang ada, Kanwil DJKN
Aceh sesegera mungkin mencari target pengganti atas
300 bidang tanah yang telah bersertipikat dengan
cara meningkatkan koordinasi dan “bergerilya”
dengan satker terkait maupun satker lain yang
masih berpotensi memiliki bidang tanah untuk
disertipikatkan. Upaya tersebut tidak sia-sia, bidangbidang tanah pengganti berhasil didapatkan dan
peluang realisasi 100% masih tetap terbuka.
Dukungan DJKN tidak hanya berhenti pada proses
permohonan pensertipikatan oleh satker saja. Pada
tahapan selanjutnya di BPN, karena jumlah SDM
yang terbatas, Kanwil DJKN Aceh juga memberikan
pendampingan dalam kegiatan pengukuran yang
dilakukan oleh kantor pertanahan. Sinergi antara
DJKN, BPN, dan Satker terjun langsung ke lapangan
untuk menelusuri lokasi tanah yang tersebar di hingga
ujung negeri.
Meninggalkan keluarga, perjalanan berhari-hari,
mengarungi jembatan putus, mabuk darat, mabuk
laut, dan segala hal yang dulu menjadi perjuangan
yang berat, kini menjadi cerita indah tatkala
pensertipikatan BMN Propinsi Aceh berbuah manis.
Sepanjang tahun, proses komunikasi secara intensif
dengan satker dan BPN tidak putus dilakukan. Kanwil
DJKN Aceh mengoptimalkan jalur komunikasi 2 arah
dengan Kanwil BPN Aceh dalam memantau sudah
sejauh mana proses sertipikasi. Monitoring secara

berkala dengan kantor pertanahan juga dilakukan
untuk mengetahui permasalahan yang ada dan
sesegera mungkin melakukan mitigasinya. Tak kalah
penting, Kanwil DJKN juga selalu berkoordinasi
dengan Kantor Pusat DJKN (Direktorat BMN) untuk
meminta bimbingan dan arahan, terlebih apabila
ada kendala-kendala yang menuntut integritas dan
profesionalisme kami.
Kanwil DJKN Aceh meyakini, walaupun tingkat
kendali DJKN terhadap suksesnya program sertipikasi
lebih kecil dibandingkan dua stakeholders lain (BPN
dan Satker), DJKN masih tetap dapat menjadi pemain
kunci kesuksesan sertipikasi BMN. Hal ini tidak lepas
dari cara Kanwil DJKN Aceh yang harus terus bergerak
aktif mengakomodir permasalahan dan kendala yang
dihadapi oleh satker untuk kemudian menjembatani
kedua pihak tersebut bersama-sama menyelesaikan
masalah.
Suatu ketika target capaian tak terwujud karena adanya
komunikasi yang buruk antara satker dengan kantor
pertanahan setempat, Kanwil DJKN Aceh tidak enggan
bolak-balik ke kantor pertanahan yang berjarak 50
km. Hal itu dilakukan tak lain hanya demi merajut
kembali komunikasi stakeholders yang renggang, tentu
saja dengan tetap menjunjung tinggi profesionalisme
dengan hadir sebagai mediator yang tidak memihak.
Dengan bantuan pendampingan Kanwil BPN, satker
dan kantor pertanahan tersebut akhirnya bersatu
kembali untuk meneruskan proses sertipikasi di
wilayah kerjanya yang sempat terhenti.
Komunikasi yang baik merupakan wujud kepercayaan
dari stakeholders sehingga mereka bahkan berkenan
untuk selalu mengupdate informasi tanpa terbatas
tempat dan waktu. Koordinasi dan komunikasi yang
baik ini jugalah yang menjadi kunci keberhasilan
Kanwil DJKN Aceh dalam program persertipikatan
BMN ini.
Di hari-hari terakhir bulan Desember 2019, Kanwil
DJKN Aceh mendapat tambahan 4 bidang tanah untuk
disertipikatkan. Tepat di angka 2.902, Kanwil DJKN
Aceh akhirnya berhasil 100% memenuhi target 2019
pada tanggal 23 Desember 2019.

Kepala Kanwil BPN Aceh Agustyarsah

“Proses pensertipikatan tanah negara
ini tentunya menjadi pengalaman dan
menjadikan suatu kebanggaan tersendiri
karena kami BPN ikut menjadi bagian
proses pengamanan aset negara.”

S

eperti kita ketahui DJKN bercita-cita tinggi
menjadi ‘A distinguished asset manager”.
Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut,
DJKN menargetkan seluruh tanah milik negara
harus bersertipikat atas nama Pemerintah Republik
Indonesia c.q Kementerian / Lembaga (K/L) pada akhir
tahun 2022. Cita-cita tersebut tak bisa diamini tanpa
didukung dengan kerja sama dan sinergi yang kuat
antara DJKN sebagai pengelola barang, K/L sebagai
pengguna barang, dan juga Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
sebagai pihak yang menerbitkan sertipikat.
Apresiasi besar disampaikan DJKN kepada Kantor
Wilayah (Kanwil) BPN Aceh beserta Kantor Pertanahan
di wilayah kerjanya. Bersinergi dengan Kanwil DJKN
Aceh dan satuan kerja (satker) K/L, Kanwil BPN Aceh
mampu menyelesaikan target capaian tahun 2019
yang meningkat menjadi ±1.443,7% dibanding tahun
2018. “Dukungan teman-teman DJKN, kolaborasi
antara tim DJKN dengan kita Kantor Pertanahan
untuk menyelesaikan target capaian yang sebanyak itu,
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sungguh luar biasa”, ujar Kepala Kanwil BPN Aceh,
Agustyarsah.

memudahkan kami dalam melaksanakan proses
sertipikasi ini”, lanjut pria berkacamata.

Area kerja Kanwil BPN Aceh cukup luas dan
beragam. Lokasi tanah Negara tersebar di seluruh
Aceh mulai dari pegunungan, hutan, hingga laut.
Lokasi yang paling jauh adalah Kayu Luwes dengan
medan pegunungan. Sedangkan di laut, ada
Pulau Aceh, Sabang, dan Singkil. Hampir seluruh
Kantor Pertanahan yang berada di Propinsi Aceh
terlibat dalam proses sertipikasi ini. Dari 23 Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi
Aceh, 21 diantaranya memiliki target pensertipikatan
tanah-tanah BMN di tahun 2019. Adapun Satker
Penerima Manfaat dari program sertipikasi tanah
negara tahun 2019 jumlahnya kurang lebih 20 satker
dengan jumlah bidang tanah terbanyak berasal dari
satker Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS)
dan satker-satker Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (PUPR).

Pada acara Rapat Program Percepatan Pensertipikatan
BMN Berupa Tanah yang diselenggarakan di Gedung
Keuangan Negara Banda Aceh tanggal 27 Januari
2020 lalu, Kanwil BPN Aceh dan Kanwil DJKN
Aceh telah menetapkan bahwa target pensertipikatan
tahun 2020 dapat dicapai pada triwulan pertama.
Agustyarsah berharap, sinergi dan komunikasi yang
sudah terjalin baik ini dapat terus dilaksanakan karena
memang sudah terbukti efektif untuk menyelesaikan
berbagai kendala yang terjadi. Pemberian apresiasi
berupa penghargaan kepada satker-satker ternyata juga
merupakan suatu hal yang bisa membangun semangat
dan sinergi lebih besar ke depannya sehingga bisa kita
dapatkan target-target yang lebih besar.

Dengan kondisi geografi Aceh yang seperti itu, dan
dengan sumber daya manusia Kantor Pertanahan yang
terbatas karena selain melakukan pensertipikatan tanah
negara mereka juga masih tetap harus melaksanakan
tugas utamanya, kemudian juga berbagai tantangan
maupun masalah yang terjadi di lapangan, bisa
dibayangkan jika tanpa ada kerja sama tim yang baik,
maka kesuksesan tahun 2019 tersebut niscaya tidak
akan dapat diraih. “Apresiasi kami kepada semua pihak
yang sudah terlibat dalam proses sertipikasi ini. Terima
kasih bahwa pekerjaan yang kami lakukan dalam
proses sertipikasi tanah negara sudah diawali dengan
sangat baik oleh DJKN dan satker-satker sehingga
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Agustyarsah berpesan, satker-satker yang telah
menerima sertipikat agar menjaga sungguh-sungguh
batas-batas bidang tanahnya yang sudah diberi tanda
batas. Tak kalah penting, pengamanan fisik dan
hukum melalui pensertipikatan BMN ini juga harus
ditindaklanjuti dengan pengamanan administrasi.
Agustyarsah mengimbau satker untuk selalu
memperbarui database BMN sehingga dapat diketahui
aset apa saja yang dimiliki dan sudah dimanfaatkan
atau idle. Database yang lengkap bisa memberikan
gambaran untuk pengambilan keputusan ke depannya
tentang rencana pemanfaatan aset yang memberikan
nilai tambah.
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Profil Kantor KPKNL Bontang
pelayanan antara lain, lelang 1
hari dari standar waktu 2 hari,
layanan penilaian dari 25 hari
menjadi 10 hari, penetapan
status penggunaan 1 hari dari
norma waktu 5 dan 7 hari, dan
aplikasi siap serah memberikan
layanan kepada stakeholders
dalam rangka kemudahan dan
kecepatan layanan informasi di
bidang piutang negara

REFLEKSIKAN SEMANGAT KEBERSAMAAN

GAWI GAWI ETAM!
Teks: Brilly Arta F. - Foto: Ferdian Jati P.

K

ota Bontang terletak sekitar 120 kilometer
dari Kota Samarinda, berbatasan langsung
dengan Kabupaten Kutai Timur di utara dan
barat, Kabupaten Kutai Kartanegara di selatan dan
Selat Makassar di bagian timur. Kota Bontang sendiri
merupakan kota yang berorientasikan di bidang industri,
jasa serta perdagangan. Menempuh kurang lebih 2 jam
dari Bandara Soekarno Hatta menuju Samarinda dan
dilanjutkan dengan perjalanan darat menggunakan
taksi langganan pegawai KPKNL Bontang. “yaa sekitar
2,5 jam perjalanan Om, ke KPKNL Bontang, jelas bung
Parjo supir langganan KPKNL Bontang.
Menurut cerita turun-temurun, “bontang” merupakan
akronim Bahasa Belanda “bond” yang berarti
kumpulan atau Bahasa Inggris yang artinya ikatan
persaudaraan serta “tang” dari kata pendatang. Sebutan
ini diberikan karena cikal bakal kampung Bontang
tidak lepas dari peran pendatang. Perekonomian kota
bontang disokong hampir 80% dari sektor industri
pengolahan antara lain PT Badak NGL dan PT Pupuk
Kaltim. Mayoritas pekerja dari kedua Perusahaan besar
tersebut adalah para pendatang. Dengan adanya budaya

60

|

Media KN edisi Nomor 34

Menurut Heru Riyanto tantangan terberat
KPKNL Bontang dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya yaitu, luasan Wilayah kerja kota bontang
dan kab. Kutai Timur kurang lebih 28,4% dari
Provinsi Kaltim tidak sebanding dengan sumber daya
manusia yang ada di KPKNL Bontang. Dengan kondisi
keterbatasan SDM, KPKNL Bontang berbekal semangat
kebersamaan gawi gawi etam (saling bekerja bersamasama) KPKNL Bontang berkomitmen untuk tetap
memberikan pelayanan terbaik dengan mengandalkan

SDM yang ada dan mengedepankan
kejujuran dalam hal pelayanan.
Maka bukan sebuah kejutan
apabila pada tahun 2019
KPKNL Bontang mendapatkan
penghargaan WBK (Wilayah
Bebas Korupsi) Dari Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Refromasi Birokrasi. “Gawi
Etam bagi kami adalah GiAt, WIbawa,
EmpaTi, dan AManah”, tambah Heru.
Terakhir, Heru Riyanto sebagai pimpinan kantor
berpesan kepada seluruh pegawai di lingkungan
DJKN agar dapat memiliki integritas dalam bekerja.
Kemudian, seluruh pegawai wajib melaksanakan
Nilai-Nilai Kementerian keuangan dan budaya kerja,
serta memiliki motivasi yang tinggi dari standar
yang ditetapkan agar kantor dimana kita berkarya
mempunyai nilai lebih serta dapat berkontribusi lebih
bagi negara.

disiplin pekerja kedua perusahaan tersebut secara tidak
langsung membentuk budaya Kota Bontang antara lain
yakni disiplin lalu lintas, kebersihan kota, tata ruang
yang baik.
Kepala KPKNL Bontang Heru Riyanto ketika
diwawancara oleh Tim Media Kekayaan Negara
memaparkan secara komprehensif terkait Pelayanan
kantor di bawah kepemimpinannya, utamanya
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Ia mengatakan KPKNL Bontang sebagai salah
satu unit pemerintah selalu berusaha membangun
good governance dan menumbuhkan harapan
pada masyarakat dan stakeholders akan pelayanan
yang baik. KPKNL Bontang mempunyai strategi
untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat
dan stakeholders yakni dengan berlaku informatif,
peningkatan sarana dan prasarana kantor dan inovasi
terhadap layanan.
KPKNL Bontang mempunyai inovasi berupa percepatan
layanan dan beberapa inovasi yang diharapkan dapat
memberikan pelayanan yang cepat, murah dan mudah
kepada stakeholders, yaitu dengan memangkas waktu
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Profil Kantor Kanwil DJKN Sulseltrabar

Menghargai Stakeholders

dengan kearifan TABE
Teks: Hendro Nugroho - Foto: Andi Ridha M.

S

ecara Geografis, Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan,
Tenggara dan Barat (Kanwil DJKN Sulseltrabar)
terletak di tengah-tengah Indonesia tepatnya di Kota
Makassar. Tentu hal ini menjadikan Makassar sebagai
kota yang multikultural. Dengan banyaknya budaya
yang ada di Kota Makassar, kearifan lokal adalah hal
yang harus terus dijaga. Hal tersebut di ungkapkan oleh
Kepala Kanwil DJKN Sulseltrabar Ekka Sri Sukadana di
ruang kerjanya.
Menurut Ekka ada 3 kearifan lokal yang diterapkan
dalam pelayanan di Kanwil DJKN Sulseltrabar
yaitu yang pertama kearifan lokal sebagai bentuk
penghargaan tamu, yaitu panggilan “Andi” atau
“Puang”. Penggunaan panggilan tersebut diiringi
dengan memberikan pelayanan terbaik di APT, sabar
mendengarkan keluhan dan saran, berkomunikasi
dengan bahasa yang baik/komunikatif, “Petugas APT
kami usahakan agar mereka bisa dan memahami
bahasa daerah” tambah Ekka. Kedua, petugas di
APT menggunakan bersifat motivasi atau ajakan,
seperti “Ewako..!!” dan “Mari ki..!!” agar dapat
mempererat jalinan komunikasi untuk mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi DJKN di bumi Anging
Mamiri. Terakhir, budaya “Tabe” yaitu ucapan
permisi/penghormatan kepada orang lain sebelum
menyampaikan atau melakukan sesuatu. Budaya
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tersebut menunjukkan bahwa dalam hubungan masingmasing pihak harus didasari atas rasa penghormatan
satu dengan yang lain. Kearifan lokal tersebut
dipertahankan oleh Kanwil dan KPKNL dengan
memposisikan para stakeholders sebagai pihak yang
harus dihormati dalam setiap interaksi.
Tantangan
Tantangan terberat Kanwil DJKN Sulseltrabar
adalah pergantian SDM yang menangani BMN pada
sebagian satker selaku stakeholders disebabkan mutasi
dan sebagainya, yang tidak disertai dengan transfer
knowledge sebelumnya. Oleh karena itu, upaya edukasi
selalu dilakukan secara langsung maupun tidak
langsung baik sifatnya one on one maupun berupa acara
sosialisasi kepada satker.
Kondisi geografis Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara,
dan Sulawesi Barat yang cukup luas, menyebabkan
sebaran lokasi satker sebagai stakeholders juga cukup
luas. Hal ini menjadi tantangan terberat dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi. Menyikapi hal tersebut,
sarana komunikasi yang efektif menjadi sangat
penting dalam menyampaikan informasi dan menjalin
hubungan kerja dengan para pemangku kepentingan.
Inovasi
Untuk mendukung tusi, Bidang Kepatuhan Internal,
Hukum dan Informasi juga telah menyediakan sistem

dokumentasi dan informasi
yang berisi semua peraturan
perundang-undangan yang
lengkap, mudah dan cepat
pencariannya serta dilengkapi
status peraturan (mencabut,
mengubah).
Kanwil DJKN Sulseltrabar juga
mendorong penggunaan inovasi
yang ada di Kantor Pelayanan yang
dapat meningkatkan layanan, yaitu:
- Aplikasi Layanan pasca lelang berupa layanan
informasi kepada pemenang lelang untuk pengambilan
kuitansi Kutipan Risalah Lelang dan informasi
pembayaran/pelunasan;
- Aplikasi e-office (Sistem Informasi Piutang Negara,
Sistem Informasi kuitansi Akuntabel, Sistem Informasi
Sisa dan Realisasi Penggunaan Anggaran, Notifikasi
Pelayanan, Aplikasi Penatausahaan Laporan dan
Employee’s Personal Data) pada KPKNL Mamuju.
- Inovasi percepatan jangka waktu layanan.
SDM yang mendukung business process
Sumber Daya Manusia (SDM) memegang peranan
penting dalam terlaksananya business process di
Kanwil maupun di KPKNL serta tercapainya Indikator
Kinerja Utama yang telah ditetapkan. SDM yang
kompeten dan militan, akan berusaha memenuhi

capaian kinerja dengan tetap
memperhatikan nilai-nilai
Kementerian Keuangan terutama
Integritas dan Profesionalisme,
serta Kode Etik Dan Kode
Perilaku PNS Kementerian
Keuangan. Jajaran Kanwil
DJKN Sulseltrabar diisi dengan
SDM yang berkualitas baik dari
sisi pendidikan dan kompetensi.
Disamping itu kehadiran pegawai
dengan sebutan “generasi millennial”
ikut mewarnai Kanwil dan KPKNL dan menjadi
semangat serta nafas baru agar kami terus berbenah
menuju kinerja lebih baik lagi. Keberadaan Teknologi
dan Informasi sangat berpengaruh dalam mencapai
kinerja. IT berperan dalam kinerja, sebagai contoh
Kanwil DJKN Sulseltrabar dipilih sebagai salah satu
piloting implementation aplikasi Office Automation
Kementerian Keuangan atau aplikasi Naskah Dinas
Elektronik (Nadine). Dengan penerapan Nadine lebih
awal di Kanwil, seluruh pegawai di Kanwil memerlukan
dukungan penuh dari IT. IT berperan besar agar
layanan operasional Kanwil dan KPKNL dapat terus
berjalan. Disamping itu, sarana dan prasarana yang
handal serta dapat digunakan dengan baik, tentunya
mendukung kinerja dari seluruh pegawai dalam
melaksanakan tugas untuk mencapai kinerja yang baik.
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