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_________________________________
Redaksi menerima sumbangan tulisan yang sesuai 
dengan moto majalah ini “Menuju Optimalisasi 
Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang Negara dan 
Lelang” dan tulisan dengan tema lainnya. Tulisan 
menggunakan huruf Arial 11 spasi 1,5 maksimal 4 
halaman dan dikirimkan ke mediadjkn@gmail.com

Salam Redaksi
Semangat dan harapan baru menyertai  langkah kami dalam menyajikan edisi pertama 
Media KN di tahun 2013 ini. Ada sajian baru “Kolom Hobi”, yang pada kesempatan pertama 
disajikan profil Komunitas Fotografi DJKN serta Potret NiKe (Potongan Refleksi terhadap Nilai-
Nilai Kementerian Keuangan) yang menghadirkan kisah dari kantor vertikal DJKN di bumi 
Kalimantan. Selain itu, kehadiran beberapa wajah baru dari anggota tim redaksi diharapkan 
dapat memberikan sentuhan tersendiri dan memperkukuh eksistensi Media KN di masa 
mendatang.

Pembaca yang budiman, pada edisi ke-12 ini, kami mengangkat tema yang selama tahun 
2012 lalu menjadi topik hangat di beberapa media nasional yaitu tentang Putusan Mahkamah 
Konstitusi terkait piutang Badan Usaha Milik Negara. Kami mengangkat lebih dalam tentang 
tindak lanjut putusan ini, karena berhubungan erat dengan rencana ke depan Direktorat 
Jenderal Kekayaan Negara dalam pengurusan Piutang Negara yang yang kami  sajikan dalam 
Kolom Utama dengan Judul “Pengurusan Piutang Negara Pasca Putusan MK”.  Menggenapi 
Kolom Utama, wawancara Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain dan 
Sekretaris Himpunan Bank-Bank Milik Pemerintah menjadi  pelengkap kebutuhan informasi 
para pembaca terkait keputusan MK tersebut.

Kami juga menyuguhkan tema-tema seputar Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-
lain, antara lain tentang Kontraktor Kontrak Kerja Sama dan Pengelolaan Barang Milik Negara 
(BMN) Eks Bea dan Cukai. Edisi kali ini juga dilengkapi tema-tema lain, antara lain terkait 
dengan penyusutan BMN berupa aset tetap pada entitas Pemerintah Pusat, artikel tentang 
Pengendalian internal, tulisan tentang pengaruh peraturan pemerintah terhadap kontribusi 
Bea Lelang, dan artikel pemenang Lomba Menulis DJKN Tahun 2013 yang berjudul “Prinsip 
Good Governance Dalam Mendukung Implementasi Kebijakan Pemanfaatan BMN, serta 
tulisan tentang pengalaman pegawai DJKN ketika mengikuti International Certificate Course 
di Malaysia.

Tidak lupa, keunikan dan kekhasan dari kantor-kantor vertikal tetap kami angkat dalam rubrik 
Profil Kantor yang kali ini mengupas profil Kanwil VIII DJKN Bandung dan KPKNL Manado.
Tentunya, tidak terabaikan pula sosok Bang Kaen yang selalu menyapa Anda di setiap edisinya, 
dan rubrik-rubrik ringan lain yang sayang untuk dilewatkan.

Akhir kata, kami mengucapkan selamat membaca, semoga dapat memberikan wawasan baru 
bagi pembaca dan Media KN tetap menjadi majalah yang ditunggu kehadirannya. Untuk itu, 
kami tetap menerima kritik, saran, dan masukan, agar kami dapat terus memberikan yang 
terbaik.

Selamat membaca!

Salam Media KN
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Sambutan 
Menteri Keuangan

Asssalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua.

Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan ke hadirat Tuhan 
Yang Maha Esa atas nikmat kesehatan dan waktu, sehingga kita 
dapat terus berkarya untuk negara dan Kementerian Keuangan kita 
tercinta. Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan apresiasi 
dan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan 
khususnya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) atas 
capaian kinerja yang baik dalam pengelolaan kekayaan negara pada 
tahun 2012 lalu.

Ada beberapa hal penting yang akan kami sampaikan melalui 
sambutan ini. Tahun lalu, Kementerian Keuangan sebagai kementerian 
pelopor reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan, telah 
berkomitmen dalam membangun Zona Integritas menuju wilayah 
bebas korupsi melalui  penandatanganan dokumen Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kementerian Keuangan. Harapan 
saya, ini menjadi momentum untuk menjadikan Kementerian Keuangan menjadi instansi pemerintah yang bersih dari 
korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Terkait optimalisasi pengelolaan kekayaan negara, DJKN sebagai unit pelaksana harus mampu menjadi pengelola kekayaan 
negara yang berdedikasi tinggi dengan tetap menjunjung tinggi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan. Kami percaya, dengan 
kualitas dan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki, DJKN mampu menjadi pengelola kekayaan negara yang 
berintegritas, profesional, dan optimal dalam pelayanan.

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2012 lalu, pengurusan piutang BUMN/D tidak lagi menjadi wewenang 
Kementerian Keuangan, dalam hal ini DJKN. Langkah-langkah yang cermat dalam menyikapi putusan MK tersebut harus 
segera diambil berdasarkan pertimbangan aspek hukum, organisasi, dan manfaat bagi pemangku kepentingan. Selain 
itu, penyelesaian pengurusan piutang negara yang diserahkan oleh instansi pemerintah, tetap dilakukan monitoring dan 
evaluasi agar pelaksanaan pengelolaan piutang negara menjadi semakin baik.

Saudara sekalian,
Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan dari hari ke hari terus mengarahkan organisasi ini ke arah 
yang lebih baik. Dengan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan yang telah kita jadikan konsensus bersama, kita tetap harus 
meningkatkan konsolidasi organisasi untuk siap bertransformasi menjadi instansi pemerintah yang lebih baik. Kita harus 
bangga menjadi bagian dari Kementerian Keuangan yang mendapatkan tugas mulia untuk memajukan bangsa ini.

Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang akan kita lakukan ke depan dapat lebih baik lagi.

Sekian dan terima kasih
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
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Sambutan
Dirjen Kekayaan Negara

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas 
anugerah-Nya kita dapat melewati tahun 2012 dengan 
prestasi yang memuaskan. Dengan capaian kinerja yang 
baik tersebut, kita harus tetap memotivasi diri untuk selalu 
bekerja lebih baik dan maksimal dalam menjalankan tugas 
dan fungsi  dan memberikan pelayanan di tahun 2013 ini.

Kita ketahui bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi  
(MK) Nomor 77/PUU-IX/2011 terkait piutang Badan Usaha 
Milik Negara/Daerah, pengurusan piutang yang sebelumnya 
ditangani oleh PUPN/DJKN, untuk sementara dihentikan 
pengurusannya. Tindak lanjut putusan MK ini harus 
segera diambil untuk mencegah berlarutnya kekosongan 
kewenangan pengurusan piutang BUMN/BUMD. Ketika 

rencana pengembalian pengurusan piutang BUMN/BUMD dijalankan, hal tersebut harus dilaksanakan dengan menjaga 
akuntabilitas dan transparansi karena menyangkut nama baik DJKN sebagai pengelola sebelumnya. Oleh karena itu, dari 
mulai proses inventarisasi dan verifikasi Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN), kemudian rekonsiliasi dengan Penyerah 
Piutang, sampai akhirnya piutang BUMN/D tersebut dikembalikan, harus dilaksanakan dengan baik. Selain itu,  putusan MK 
ini tentunya akan berpengaruh  terhadap langkah strategis DJKN dalam pengurusan Piutang Negara yang sudah ditetapkan 
sebelumnya. 

Untuk itu, dalam menyikapi perubahan atmosfir pelaksanaan tugas terkait pengurusan Piutang Negara pasca putusan MK 
ini diperlukan langkah-langkah konkrit dan pola sinergi yang kuat dengan Penyerah Piutang, agar pengurusan piutang 
BUMN/D dapat segera ditindaklanjuti dan diselesaikan. Hal yang menjadi perhatian juga, tugas DJKN tidak hanya pada 
penyelesaikan proses pengembalian piutang BUMN/D, tapi juga penyelesaian Piutang Negara yang menjadi wewenang 
DJKN, yaitu Piutang Negara yang berasal dari instansi pemerintah pusat dan daerah. 

Harapan saya, pengurusan piutang negara pasca putusan MK ini dapat berjalan dengan tetap mempertimbangkan aspek  
hukum, organisasi DJKN, maupun manfaat bagi pemangku kepentingan yang berkembang kemudian, agar langkah-langkah 
yang diambil dapat lebih efektif dan efisien, sehingga jumlah piutang negara yang macet dapat berkurang sejalan dengan 
pengurusan piutang negara yang semakin baik.

Akhir kata, semoga Media DJKN dapat menjadi sarana edukasi bagi pembaca, tidak hanya bagi pegawai DJKN, tapi juga bagi 
pembaca umum untuk mendapatkan informasi atau pengetahuan teraktual terkait tugas dan fungsi DJKN.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
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Pengantar
Selasa, 25 September 2012, Mahfud 
M.D. selaku Ketua Majelis Hakim atas 
perkara gugatan pengujian materil 
Undang-Undang Nomor 49 Prp. 
Tahun 1960 tentang Panitia Urusan 
Piutang Negara (PUPN) terhadap 
Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 
(UUD 1945) membacakan Putusan 
Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 
77/PUU-IX/2011. Dalam putusannya, 
Majelis Hakim  menyatakan beberapa 
frasa dalam Undang-Undang Nomor 49 
Prp. Tahun 1960 bertentangan dengan 
UUD 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat. Frasa 
tersebut adalah:
1. frasa “atau badan-badan yang 

dimaksudkan dalam Pasal 8 
Peraturan ini” dalam Pasal 4 ayat 
(1) yang mengatur tentang tugas 
PUPN untuk mengurus piutang 
negara yang telah diserahkan 
pengurusannya;

2. frasa “/Badan-badan Negara” dalam 
Pasal 4 ayat (4) yang mengatur 
tentang tugas PUPN untuk 
melakukan pengawasan terhadap 
piutang-piutang/kredit-kredit 
yang telah dikeluarkan;

3. frasa “atau badan-badan yang 
baik secara langsung atau tidak 
langsung dikuasai oleh negara” 
dalam Pasal 8 yang mengatur 
tentang ruang lingkup piutang 
negara; dan 

4. frasa “dan Badan-badan Negara”; 
dalam Pasal 12 ayat (1) yang menga-
tur tentang kewajiban penyerah 
piutang untuk menyerahkan piu-
tangnya.

Secara singkat Putusan MK tersebut 
berarti bahwa PUPN tidak bertugas  
mengurus piutang yang berasal 
dari BUMN/BUMD, tidak bertugas 
melakukan pengawasan terhadap 
piutang/kredit yang telah dikeluarkan 
BUMN/BUMD, karena piutang BUMN/
BUMD tersebut tidak termasuk dalam 
ruang lingkup piutang negara dan 
BUMN/BUMD tersebut tidak wajib 
menyerahkan pengurusan piutangnya 
kepada PUPN.  

Berdasarkan data SIMPLe per tanggal 
28 September 2012, piutang BUMN/
BUMD yang masih aktif diurus oleh 
PUPN/DJKN sebesar Rp27,80 triliun 
atau sekitar 36,09% dari total nilai 
piutang negara yang masih aktif diurus 
PUPN sebesar Rp77,03 triliun.

Putusan tersebut tentu saja berdampak 
langsung terhadap proses pengurusan 
piutang negara yang dilakukan oleh 
PUPN/DJKN. Tulisan ini mencoba 
membahas mengenai dampak putusan 
MK tersebut, terkait tugas dan fungsi 
DJKN di dalam pengurusan piutang 
negara.

Roadmap Percepatan Penyelesaian 
Pengurusan Piutang Negara
Jauh sebelum terbitnya putusan MK 
Nomor 77/PUU-IX/2011 tersebut, ber-
dasarkan Surat Edaran Nomor SE-01/
KN/2011 tanggal 28 Januari 2011 ten-
tang Roadmap Percepatan Penyelesaian 
Pengurusan Piutang Negara, Direktur
Jenderal Kekayaan Negara telah meme-
rintahkan seluruh Kepala Kanwil dan 
KPKNL untuk melakukan percepatan 
proses pengurusan piutang negara 
atas outstanding piutang negara per 1 
Juli 2010 yang diurus oleh PUPN/DJKN 
agar dapat diselesaikan paling lambat 
pada akhir tahun 2014. 

Jumlah BKPN yang harus diselesaikan 
dalam program roadmap tersebut 
adalah sebanyak 159.301 BKPN. Dari 
jumlah tersebut, setiap tahunnya 
dibagi dalam target tertentu yang 
harus diselesaikan dari tahun 2011 s.d. 
akhir tahun 2014. Rincian beban target 
per tahunnya adalah sebagaimana 
tersaji dalam grafik 1.

Untuk mencapai target tersebut, 
disusunlah sepuluh langkah yang 
harus dilaksanakan oleh Kantor Pusat 
DJKN, Kanwil DJKN dan KPKNL sebagai 
berikut:
1.  Penertiban BKPN.
2.  Penyelesaian pembentukan data-  

base pengurusan piutang negara 
pada Program Aplikasi SIMPLe. 

Pengurusan Piutang Negara 
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Oleh: Akhmad Fauzi*, Ivan Tauriesanto**, Nofiansyah***
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3. Validasi ulang outstanding piutang 
negara yang diurus PUPN/DJKN.

4. Estimasi tingkat ketertagihan piu- 
tang.

5. Penyusunan peraturan yang 
memungkinkan penyederhanaan 
proses/tahap pengurusan piutang 
negara.

6. Capacity Building bagi Jurusita, 
Pemeriksa dan Pengelola (Analis) 
BKPN.

7. Koordinasi dengan Penyerah piu-
tang khususnya BUMN/D agar 
menarik pengurusan piutang dari 
PUPN/DJKN, baik dalam rangka 
restrukturisasi maupun dalam 
rangka penyelesaian piutang de-
ngan mekanisme korporasi.

8. Intensifikasi pelaksanaan kewe-
nangan pemberian keringanan 
penyelesaian hutang debitor.

9. Intensifikasi pembinaan kepada 
Kantor Wilayah dan KPKNL.

10. Intensifikasi pelaksanaan proses/
tahap pengurusan, intensifikasi 
asset/debtor tracing.

Berdasarkan jumlah berkas yang harus 
diselesaikan, sebanyak 159.301 BKPN 
dalam kurun waktu empat setengah 
tahun, apa yang ditetapkan sebagai 
target dalam program roadmap ini 
adalah sesuatu penugasan yang 
cukup berat. Sebagai perbandingan, 
dalam kurun waktu 4 tahun yaitu dari 
tahun 2007 s.d. 2010 total jumlah 
BKPN yang berhasil diselesaikan hanya 
sebanyak 19.591 BKPN. Perhitungan 
rata-rata penyelesaian PUPN/DJKN 
sebelum program roadmap adalah 
hanya sebanyak 408 BKPN per bulan. 
Sementara itu, dalam program 
roadmap, PUPN/DJKN rata-rata 
harus menyelesaikan 3.063 BKPN 
per bulan. Hal ini berarti terdapat 
percepatan penyelesaian pengurusan 
piutang negara sebesar 7,5 kali lipat. 

Arti sederhananya, apa yang biasa 
diselesaikan oleh KPKNL/PUPN/DJKN 
selama 30 hari kerja, harus dapat 
dipercepat agar dapat diselesaikan 
hanya dalam waktu 4 hari kerja saja.

Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 77/PUU-IX/2011
Mahkamah Konstitusi dalam 
putusannya tidak memberikan putusan 
terkait pengembalian piutang BUMN/
BUMD. Namun hendaknya dipahami, 
apabila MK telah menyatakan bahwa 
pengurusan piutang BUMN/BUMD 
dinyatakan bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar 1945 dan 
dinyatakan tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat, maka pengembalian 
pengurusan piutang BUMN/BUMD 
adalah suatu hal dapat dipahami.

Terkait pertimbangan pengembalian 
pengurusan piutang BUMN/BUMD 
tersebut, hendaknya diperhatikan 
beberapa pendapat MK yang menjadi 
dasar atas putusan MK tersebut.

Pertama adalah bahwa dalam 
pendapatnya MK mengecualikan 
piutang BUMN/BUMD dari piutang 
negara. Hal tersebut  diungkap dalam 
pendapat MK Nomor 3.19 yang 
berbunyi sebagai berikut: 

“...piutang Bank BUMN setelah berlakunya UU 
1/2004, UU BUMN serta UU PT adalah bukan 
lagi piutang negara yang harus dilimpahkan 
penyelesaiannya ke PUPN. Piutang Bank-
Bank BUMN dapat diselesaikan sendiri oleh 
manajemen masing-masing Bank BUMN 
berdasarkan prinsip-prinsip yang sehat di 
masing-masing Bank BUMN....”

Dalam pendapat MK nomor 3.19 
tersebut, dinyatakan bahwa piutang 
bank-bank BUMN (piutang BUMN/
BUMD secara umum) bukan lagi 
piutang negara dan pengurusannya 
tidak harus dilimpahkan ke PUPN 

Sumber: Diolah dari Dokumen Penandatangan Target Roadmap 2011 tahun dalam satuan BKPN

Grafik 1. 
Pembagian Beban Target Roadmap per  tahun Dalam satuan BKPN
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setelah berlakunya Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2004, UU BUMN serta 
UU Perseroan Terbatas.

Selain itu, putusan MK juga menyatakan 
bahwa piutang BUMN/BUMD setelah 

terbitnya UU Nomor 1 Tahun 2004 harus 
dikembalikan. Berdasarkan pendapat 
MK Nomor 3.20, menyatakan bahwa 
pengaturan dalam UU No 49 Prp. Tahun 
1960 sepanjang mengenai piutang 
BUMN/BUMD adalah bertentangan 
dengan prinsip-prinsip konstitusi dan 
prinsip-prinsip hukum yang berlaku 
umum. Pendapat MK Nomor 3.20 
berbunyi sebagai berikut:

“…Selain itu, berdasarkan prinsip 
bahwa undang-undang yang terbaru 
mengesampingkan undang-undang 
yang lama (lex posterior derogat legi 
priori) dan peraturan yang lebih tinggi 
mengesampingkan peraturan yang lebih 
rendah (lex superior derogat legi inferiori), 
maka UU 49/1960 sepanjang mengenai 
piutang badan-badan usaha yang sudah 
diatur dalam UU 1/2004, dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang 
Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/
Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 33 (tertulis 
PP Nomor 36-red) tahun 2006 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara 
Penghapusan Piutang Negara/Daerah 
sepanjang menunjuk pelaksanaan UU 
49/1960, adalah bertentangan dengan 
prinsip-prinsip konstitusi dan prinsip-prinsip 
hukum yang berlaku umum. ....”

Sebagaimana diketahui, ketentuan 
yang menjadi dasar dilakukannya 
pengurusan piutang BUMN/BUMD 
setelah terbitnya Undang-Undang 
Nomor 1 tahun 2004 adalah Pasal II 
ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah 
(PP) Nomor 33 Tahun 2006 (bukan PP 
Nomor 36 Tahun 2006 sebagaimana 
tertulis dalam Putusan MK), yang 
berbunyi sebagai berikut:

“ b. Pengurusan Piutang Perusahaan 
Negara/Daerah yang telah diserahkan 
kepada Panitia Urusan Piutang Negara 
c.q. Direktorat Jenderal Piutang dan 
Lelang Negara dan usul penghapusan 
Piutang Perusahaan Negara/Daerah 
yang telah diajukan kepada Menteri 
Keuangan melalui Direktur Jenderal 
Piutang dan Lelang Negara tetap 
dilaksanakan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 
tentang Panitia Urusan Piutang Negara 
dan Peraturan Pemerintah Nomor 
14 Tahun 2005 tentang Tata Cara 
Penghapusan Piutang Negara/Daerah 
beserta peraturan pelaksanaannya.”.

Namun ketentuan Pasal II ayat (1) huruf 
b PP Nomor 33 Tahun 2006 ini juga 
dipatahkan oleh MK  sebagaimana 
pendapat MK Nomor 3.19, yang 
berbunyi sebagai berikut:

“….Dengan demikian menurut Mahkamah 
Pasal II ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah 
Nomor 36 Tahun 2006 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 
2005 tentang Tata Cara Penghapusan 
Piutang Negara/Daerah adalah tidak sejalan 
dengan ketentuan UU 1/2004, UU BUMN, dan 
UU PT;”

Atas dasar tersebut, maka piutang yang 
berasal dari BUMN/BUMD baik sebelum 
atau sesudah terbitnya Undang-
Undang Nomor 1 tahun 2004, UU 
BUMN dan UU PT harus dikembalikan 
kepada Penyerah Piutang.

Pengembalian Pengurusan Piutang 
Negara yang Berasal dari BUMN/
BUMD
Langkah pengembalian pengurusan 
piutang yang berasal dari BUMN/
BUMD akan dikenakan terhadap dua 
jenis BKPN, yaitu BKPN yang masih 
aktif dan BKPN yang sudah diterbitkan 
surat Piutang Sementara Belum Dapat 
Tertagih (PSBDT). Sebagai gambaran, 
jumlah BKPN yang akan dikembalikan, 
untuk data BKPN aktif BUMN/BUMD 
berjumlah 119.175 BKPN dan BKPN 
PSBDT sebanyak 22.854 BKPN. Jumlah 
tersebut masih perlu diverifikasi dan 
divalidasi berdasarkan data dari KPKNL,  
didahului proses rekonsiliasi antara 
KPKNL dan penyerah piutang. Terhadap 
prosedur pengembalian BKPN ini akan 
diuraikan dalam boks 1. 

Pengurusan Piutang Negara Pasca 
Putusan MK
BKPN yang masih aktif diurus oleh 
PUPN/DJKN pasca terbitnya putusan 
Mahkamah Konstitusi tersisa piutang 
negara yang berasal dari Instansi 
Pemerintah dan Lembaga Negara 

Tabel 1
REKAPITULASI PIUTANG INSTANSI PEMERINTAH DAN LEMBAGA
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(IP&LN). Posisi pada akhir September 
2012, pasca terbitnya putusan MK, 
piutang Negara IP/LN tersebut  
berjumlah 27.617 BKPN. Adapun 

rincian dari piutang IP&LN adalah 
seperti pada tabel 1.

Dari 27.617  BKPN tersebut yang penye-

rahannya dilakukan sebelum Juli 2010 
(target roadmap)  berjumlah 20.037 
dengan nilai Rp 31.108.671.079.388,90. 
Dengan demikian, pasca putusan MK 

tersebut, proses pengurusan 
piutang negara akan 
difokuskan kepada dua hal 
besar yaitu:

1. Pengembalian pengu-
rusan piutang negara 
dengan status berkas 
aktif dan PSBDT yang 
berasal dari BUMN/
BUMD dengan jumlah 
total 142.029 terdiri atas 
119.175 BKPN aktif dan 
22.854 BKPN PSBDT;

2. Penyelesaian program 
target roadmap atas 
piutang IP&LN sebanyak 
20.307 BKPN.

Penegakan Ketentuan    
Pengurusan Piutang Ne-
gara kepada Instansi Pe-
merintah dan Lembaga 
Negara
 
D e n g a n a s u m s i b a h w a 
setelah pelaksanaan putusan 
MK dan penyelesaian target 
roadmap, maka BKPN yang 
tersisa pada akhir tahun 2014 
adalah BKPN penyerahan 
dari IP&LN yang diserahkan 
dari Juli 2010 sampai de-
ngan akhir tahun 2014. 
Tanpa upaya penggalian 
terhadap potensi piutang 
negara Instansi Pemerintah/
Lembaga Negara yang 
belum diserahkan penguru-
sannya, maka jumlah 
BKPN yang akan diurus 
oleh PUPN/DJKN tersebut 
akan berkurang drastis. 
Berdasarkan rekapitulasi 
piutang Kementerian Ne-
gara dan Lembaga (K/L), 
tercatat 57 dari 84 K/L 

Kolom Utama

 PROSEDUR PENGEMBALIAN PENGURUSAN PIUTANG BUMN/BUMD 
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 khususnya 
untuk piutang  yang berasal dari penyerahan BUMN/BUMD yang saat ini diurus oleh PUPN/DJKN adalah piutang dimaksud 
harus segera dialihkan/dikembalikan kepada penyerah piutang bersangkutan. Namun sebelum penjelasan lebih lanjut, yang 
perlu dipahami bersama adalah bahwa prinsip yang dimaksud dengan pengembalian piutang sebenarnya adalah 
pengurusan piutang yang dikembalikan dan bukan Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) yang dikembalikan. Hal ini perlu 
dipahami supaya tidak ada salah persepsi di lingkungan DJKN bahwa yang dikembalikan nanti adalah bundel BKPN saja.    

Pengembalian pengurusan piutang yang berasal dari penyerahan BUMN/D nampaknya memang sederhana, namun 
demikian akuntabilitas dan transparansi proses pengembalian ini perlu dijaga mengingat penyerah piutang (dalam hal ini 
BUMN/D) akan menerima kembali  piutang yang telah diserahkan kepada PUPN/DJKN. Apabila proses  identifikasi, 
verifikasi dan validasi terhadap dokumen BKPN tidak dilakukan secara cermat dikhawatirkan BUMN/D tidak dapat 
melanjutkan pengurusan piutang BUMN/D yang telah diserahkan kembali kepada mereka. Hal ini secara lebih jauh juga 
dapat menurunkan citra/nilai DJKN di mata BUMN/D yang bersangkutan. 

Untuk memastikan bahwa pada saat piutang tersebut dikembalikan kepada penyerah piutang dapat segera ditindaklanjuti, 
beberapa proses yang perlu dilaksanakan adalah : 
1. Inventarisasi dan verifikasi 

Proses ini dilakukan terhadap outstanding BKPN baik dari jumlah berkas maupun nilai/saldo hutang, dokumen barang 
jaminan termasuk dokumen pengikatannya dan hal-hal lainnya. Output proses ini berupa database BKPN yang lengkap 
sebagai dasar/bahan untuk rekonsiliasi dengan penyerah piutang. 

2. Rekonsiliasi dengan Penyerah Piutang 
Berdasarkan database sesuai hasil inventarisasi, verifikasi dan validasi terhadap dokumen BKPN, maka dilakukan 
rekonsiliasi dengan penyerah piutang. Hal ini bertujuan untuk menyamakan data piutang yang akan dikembalikan 
antara KPKNL dan penyerah piutang. 

3. Pengembalian pengurusan piutang 
Pengembalian pengurusan piutang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Adapun lampiran dari BAST ini 
adalah: 
a. daftar nominatif BKPN sesuai hasil rekonsiliasi antara KPKNL dan penyerah piutang. 
b. Surat Pengembalian Pengurusan Piutang Negara yang ditandatangani oleh Ketua/Anggota PUPN Cabang.  
c. BKPN yang terdiri dari : 

1) fotokopi surat penyerahan pengurusan piutang negara.  
2) fotokopi Perjanjian Kredit atau dokumen lain yang menunjukkan ada dan besarnya piutang.  
3) fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Jaminan dari Penyerah Piutang kepada Kantor Pelayanan dalam 

hal dokumen asli Barang Jaminan telah diserahkan kepada Kantor Pelayanan.  
4) fotokopi berita acara penitipan dokumen Barang Jaminan dalam hal asli dokumen Barang Jaminan dititipkan 

kepada Penyerah Piutang.  
d. Asli Dokumen Barang Jaminan, dalam hal dokumen asli Barang Jaminan telah diserahkan kepada dan disimpan 

oleh  Kantor Pelayanan.  

Untuk memastikan proses pengembalian ini berjalan dengan lancar, maka sebagaimana telah disampaikan dalam Surat 
Edaran Dirjen Kekayaan Negara Nomor 7/KN/2012 tanggal 10 Oktober 2012, sembari menunggu Peraturan Menteri 
Keuangan yang mengatur tentang tata cara pengembalian pengurusan piutang ditetapkan KPKNL perlu: 
1. Merapihkan dan menjaga gudang BKPN; 
2. Melakukan pencarian BKPN yang belum ditemukan; 
3. Melakukan perekaman dan validasi data BKPN ke dalam SIMPLe; 
4. Melakukan identifikasi, inventarisasi, verfikasi dan validasi terhadap dokumen BKPN yang pengurusannya akan 

dikembalikan.  
        

Boks 1. Prosedur Pengembalian Pengurusan Piutang BUMN/BUMD
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menyatakan adanya piutang pada 
instansi mereka. Nilai Piutang K/L 
tersebut adalah Rp 28,23 triliun. Rincian 

atas 10 besar piutang K/L  tersebut 
tersaji pada tabel 2.

Nilai piutang K/L tersebut masih belum 
memperhitungkan piutang instansi 
pemerintah daerah  yang mungkin 
nilainya juga tidak kalah besarnya. 
Berkenaan dengan hal tersebut, upaya 
yang harus dilakukan oleh PUPN/DJKN 
adalah melakukan penggalian potensi 
kepada seluruh IP/LN untuk meminta 
mereka menyerahkan pengurusan 
piutangnya.

Reposisi Tugas dan Fungsi DJKN 
dengan Fokus kepada Pengelolaan 
Piutang Negara 
Berdasarkan data historis atas 
pengurusan piutang negara yang 
telah dilakukan selama ini, tingkat 
ketertagihan (recovery rate) piutang 
IP&LN lebih kecil dibandingkan 
dengan piutang BUMN/BUMD. Hal ini 
disebabkan, piutang IP&LN mempunyai 
tingkat penjaminan yang rendah 
(sebagian besar piutang IP&LN tidak 
didukung barang jaminan). Sementara 
itu, titik fokus peranan DJKN di bidang 
pengurusan piutang negara dihitung 
berdasarkan nilai Piutang Negara 
yang Dapat Diselesaikan (PNDS) dan 

biaya administrasi Pengurusan Piutang 
Negara (Biad PPN). 

Berdasarkan perhitungan, konsekuensi 
atas nilai piutang negara dan 
tingkat ketertagihan  piutang yang 
akan semakin kecil adalah semakin 
menurunnya PNDS dan Biad PPN. 
Menjadi suatu kebutuhan untuk 
memikirkan kembali peranan DJKN 

di bidang piutang negara, agar dapat 
memposisikan DJKN tidak hanya 
sebagai instansi yang melakukan 
penagihan/pengurusan piutang 
negara,  tetapi yang lebih penting 
dari itu melakukan pengelolaan agar 
dapat menjaga piutang macet IP&LN 
dapat diupayakan rendah, dengan 
pengadministrasian piutang yang baik 

dan sesuai aturan demi mendukung 
tingkat ketertagihan yang lebih tinggi 
dalam hal piutang macet tersebut 
diserahkan pengurusannya kepada 
DJKN.

Secara keseluruhan yang dilakukan 
terkait dengan pengelolaaan 
piutang IP&LN,  tersaji dalam gambar 
mekanisme proses pengelolaan 
piutang dalam diagram 1.

Dalam rangka menjalankan sistem 
pengelolaan piutang negara terse-
but, DJKN perlu melakukan upaya 
pendampingan kepada IP&LN tersebut, 
agar mereka dapat melakukan penge-
lolaan piutangnya dengan baik. Tugas 
dan fungsi inilah yang ke depan akan 
menjadi titik berat DJKN terkait dengan 
pengelolaan piutang negara.

*Kepala Seksi Piutang Negara IIC, Dit. PN-KNL

**Kepala Seksi Piutang Negara IC, Dit. PN-KNL

***Kepala Seksi Piutang Negara IIA, Dit. PN-KNL

Kolom Utama

Diagram 1. Mekanisme Proses Pengelolaan Piutang IP/LN

Tabel 2 
Rekap 10 Besar piutang K/L

Sumber: Diolah dari rekapitulasi data Piutang K/, Direktorat PNKNL
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Sejalan dengan visi DJKN Menjadi 
Pengelola Kekayaan Negara, 
Piutang Negara dan Lelang yang 
profesional dan bertanggung jawab 
untuk sebesar-besar kemakmuran 
rakyat, sampai di manakah peran 
Direktorat Putang Negara dan 
Kekayaan Negara Lainnya (Dit. PN-
KNL) dalam mendukung visi yang 
telah dicetuskan ini?
Peran Direktorat PNKNL dalam 
mendukung visi DJKN menjadi 
Pengelola Keuangan Negara yang 
profesional dan akuntabel untuk 
sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat adalah dengan merumuskan 
serta melaksanakan kebijakan dan 
standardisasi teknis di bidang piutang 
negara dan kekayaan negara lain-lain. 

Dalam pengurusan piutang negara, 
Direktorat PNKNL beserta jajaran 
Kanwil dan KPKNL membantu Penyerah 
Piutang untuk mendapatkan hasil tagih 
atas hak mereka dan menyetorkan 
biaya administrasi (biad) pengurusan 
piutang negara yang dipungut secara 
proporsional dari setiap pembayaran 
utang yang diterima. Besaran tarif Biad 
Pengurusan Piutang Negara (PPN) 

diatur dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 1 Tahun 2013 tentang Jenis 
dan Tarif atas Jenis Penerimaan 
Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada 
Kementerian Keuangan.

Selain itu, dari sisi pengelolaan piutang 
negara pada dasarnya dapat dibagi 
2 (dua), yaitu pengelolaan piutang 
negara yang sudah diserahkan kepada 
PUPN/DJKN dan pengelolaan piutang 
negara yang belum diserahkan kepada 
DJKN/PUPN.

Untuk pengelolaan piutang negara 
yang telah diserahkan kepada PUPN/
DJKN, sesuai dengan penugasan dari 
Menteri Keuangan, piutang negara yang 
telah diurus oleh DJKN sampai dengan 
bulan Juli 2010 akan diselesaikan 
pada akhir tahun 2014 yang langkah-
langkah untuk menyelesaikannya 
telah dituangkan dalam roadmap 
percepatan penyelesaian pengurusan 
piutang negara.

Sedangkan untuk pengelolaan piutang 
negara yang belum diserahkan kepada 
PUPN/DJKN, Direktorat PN-KNL telah 
menetapkan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 
tentang Kualitas Piutang Kementerian 
Negara/Lembaga dan Pembentukan 
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih 
dalam rangka pengelolaan piutang 
Instansi Pemerintah/Lembaga Negara. 
Monitoring atas penerapan PMK 
tersebut terus dilakukan oleh Direktorat 
PNKNL baik melalui surat pembinaan, 
kegiatan workshop atau kegiatan-
kegiatan lain yang menghadirkan 
Direktorat PN-KNL sebagai narasumber. 
Dalam berbagai kesempatan 
tersebut, kami selalu mengimbau dan 
mengingatkan Kementerian Negara/
Lem-baga agar dapat mengelola 
piutangnya dengan baik sesuai dengan 
norma-norma yang ada dalam Standar 
Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Topik hangat yang saat ini sering 
dibicarakan adalah Putusan 
Mahkamah Konstitusi atas Perkara 
No.77/PUU-IX/2011. Terkait dengan 
isi putusan yang menyatakan bahwa 
Pasal 4, pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 
12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
49 Prp Tahun 1960 tidak berlaku lagi 
pada Bank BUMN, apa tanggapan 
Bapak? 

Wawancara Utama

Mau Dibawa ke Mana 

Pengurusan Piutang Negara?

Wawancara Direktur PN-KNL
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Berkenaan dengan amar putusan 
dan pendapat MK tersebut, kami 
menghormatinya dan berpandangan 
bahwa berdasarkan pendapat MK 
Pasal II ayat (1) huruf b Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 
2006 (bukan PP Nomor 36 Tahun 2006 
sebagaimana tertulis dalam Putusan 
MK) adalah bertentangan dengan 
Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 dan tidak 
sejalan dengan ketentuan UU Nomor 
1 Tahun 2004, UU Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) dan UU Perseroan 
Terbatas (PT), maka pengurusan 
Piutang Perusahaan Negara/Daerah 
yang telah diserahkan kepada PUPN/
DJKN tidak dapat lagi dilaksanakan 
pengurusannya berdasarkan Undang-
Undang Nomor 49/Prp/1960, sehingga 
terhadap seluruh BKPN yang berasal 
dari Perusahaan Negara/Daerah juga 
harus dikembalikan kepada Penyerah 
Piutang.

Putusan MK tersebut tidak 
mengejutkan atau bukan sesuatu yang 
baru, dan tidak meletakkan sesuatu hal 
yang mendasar, karena sesungguhnya 
Pemerintah telah menyikapi bahwa 
piutang BUMN bukan merupakan 
piutang negara dalam berbagai 
peraturan perundang-undangan yang 
telah dikeluarkan sebelumnya (Media 
KN edisi Nomor 10 Tahun III/2012).

Hal ini dapat dilihat pada saat 

Pemerintah akan menyusun PP Nomor 
33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 
2005 tentang Tata Cara Penghapusan 
Piutang Negara/Daerah, yang didahului 
dengan permintaan fatwa Mahkamah 
Agung terkait dengan 
pengertian/kedudukan 
dari piutang BUMN/
BUMD di dalam keuangan 
negara.

Setelah terbit fatwa 
Mahkamah Agung Nomor 
WKMA/Yud/20/VIII/2006 
tanggal 16 Agustus 2006, 
PP Nomor 33 Tahun 
2006 ditetapkan yang 
menyatakan bahwa 
pengurusan piutang 
perusahaan negara/
daerah dilakukan sesuai 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan 
yang berlaku di bidang 
Perseroan Terbatas dan 
BUMN.

Selain hal tersebut, 
untuk memperkuat dasar 
hukum pengelolaan/
pengurusan piutang 
BUMN, dalam UU APBN 
2010, UU APBN 2011, dan 
UU APBN 2012, dinyatakan 
bahwa penyelesaian 

piutang bermasalah BUMN di bidang 
usaha perbankan dilaksanakan oleh 
BUMN yang bersangkutan dengan 
memperhatikan prinsip tata kelola 
perusahaan yang baik dan mengacu 
kepada UU tentang Perseroan Terbatas 

 Nama: Soepomo
 Jabatan: Direktur PN-KNL
 Pendidikan: 
	 •	S2	:	Hukum	Umum,	Tulane	University	New	Orleans,	USA		
	 •	S1	:	Hukum	Pidana,	Universitas	Diponegoro
 Pengalaman karier:
	 •	Direktur	PN-KNL,	DJKN	2011-sekarang)
•		 •	Direktur	PN,	DJKN	(2010-2011)
	 •	Direktur	KNL,	DJKN	(2008-2010)
	 •	Direktur	Piutang	Negara	Perbankan,		 	 				
    DJPLN (2003-2008)
  
  

"Untuk memperkuat dasar hukum pengelolaan/pengurusan 
piutang BUMN, dalam UU APBN 2010, UU APBN 2011, dan 
UU APBN 2012, dinyatakan bahwa penyelesaian piutang 
bermasalah BUMN di bidang usaha perbankan dilaksanakan 
oleh BUMN yang bersangkutan dengan memperhatikan 
prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan mengacu kepada 

UU tentang Perseroan Terbatas dan UU tentang BUMN.

"
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dan UU tentang BUMN.

Selain uraian tersebut di atas, semangat 
dari Pemerintah dalam melihat piutang 
BUMN bukan merupakan piutang 
negara juga telah termuat dalam 
RUU Pengurusan Piutang Negara dan 
Piutang Daerah yang saat ini tengah 
dibahas bersama DPR.

Langkah-langkah strategis apa yang 
telah dan akan dilakukan oleh DJKN, 
dalam hal ini Direktorat PN&KNL, 
menindaklanjuti putusan MK 
tersebut?
Langkah-langkah yang telah dilakukan
untuk menindaklanjuti Putusan MK 
tersebut antara lain:

a. Terhadap Kantor Operasional :

Melakukan koordinasi/rapat  dengan 
seluruh kantor operasional dengan 
agenda hal-hal yang harus dilakukan 
oleh kantor operasional pasca 
putusan MK ini. Adapun secara tertulis 
Kantor Pusat telah menerbitkan 
Surat Edaran Direktur Jenderal 
Kekayaan Negara Nomor 7/KN/2012 
tanggal  10 Oktober 2012 tentang 
Tindak Lanjut Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 
yang pada intinya menyampaikan 
agar KPKNL menghentikan sementara 
semua kegiatan pengurusan piutang 
negara yang bersifat eksekusi 
maupun non eksekusi atas piutang 
yang berasal dari BUMN/BUMD 
sampai ada ketentuan lebih lanjut 
dan melakukan penataan berkas. 

Kantor Pusat juga telah menyusun 
RPMK tentang Cara Pengembalian 
Pengurusan Piutang Yang Berasal dari 
Penyerahan BUMN/BUMD dan Badan 
Usaha Yang Modalnya Sebagian Atau 
Seluruhnya Dimiliki Oleh BUMN/BUMD 
sebagai pedoman yang digunakan 
oleh KPKNL untuk pengembalian 
pengurusan piutang dimaksud. Saat 
ini konsep RPMK telah disampaikan 
kepada Menteri Keuangan.

Berkaitan dengan rencana 
pengembalian pengurusan piutang 
tersebut, Kantor Pusat juga telah 
menyampaikan melalui surat kepada 
seluruh kantor operasional, agar 
melakukan inventarisasi terhadap 
pengurusan piutang yang berasal dari 
penyerahan  BUMN/BUMD berupa 
jumlah piutang, debitor dan data-data 
terkait.

b. Terhadap Penyerah Piutang
Kantor Pusat telah melakukan 
koordinasi dengan melakukan rapat-
rapat dengan agenda menyosialisasikan 
adanya putusan MK mengenai piutang 
penyerahan dari BUMN/BUMD yang 
harus dikembalikan kepada BUMN/
BUMD yang bersangkutan dan 
meminta masukan atas rencana 
penyusunan RPMK Pengembalian. 

Bagaimana peran DJKN dalam proses 
penyelesaian Piutang Negara (PN) 
setelah adanya putusan tersebut?

Pasca putusan MK tersebut, maka 
piutang negara yang berasal dari 
penyerahan BUMN/BUMD akan 
dikembalikan pengurusannya kepada 
BUMN/BUMD yang bersangkutan. 
Ketentuan mengenai tata cara 
pengembaliannya akan diatur 
dalam PMK yang saat ini menunggu 
penetapan Menteri Keuangan. 
Pada kegiatan ini yang lebih banyak 
berperan adalah instansi vertikal DJKN 
dan penyerah piutang.
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Sedangkan untuk piutang negara yang 
berasal dari penyerahan Kementerian 
Negara/Lembaga atau Instansi 
Pemerintah yang masuk dalam target 
roadmap percepatan pengurusan 
piutang negara tetap diupayakan 
penyelesaiannya sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku.

Pada Media KN edisi 5 
Tahun II/2011 Bapak 
pernah menyatakan 
optimisme zero 
outstanding di 2014, 
dengan adanya putusan 
MK No.77/PUU-IX/2011 
tersebut, adakah 
dampak signifikan 
terhadap pencapaian 
target zero outstanding 
ini? 

Dengan adanya putusan 
MK tersebut, kami 
optimis bahwa target penyelesaian 
outstanding untuk BKPN yang diurus 
s.d. Juli 2010 dapat tercapai. Secara 
tidak langsung target tersebut dapat 
tercapai karena seluruh BKPN yang 
berasal dari penyerahan BUMN/BUMD 
akan dikembalikan kepada BUMN/
BUMD yang bersangkutan.

Pada wawancara ter-sebut, Bapak 
juga me-nyinggung roadmap 
percepatan pengurusan piutang 
negara. Dengan adanya putusan 
MK Nomor 77/PUU-IX/2011, adakah 
perubahan terhadap roadmap 
dimaksud? 
Roadmap percepatan pengurusan 
piutang negara tetap ada dan tidak 
ada perubahan, karena itu sudah 
menjadi komitmen PUPN/DJKN untuk 
menyelesaikan outstanding BKPN. 
Tentunya secara simultan, selain PUPN/
DJKN mengembalikan pengurusan 
piutang negara yang berasal dari 
penyerahan BUMN/BUMD, piutang 
negara yang berasal dari penyerahan 

Kementerian Negara/Lembaga atau 
Instansi Pemerintah yang termasuk 
dalam target road map tetap 
diupayakan penyelesaiannya sesuai 
ketentuan yang berlaku. Sebagai 
contoh penyelesaian pengurusan 
piutang yang berasal dari rumah sakit, 

dll.

Selain menangani piutang negara, 
Direktorat PN-KNL juga mengemban 
tugas lain yang cukup strategis 
dalam pelaksanaan tusi DJKN yakni 
pengelolaan Kekayaan Negara Lain-
Lain. Terkait hal tersebut, sampai 
sejauh mana pengelolaan aset eks 
KKKS, aset eks PKP2B dan aset eks 
Kepabeanan dan Cukai? 

Terkait aset Kontraktor Kontrak 
Kerja Sama (KKKS) Migas, kegiatan 
usaha minyak dan gas di Indonesia 
dilaksanakan dan dikendalikan 
menggunakan skema kontrak kerja 
sama (Production Sharing Contract/PSC). 
Dalam PSC Section X Title of Equipment 
dijelaskan bahwa ‘equipment purchased 
by CONTRACTOR pursuant to the Work 
Program becomes the property of 
Government of RI (in case import, when 
landed at the indonesian ports of impor) 
and will be used in Petroleum Operations 
hereunder’.

Berdasarkan PP Nomor 35 Tahun 
2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu 
Minyak dan Gas Bumi, seluruh barang 
dan peralatan yang secara langsung 
digunakan dalam kegiatan usaha hulu 
yang dibeli kontraktor menjadi milik/
kekayaan negara yang pembinaannya 

dilakukan oleh 
Pemerintah dan 
dikelola oleh Badan 
Pelaksana Kegiatan 
Usaha Hulu di Bidang 
Minyak dan Gas 
Bumi (SKKMIGAS/
dh.BPMIGAS).

Dalam Production 
Sharing Contract 
(PSC) antara 
Pemerintah dengan 
Kontraktor Kontrak 
Kerja Sama (KKKS) 
Migas, Pemerintah 
( S K K M I G A S ) 

mendapatkan barang/aset yang dibeli 
atau digunakan secara langsung dalam 
kegiatan usaha hulu minyak dan gas 
bumi serta mendapatkan bagi hasil dari 
hasil lifting minyak. Biaya operasi yang 
timbul dalam pelaksanaan kontrak PSC 
diganti dari hasil lifting minyak sebelum 
dibagi hasil antara Pemerintah dengan 
KKKS dengan syarat Pemerintah telah 
memperoleh hasil yang cukup dengan 
mekanisme kontraktor membayar 
terlebih dahulu nilai pengeluaran 
untuk biaya operasi tersebut baru 
kemudian akan diberi penggantian. 
Penggantian biaya dimaksud disebut 
sebagai Cost Recovery.

Aset KKKS diserahkan kepada 
Pemerintah dalam hal kontrak kerja 
sama telah berakhir atau sudah tidak 
digunakan lagi oleh KKKS, kecuali 
yang berada di dalam tanah dan/
atau di dalam lautan. Pengelolaan 
lebih lanjut atas aset KKKS dapat 
dilakukan melalui Penetapan Status 
Penggunaan (PSP), pemanfaatan, dan 

Ilustrasi berkas BKPN
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pemindahtanganan. Pemanfaatan dan 
pemindahtanganan aset KKKS dapat 
dilakukan dengan menggunakan 
bentuk yang diatur dalam PP Nomor  
6 Tahun 2006 antara lain sewa, pinjam 
pakai, penjualan, tukar-menukar, dan 
hibah. Selain itu, berdasarkan PMK 
Nomor 135/PMK.06/2009 tentang 
Pengelolaan BMN yang berasal dari 
KKKS sebagaimana telah diubah 
dengan PMK Nomor 165/PMK.06/2010, 
khusus aset KKKS dimungkinkan juga 
melakukan pemindahtanganan dalam 
bentuk: 1) pengalihan kepemilikan 
(transfer of title) kepada pihak ketiga di 
luar negeri atau pihak ketiga di dalam 
negeri, dan 2) beli balik (buy back) oleh 
pemasok/vendor/pabrikan.

Sampai dengan tahun 2012 IP BMN 
KKKS Migas telah dilaksanakan pada 
76 KKKS dengan total nilai kapitalisasi 
sebesar US $ 31,2 miliar, dan diperoleh 
nilai wajar Rp 191,7 triliun. 

Seperti halnya aset KKKS, aset Kontraktor 
PKP2B diakui menjadi Barang Milik 
Negara berdasarkan kontrak. Dasar 
hukum PKP2B adalah Keputusan 
Presiden Nomor 48 Tahun 1981 tentang 
Ketentuan-Ketentuan Pokok PKP2B 
antara PNTB dan Kontraktor Swasta. 
Selanjutnya, ditegaskan dalam kontrak  
diatur bahwa seluruh barang dan 
peralatan yang diperoleh kontraktor 
dalam rangka kegiatan pengusahaan 
pertambangan batubara menjadi milik 
negara (Keputusan Presiden Nomor 75 
Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok 
PKP2B). Kontraktor yang terikat pada 

ketentuan tersebut adalah PT. Adaro 
Indonesia, PT. Arutmin Indonesia, PT. 
Berau Coal, PT. Kendilo Coal Indonesia, 
PT. Kaltim Prima Coal, PT. Kideco Jaya 
Agung, PT. Multi Harapan Utama, PT. 
Tanito Harum.

Pengelolaan lebih lanjut atas aset 
PKP2B yang telah diserahkan 
kepada Pemerintah dapat berupa 
penetapan status penggunaan (PSP), 
pemanfaatan, pemindahtanganan, 
dan penghapusan sebagaimana 
diatur dalam PP Nomor 6 Tahun 2006, 
dan PMK Nomor 67/PMK.06/2012 
tentang Pengelolaan BMN yang 
Berasal dari Perjanjian Kerjasama/Karya 
Pengusahaan Pertambangan Batubara.

Terkait aset eks Kepabeanan dan 
Cukai, pengelolaan BMN aset eks 
Kepabeanan dan Cukai merupakan 
kewenangan dari Direktorat 
Pengelolaan Kekayaan Negara dan 
Sistem Informasi (PKNSI) sesuai 
tugas dan fungsi sebagaimana diatur 
dalam PMK Nomor 84/PMK.01/2010 
tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Keuangan. Tugas dan 
fungsi Direktorat PNKNL di antaranya 
adalah membuat kebijakan terkait 
aset eks kepabeanan dan cukai. Terkait 
kebijakan tersebut telah diundangkan 
dalam PMK Nomor 240/KN.06/2012 
tentang Tata Cara Pengelolaan Barang 
Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Eks 
Kepabeanan dan Cukai pada tanggal 
26 Desember 2012. Pada intinya, dalam 
PMK tersebut mengatur mengenai 
mekanisme pengelolaan  BMN aset 

eks Kepabeanan dan cukai. Dalam 
PMK tersebut pengelolaan yang 
sebelumnya dilakukan hanya oleh 
Kantor Pusat DJKN selanjutnya akan 
dilakukan juga oleh kantor vertikal 
DJKN sesuai arestasi nilai yang diatur 
dalam PMK tersebut dan akan mulai 
berlaku 6 (enam) bulan setelah tanggal 
diundangkan.

Terakhir, apa harapan Bapak terkait 
pengelolaan piutang negara pasca 
putusan MK 77/PUU-IX/ 2012?

Pasca putusan MK, piutang negara yang 
akan diurus oleh PUPN/DJKN adalah 
yang berasal dari Instansi Pemerintah 
atau Kementerian Negara/Lembaga. 
Tentunya di masa yang akan datang 
selain menyelesaikan pengurusan 
piutang negara yang telah  diserah-
kan oleh Instansi Pemerintah atau 
Kementerian Negara/Lembaga, kami 
akan terus secara aktif memberikan 
pemahaman, edukasi, melakukan 
monitoring dan evaluasi,  dan 
penyusunan kebijakan yang 
mendukung untuk pelaksanaan 
pengelolaan piutang negara yang 
semakin baik.  

Dengan demikian, di masa yang akan 
datang, peran kami akan mengalami 
penyesuaian, sehingga lebih fokus 
kepada pengelolaan piutang negara. 
Kami berharap jumlah piutang negara 
yang macet akan berkurang sejalan 
dengan pengelolaan piutang negara 
yang semakin baik.

“Selain menangani piutang negara, Direk-
torat PN-KNL juga mengemban tugas lain yang 
cukup strategis dalam pelaksanaan tusi DJKN 
yakni pengelolaan Kekayaan Negara Lain-Lain. 
Terkait hal tersebut, sampai sejauh mana pen-
gelolaan aset eks KKKS, aset eks PKP2B dan aset 
eks Kepabeanan dan Cukai? 

”
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Berdasarkan Peraturan Pemerin-
tah (PP) Nomor 6 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah, ruang lingkup Barang 
Milik Negara (BMN) dibagi menjadi 
dua yaitu: lingkup BMN yang berasal 
dari pembelian atau beban Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 
dan Barang Milik Negara yang berasal 
dari perolehan lainnya yang sah. BMN 
yang berasal dari perolehan lainnya 
yang sah dijabarkan lagi menjadi 
tiga bagian, salah satunya adalah 
lingkup BMN yang diperoleh 
sebagai pelaksanaan perjanjian/
kontrak.

Kegiatan usaha minyak dan gas 
di Indonesia dilaksanakan dan 
dikendalikan menggunakan skema 
kontrak kerja sama (Production 
Sharing Contract/PSC). Dalam PSC
Section X Title of Equipment dijelas-
kan bahwa “equipment purchased  
by CONTRACTOR pursuant to the 
Work Program becomes the property 
of Government of RI (in case import, 

when landed at the Indonesian ports of 
import) and will be used in Petroleum 
Operations hereunder’.

Berdasarkan PP Nomor 35 Tahun 
2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu 
Minyak dan Gas Bumi, seluruh barang 
dan peralatan yang secara langsung 
digunakan dalam kegiatan hulu 
yang dibeli kontraktor menjadi milik/
kekayaan negara yang pembinaannya 

dilakukan pemerintah dan dikelola 
oleh Badan Kegiatan Usaha Hulu di 
Bidang Minyak dan Gas Bumi (SKK 
MIGAS /dh. BP Migas).

Dalam Production Sharing Contract 
(PSC) antara pemerintah dengan 
Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) 
migas, pemerintah (SKK MIGAS) 
mendapatkan barang/aset yang dibeli 
atau digunakan secara langsung dalam 

kegiatan usaha hulu minyak dan 
gas bumi serta mendapatkan 
bagi hasil dari lifting minyak. 
Biaya operasi yang timbul 
dalam pelaksanaan kontrak PSC 
diganti dari hasil lifting minyak 
sebelum dibagi hasil antara 
pemerintah dengan KKKS, 
dengan syarat pemerintah telah 
memperoleh hasil yang cukup 
dengan mekanisme kontraktor 
membayar terlebih dahulu nilai 
pengeluaran untuk biaya operasi 
tersebut baru kemudian akan 
diberi penggantian. Penggantian 
biaya dimaksud disebut sebagai 

PENGELOLAAN	BARANG	MILIK	NEGARA	
YANG BERASAL DARI KKKS 

(KONTRAKTOR	KONTRAK	KERJA	SAMA)

Barang Milik Negara yang berasal dari KKKS berupa Platform
foto: Direktorat PN-KNL

Oleh:	Tim	Direktorat	Piutang	Negara	dan	
Kekayaan Negara Lain-Lain
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cost recovery.

Secara umum, aset KKKS dibagi 
menjadi 4 (empat) jenis yaitu harta 
benda modal, harta benda inventaris, 
material persediaan, dan tanah.

Dengan berpedoman pada  Peraturan 
Menteri Keuangan (PMK) Nomor 
245/PMK.05/2012 tentang Pedoman 
Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa 
Barang Milik Negara yang Berasal 
dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama,  
maka aset KKKS dapat diklasifikasikan 
sebagai berikut:

a. Aset yang belum diserahkan dan 
belum dilakukan inventarisasi dan 
penilaian, aset ini tidak dicatat dalam 
neraca, namun diungkapkan dalam 
Catatan atas Laporan Keuangan 
(CaLK);

b. Aset yang belum diserahkan, namun 
sudah dilakukan inventarisasi dan 
penilain, aset ini dicatat dalam neraca 
sebagai aset lainnya;

c. Aset yang diperoleh sejak tahun 
2011 namun masih dalam pengua-
saan oleh pihak KKKS, dicatat dalam 
neraca sebagai aset lainnya;

d. Aset yang telah diserahkan ke Peme-
rintah yang sudah dilakukan inven-
tarisasi dan atau penilaian, dilakukan 
reklasifikasi dari Aset Lainnya menjadi 
Persediaan atau Aset Tetap.

Inventarsasi dan Penilaian Aset KKKS
Pada hasil pemeriksaan LKPP Tahun 
2009 BPK memberikan rekomendasi 
untuk melakukan inventarisasi  dan 
revaluasi aset KKKS untuk menentukan 
nilai wajar aset KKKS. Atas dasar 
rekomendasi BPK tersebut, DJKN 
melakukan Inventarisasi dan Penilaian 
(IP) BMN KKKS yang dimulai bulan 
Oktober 2010 dan telah selesai 

Diagram 2 . Jenjang pelaporan aset KKKS

DJPB

DJKN

Biro Keuangan KESDM

PPBMN KESDM
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• Neraca
• CaLK
• Pernyataan tanggung jawab
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BUN TK
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BUN TK
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BUN TK
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BUN TK

• LRA
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• CaLK
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• LRA
• Neraca
• CaLK
• Pernyataan tanggung jawab

• LRA
• Neraca
• CaLK
• Pernyataan tanggung jawab
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dilaksanakan pada bulan November 
2011. Kemudian, pada tahun 2012 
DJKN kembali melakukan IP aset KKKS 
untuk menuntaskan aset KKKS yang 
belum di-IP. Kegiatan IP BMN tersebut 
melibatkan BPKP, SKK MIGAS (dh. BP 
Migas), Kementerian ESDM, dan KKKS. 
Selain itu, kegiatan IP BMN tersebut 
juga melibatkan Tim Penilai dari Kanwil 
DJKN, yaitu Kanwil I, II, III, IV, VII, VIII, X, 
XII, XIII, XV, XVI,  dan XVII serta dilibatkan 

juga Tim Penilai dari Kanwil V, VI, dan XI 
sebagai tim perbantuan. Target IP BMN 
KKKS Migas sesuai dengan Laporan 
Harmoni III Semester II 2010 pada BP 
Migas yaitu 76 KKKS dengan total nilai 
kapitalisasi sebesar US$31,2 miliar.

Berdasarkan hasil IP tersebut, nilai aset 
KKKS pada LKPP meningkat drastis. 
Pada tahun 2009 aset KKKS tercatat 
sebesar Rp13,8 triliun, kemudian 

pada LKPP tahun 2010 meningkat 
tajam 500% menjadi Rp68,2 triliun. 
Selanjutnya, pada LKPP tahun 2011 
aset KKKS dibukukan sebesar Rp150,5 
triliun atau meningkat sekitar dua kali 
lipat dari tahun sebelumnya.
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Grafik 2. Pencatatan aset KKKS pada LKPP 

“Nikmat sehat akan terasa, jika kita pernah sakit. Nikmat harta akan terasa, jika kita pernah susah, 
dan nikmat hidup akan terasa, jika kita pernah mendapatkan musibah. Musibah adalah awal dari 

kenikmatan hidup”
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Lahirnya 3 (tiga) paket  Undang-
Undang (UU) Bidang Keuangan 
Negara yaitu, UU Nomor 17 Tahun 

2003 tentang Keuangan Negara, 
UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 
15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara, menjadi lokomotif 
bagi perubahan paradigma manajemen 
aset negara. Kementerian/Lembaga 
tidak hanya sebagai Pengguna Barang 
yang hanya melakukan permintaan 
untuk membeli dan perbaikan aset 
yang rusak saja, akan tetapi juga 
bertindak sebagai seorang manajer 
aset yang berkewajiban untuk 
melakukan pencatatan, perawatan, dan 
bertindak juga untuk mengoptimalkan 
manfaat aset yang berada dalam 
pengawasannya.

Dengan diterbitkannya Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah yang diamanatkan oleh 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, 
telah terjadi perubahan paradigma dari 
penatausahaan barang milik/kekayaan 
negara menjadi pengelolaan Barang 
Milik Negara/Daerah (BMN/D) yang 
mencakup 3 hal antara lain lingkup  
pengelolaan, peran baru pejabat 

pengelola BMN/D, dan pengintegrasian 
unsur managerial dan pelaporan 
BMN/D di dalam Laporan Keuangan. 
Pengelolaan aset negara yang dimaksud 
dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) PP 6 
Tahun 2006 tidak sekedar administratif 
semata tetapi lebih maju berfikir 
dalam menangani aset negara, dengan 
meningkatkan efisiensi, efektivitas, 
dan menciptakan nilai tambah dalam 
mengelola aset. Sedangkan lingkup 
pengelolaan BMN meliputi kegiatan 
yang dimulai dari perencanaan 
kebutuhan dan penganggaran, 
pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, 
pemeliharaan, penilaian, penghapusan, 
pemindahtanganan, penatausahaan, 
dan pengawasan/pengendalian.

Dalam Pasal 2 PP 6 Tahun 2006 
disebutkan bahwa BMN/D meliputi 
barang yang dibeli atas beban APBN/D 
dan Barang yang berasal dari perolehan 
lainnya yang sah. Barang yang berasal 
dari perolehan lainnya yang sah meliputi 
barang yang diperoleh dari hibah/
sumbangan atau yang sejenisnya, 
barang yang diperoleh sebagai 
pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, 
barang yang diperoleh sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan; atau barang yang diperoleh 
berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap.

Barang Milik Negara yang berasal 
dari aset eks Kepabeanan dan Cukai 
Dalam pelaksanaan tugas pokok 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
berdasarkan  UU Nomor 10 Tahun 1995 
tentang Kepabeanan sebagaimana 
diubah dengan  UU Nomor 17 Tahun 
2006  dan  UU Nomor 11 Tahun 1995 
tentang Cukai, berwenang melakukan 
penegahan terhadap barang sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku dalam 
kedua undang-undang tersebut dan 
menetapan barang tersebut setelah 
melalui proses sesuai dengan ketentuan 
yang ada untuk ditetapkan sebagai 
barang milik negara. Dalam tulisan ini, 
penulis sebut sebagai BMN yang berasal 
dari aset eks Kepabeanan dan Cukai.

BMN yang berasal dari aset eks 
Kepabeanan dan Cukai tersebut 
di atas ditempatkan pada TPP/TPS 
(Tempat Penimbunan Pabean/Tempat 
Penimbunan Sementara) di bawah 
kelolaan Direktorat Jenderal Bea dan 
Cukai.

Terhadap Barang Milik Negara yang 
berasal dari aset eks Kepabeanan 
dan Cukai tersebut apabila ada 

Pengelolaan Barang Milik Negara 
yang Berasal dari Aset eks 

Kepabeanan dan Cukai
Oleh: Direktorat PN-KNL
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yang tersangkut dengan perkara di 
pengadilan dan sudah ada putusan 
pengadilan yang berkekuatan 
hukum tetap dinyatakan dieksekusi 
oleh Kejaksaan, maka BMN tersebut 
termasuk ke dalam BMN yang berasal 
dari barang rampasan yang dieksekusi 
oleh Kejaksaan, bukan lagi sebagai BMN 
yang berasal dari aset eks Kepabeanan 
dan Cukai.

Pengelolaan BMN yang berasal dari 
Aset eks Kepabeanan dan Cukai
Pengelolaan BMN yang berasal dari 
aset eks Kepabeanan dan Cukai selama 
ini dilakukan sesuai dengan ketentuan 
yang ada pada Peraturan PMK Nomor 
62/PMK.04/2011 Tahun 2011 Tentang 
Penyelesaian Terhadap Barang Yang 
Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang 
Yang Dikuasai Negara dan Barang Yang 
Menjadi Milik Negara dan PMK Nomor 
96/PMK.06/2006 Tahun 2006 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, 
Pemanfaatan, Penghapusan, dan 
Pemindahtanganan Barang Milik Negara 
yang merupakan peraturan organik 
dari PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/
Daerah. Akan tetapi, pengaturan yang 
ada dalam PMK Nomor 96 Tahun 2006 
belum mengatur secara rinci mengenai 
pengelolaan BMN yang berasal dari 
aset eks Kepabeanan dan Cukai yang 
memiliki kekhususan yang berbeda dari 
BMN pada umumnya.

Proses pengelolaan BMN yang berasal 
dari aset eks Kepabeanan dan Cukai 
yang berlaku sekarang ini adalah dimulai 
dari ditetapkan suatu barang menjadi 
BMN dengan suatu Keputusan oleh 
Kantor Bea dan Cukai baik itu Kantor 
Pelayanan, Kantor Pelayanan Utama, 
Kantor Wilayah maupun Direktorat 
Penindakan dan Penyidikan Kantor 
Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
(DJBC). Untuk selanjutnya unit-unit 
vertikal DJBC tersebut mengajukan 
surat usulan peruntukan secara 

bertahap ke Kantor Pusat DJBC dalam 
hal ini Direktorat Teknis Kepabeanan, 
yang selanjutnya mengajukan surat 
usulan peruntukan ke Direktorat 
Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang 
secara teknis ditangani oleh Direktorat 
Pengelolaan Kekayaan Negara dan 
Sistem Informasi (PKNSI). Setelah 
disetujui maka dikeluarkanlah surat atau 
keputusan persetujuan peruntukan 
yang disampaikan ke Kantor Pusat 
DJBC dan selanjutnya didistribusikan 
secara bertahap sampai ke unit yang 
melakukan penegahan untuk dilakukan 
tindak lanjut penyelesaian sesuai jenis 
peruntukannya.

Ke depan, proses pengelolaan BMN 
yang berasal dari aset eks Kepabeanan 
dan Cukai akan dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan yang ada dalam PMK 
Nomor 240/PMK.06/2012 tanggal 26 
Desember 2012 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara yang berasal dari 
Aset Eks Kepabeanan dan Cukai. PMK 
ini akan berlaku dan mulai dijalankan 6 
bulan sejak tanggal ditetapkan.

Pengaturan dalam PMK tersebut ada 
beberapa hal yang perlu mendapat 
perhatian karena ada perbedaan dengan 
apa yang selama ini dilakukan dalam hal 
pengelolaan BMN yang berasal dari aset 
eks kepabeanan dan cukai. Wewenang 
dan tanggung jawab Menteri Keuangan 
dalam hal pengelolaan BMN yang 
berasal dari aset eks Kepabeanan 
dan Cukai yang secara fungsional 
dilaksanakan oleh Direktur Jenderal 
Kekayaan Negara sebagian dilimpahkan 
kepada Kepala Kantor Wilayah, dan 
Kepala Kantor Pelayanan meliputi 
kewenangan dan tanggung jawab 
untuk menandatangai atau menetapkan 
atas nama Menteri Keuangan, surat 
atau Keputusan Menteri Keuangan 
dalam rangka persetujuan peruntukan 
BMN berupa penjualan secara lelang, 
hibah, penghapusan, pemusnahan 
atau penetapan status penggunaan. 

Pengelolaan yang sebelumnya hanya 
dilakukan oleh Kantor Pusat DJKN 
(Direktorat PKNSI) ke depan juga akan 
dilakukan oleh Kantor Pusat, Kantor 
Wilayah maupun KPKNL sesuai arestasi 
nilai yang sudah ditetapkan untuk 
pengelolaan BMN yang berasal dari aset 
eks Kepabeanan dan Cukai. Arestasi nilai 
tersebut berdasarkan perkiraan nilai 
BMN yang dilakukan oleh Bea Cukai 
yakni sampai dengan 150 juta, usulan 
peruntukannya diajukan ke KPKNL, di 
atas 150 juta sampai dengan 300 juta 
usulan peruntukan diajukan ke Kantor 
Wilayah DJKN dan di atas 300 juta tetap 
diajukan usulan peruntukan ke Kantor 
Pusat DJKN.

Perkiraan nilai BMN ini merupakan 
kewenangan dari DJBC untuk mene-
tapkan, yang dilakukan berdasarkan 
dokumen yang ada. Apabila tidak 
ada dokumen pendukung dapat di-
bentuk Tim perkiraan nilai yang dapat 
melibatkan Penilai Internal DJKN dan 
pihak lain yang terkait.

Ada pun dokumen-dokumen persyarat-
an yang harus disertakan dalam penga-
juan usulan peruntukan BMN tersebut 
yakni Keputusan mengenai Penetapan 
Barang Milik Negara dan Berita Acara 
Pencacahan Barang. Dalam hal BMN 
diusulkan untuk dilakukan Penetapan 
Status Penggunaan, harus disertakan 
pula dokumen persyaratan berupa 
surat kesediaan dari kementerian/
lembaga yang diusulkan sebagai 
Pengguna Barang, yang ditandatangani 
oleh sekretaris jenderal/sekretaris 
lembaga dari Kementerian/Lembaga 
(K/L) bersangkutan. Dalam hal BMN 
diusulkan untuk dilakukan hibah, 
harus disertakan pula dokumen 
persyaratan berupa surat kesediaan 
dari pemerintah daerah/lembaga 
sosial/lembaga budaya/lembaga 
keagamaan/lembaga kemanusiaan, 
yang akan menerima hibah, yang 
ditandatangani oleh sekretaris daerah/
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ketua pengurus lem-
baga dari pemerintah 
daerah/lembaga ber-
sangkutan.

Usulan peruntukan 
BMN yang berasal dari 
aset eks Kepabeanan 
dan Cukai dapat 
dilakukan dalam 
beberapa hal antara 
lain, usulan untuk 
dilakukan penjualan 
secara lelang, hibah, 
p e m u s n a h a n , 
penetapan status 
penggunaan, dan 
penghapusan. Usulan penjualan secara 
lelang dapat disetujui apabila secara 
ekonomis lebih menguntungkan bagi 
negara dan tidak melanggar ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
Usulan penetapan status penggunaan 
dapat disetujui apabila diperlukan 
untuk penyelenggaraan tugas dan 
fungsi K/L, atau diperlukan untuk di-
operasikan oleh pihak lain dalam rangka 
menjalankan pelayanan. Usulan hibah 
dapat disetujui apabila diperlukan 
untuk penyelenggaraan tugas dan 
fungsi satuan kerja perangkat daerah; 
diperlukan untuk kepentingan sosial, 
kebudayaan, keagamaan, kemanusiaan, 
dan penyelenggaraan pemerintahan 
negara/daerah; atau tidak mengganggu 
kesehatan, keamanan, keselamatan, 
lingkungan dan moral bangsa. Usulan 
pemusnahan dapat disetujui apabila 
busuk, kadaluwarsa, dilarang diekspor 
atau diimpor, tidak mempunyai 
nilai ekonomis; atau berdasarkan 
peraturan perundang-undangan harus 
dimusnahkan. Usulan penghapusan 
dapat disetujui apabila terjadi 
penyusutan; atau hilang.

Proses penetapan persetujuan per-
untukan BMN yang berasal dari aset 
eks Kepabeanan dan Cukai dimulai 
dari adanya surat usulan peruntukan 

dari Kantor Bea Cukai yang dilampiri 
dokumen-dokumen pendukung yang 
diajukan kepada Kantor Pusat, Kantor 
Wilayah atau Kantor Pelayanan DJKN 
yang selanjutnya dilakukan verifikasi 
administrasi dan dilakukan verifikasi 
fisik apabila diperlukan. Apabila dari 
hasil verifikasi tersebut lengkap, maka 
akan dikeluarkan surat atau keputusan 
peruntukan BMN, dan apabila tidak 
lengkap, maka akan dimintakan keleng-
kapan dokumennya.

Selain itu, yang perlu untuk diperhatikan 
dalam hal peruntukan untuk lelang 
adalah bahwa penilaian dilakukan 
untuk memperoleh nilai wajar dan nilai 
limit yang merupakan kewenangan dari 
DJBC. Nilai wajar hasil penilaian tersebut 
telah mempertimbangkan faktor 
biaya secara at cost yang terdiri dari 
sewa gudang di Tempat Penimbunan 
Sementara (TPS) untuk paling lama 2 
(dua) bulan, sewa gudang di TPP, biaya 
pencacahan dan penimbunan di TPP, 
biaya pengangkutan dari TPS ke TPP
dan biaya lain yang digunakan untuk ke-
perluan lelang BMN. Pemenang lelang
selain membayar harga lelang yang
seluruhnya disetor ke kas negara, 
mempunyai kewa-jiban juga untuk 
membayar faktor biaya tersebut ke-
pada yang berhak
Apabila lelang tidak

laku, maka dilaku-
kan pelelangan ke-
dua yang masih 
menggunakan nilai 
wajar yang sama 
dengan pelelangan 
pertama sebagai 
dasar penentuan 
nilai limitnya. Apa-
bila pada pelelang-
an kedua tidak laku 
dapat diajukan 
usul pelelangan 
ketiga atau diajukan 
peruntukan lainnya, 
dengan melakukan 
penilaian ulang. 

Apabila dalam pelelangan ketiga tidak 
laku dapat diajukan usulan peruntukan 
yang lainnya.

Dalam PMK  Nomor 240 Tahun 
2012 tersebut, penatausahaan BMN 
dilakukan oleh Kantor Pusat dalam 
hal ini Direktorat Piutang Negara dan 
Kekayaan Negala Lainnya (PNKNL) yang 
menatausahakan laporan BMN eks 
Kepabeanan dan Cukai berdasarkan 
laporan yang dibuat oleh Direktorat 
PKNSI kepada Direktur Jenderal 
Kekayaan Negara dengan tembusan 
Direktur PNKNL. Pelaporan BMN 
dilakukan oleh Direktorat PKNSI, Kantor 
Wilayah dan KPKNL. Kegiatan pelaporan 
tersebut dimulai dari pencatatan BMN 
berdasarkan laporan dari Kantor DJBC, 
pelaporan BMN setiap semester, dan 
rekonsiliasi data BMN. Alur pelaporan 
dapat terlihat pada diagram 3. 

Diagram 3. Alur pelaporan 
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Foto di atas adalah potret pekerjaan seorang PNS KPKNL Pontianak 
(pada saat momen ini diabadikan yang bersangkutan adalah pelak-
sana di sana) yang sedang menjalankan tugas Inventarisasi dan 
Penilaian (IP) BMN. Kalau bukan karena adanya name tag terbalik 
yang berwarna hijau itu, tidak ada clue lain yang bisa menunjuk-
kan bahwa yang bersangkutan adalah seorang PNS. Bisa saja orang 
mengira itu adalah kru National Geographic yang sedang meliput 
tentang ikan-ikan monster di sungai-sungai pedalaman Afrika. 
Atau bisa juga menduga itu adalah acara Jejak Petualang yang dulu 
sangat terkenal di salah satu tivi swasta. Yang pasti itu bukan acara 
Si Bolang, karena yang bersangkutan sudah terlalu tua untuk mem-
erankannya.

Pada saat itu, yang bersangkutan sedang melaksanakan tugas 
penilaian sebuah jembatan kecil di salah satu sungai di Kalimantan 
Barat. Perlu diketahui bahwa ternyata Barang Milik Negara (BMN)
ada juga di tempat yang nun jauh di sana di titik-tik terjauh dan 
terdalam  pulau Kalimantan. Perjalanan yang lumayan jauh lebih 
baik ditempuh dengan mengandalkan transportasi sungai, dapat 
juga ditempuh dengan transportasi darat, tetapi akan menghabis-
kan waktu hinga beberapa kali lipat karena infra struktur jalan yang 
masih sangat buruk. 

Mengingat narasumbernya sendiri tidak dapat memastikan tentang 
peristiwa pelaksanaan IP seperti terekam di atas, maka saya buatlah 
bincang-bincang imajiner antara dua sahabat sesama pelaksana 
yang sedang melaksanakan IP ini,  semoga saja tidak begitu jauh 
dari keadaan sebenarnya dan dapat dipetik hikmahnya.

Pemilik sekaligus pengemudi perahu itu menghidupkan motor 
tempel di buritan, suara berisik mulai menderu dan gemercik air 
menimpalinya. Perahu kayu kecil yang sudah agak reot itu mulai 
membelah sungai meninggalkan tepian. Pengemudi lalu meng-
geser-geser sedikit duduknya untuk mencari posisi yang paling 
nyaman kemudian memegang kemudi mesinnya dengan satu 
tangan setelah sebelumnya hanya dijaga dengan kaki, karena dia 
mengambil waktu beberapa saat untuk menyalakan rokok, luar 
biasa. 

“Tau nilai BMN kita sekarang berapa Jok? Kataku memecah kesuny-
ian. Kita sebut saja dia Joko, bukan nama sebenarnya, tapi daripada 
‘Kumbang’ atau ‘Kupu-kupu’ sebagaimana lazim digunakan dalam 
berita kriminal.

“Sudah lebih dari seribu triliun Mas dan masih terus bertambah 
seiring proses IP yang masih kita lakukan.”
“Yang akan kita nilai ini kan hanya itungan jutaan rupiah saja, mak-
simal ya puluhan juta lah. Kalau kita tidak lakukan atau cantumkan 
nilai perolehan saja, atau kalo kita nilai asal-asalan dari kantor saja 
kan gak bakal ada yang tau juga.”

“Iya Mas bisa saja kita berpikir seperti itu. Tapi kalau semua orang 
yang sedang bertugas melaksanakan IP sekarang berpikiran 
seperti itu, apa jadinya nanti? Bisa-bisa kayak kisah pemeras ang-
gur itu (maksudnya kisah petani pemeras anggur ketika diminta 
oleh  kerajaan untuk mengisi bak besar berisi perasan anggur, dia 
menambahkan air dalam perasan itu dengan pertimbangan hanya 
sedikit jadi tidak bakal ada yang tahu. Tapi ternyata hampir semua 
petani berpikiran seperti itu). Lagian kita kan sudah di beri ST untuk 
ini, diberi waktu yang cukup dan dibiayai dengan cukup juga. Saya 
malu Mas kalau kita tidak laksanakan, atau mengerjakannya den-
gan sembarangan. Malu dengan surat tugas itu Mas. Sebenarnya 
disadari atau tidak, hasil perkerjaan kita ini ditunggu banyak pihak, 
pertama kantor kita sendiri, kanwil kita dan seterusnya hingga ke 
pusat. Selanjutnya ya kantornya satker, terus atasannya hingga ke 
pusatnya juga hingga nanti jadi laporan keuangan.”
“Kalo di lebay-kan lagi ditunggu sama ibu pertiwi lah.” Sambungku.
“Bukan lebay, memang seperti itulah adanya.”
“Hmmm mulai lagi dia, ilmu fisafatnya mulai keluar,” kataku dalam 
hati.
“Nasib kita ya Jok, sampai ke pedalaman Kalimantan ini.”
“Tidak ada yang salah Mas. Dapat menjelajah ke pelosok-pelosok 
negeri ini pun sebenarnya sebuah berkah. Tidak semua orang 
berkesempatan untuk ini. Kalau ke mall di Jakarta, lihat Monas atau 
naik busway orang daerah pun tidak terlalu sulit untuk dapat men-
cobanya.” 

Suara motor di buritan masih berisik dan suara air yang dipecah 
lunas perahu juga masih bergemercik. Menikmati suasana sungai 
yang sangat luas tanpa hiruk-pikuk ditengah hutan yang masih 
membelantara, udara yang masih sangat bersih dan burung eng-
gang masih mengepakkan sayapnya dan berkoak di langit.  

“Tidak semua orang dapat menikmati dan menghayati anugerah 
ini Mas.” Jika tadi dia berfilsafat sekarang dia sok puitis.
“Siapa yang mengira kalau sekarang kita berada di tengah-tengah 
salah satu pulau terkaya di dunia ini?”
“Iyah-iyah…, apa yang membuatmu bangga dengan pekerjaan ini 
Jok?”
“Di saat Kementerian Keuangan bisa menampilkan data tentang 
jumlah dan nilai BMN yang kita miliki,  saya akan merasa bangga 
Mas, karena walaupun sedikit ada sumbangsih saya di situ. Bila 
kita ikhlas melaksanakannya, yakinlah Tuhan tidak pernah lalai 
mencatatnya sebagai amal ibadah kita.”

Perjalanan masih cukup jauh tapi suara berisik mesin perahu yang 
ditimpali gemericik air itu sekarang terdengar lebih merdu.

*Kepala KPKNL Samarinda

Ni-Ke 
di Pedalaman Kalimantan

oleh: Nezaretta*
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Terkait	 dengan	 visi	 Himpunan	
Bank	Milik	Negara	(HIMBARA)	yaitu	
meningkatkan peranan perbankan 
dalam upaya mewujudkan 
masyarakat yang adil dan makmur, 
peran apa saja yang telah dilakukan 
HIMBARA	dalam	mewujudkan	
hal ini? Apa saja  kegiatan yang 
dilakukan dalam mewujudkan 
visi dan misinya?

Sebagaimana tertuang di dalam 
Anggaran Dasar HIMBARA, visi 
HIMBARA adalah meningkatkan 
peranan perbankan dalam 
upaya mewujudkan masyarakat 
Indonesia yang adil dan makmur . 
Visi tersebut dijabarkan ke dalam 
beberapa misi yaitu sebagai 
penggerak dalam pembangunan 
dan pertumbuhan ekonomi 
nasional, pemersatu aspirasi 
anggota HIMBARA, penyeimbang 
sistem dan kebijakan perbankan 
nasional, dan menunjang 
terciptanya industri perbankan 
nasional yang prudent, dan 
compliance terhadap aturan. 
Lebih lanjut peran HIMBARA 
dalam mewujudkan visi dan misi 
tersebut terlihat dalam rencana 
kerja dan kegiatan masing-
masing bank anggota HIMBARA, 
baik dalam menyalurkan kredit dan 
menghimpun dana. Dalam penyalurkan 
pembiayaan kepada dunia usaha, bank 
anggota HIMBARA aktif memberikan 
kredit mulai dari kredit kecil hingga skala 
korporasi. Dalam penyaluran kredit kecil 
ditempuh melalui berbagai model dan 
program pembiayaan kepada UMKN 
termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan 

sektor-sektor unggulan. Dalam upaya 
menghimpun dana dari masyarakat 
dilakukan dengan berbagai penciptaan 
produk baru yang cukup menarik untuk 
meningkatkan kemampuan saving 
masyarakat  guna mengkapitalisasi 

modal untuk pembiayaan sektor 
perekonomian nasional. 

Peran yang tidak kalah penting adalah 
upaya-upaya untuk mendorong 
financial inclusion dengan memberikan 
kemudahan dan kesempatan 
kepada masyarakat khususnya yang 
belum dapat menikmati layanan 
perbankan menjadi dapat menikmati 

jasa perbankan termasuk fasilitas 
pembiayaan. Dengan financial 
inclusion, Bank-Bank BUMN yang 
tergabung dalam HIMBARA dapat lebih 
berkontribusi bagi pendalaman finansial 
(financial deepening) dan tentunya 

dengan harapan akan tercipta 
pemerataan kesempatan dan 
distribusi pendapatan.

Dari aspek kelembagaan, 
HIMBARA juga secara aktif 
membangun kemitraan yang 
harmonis dengan para stake 
holder dengan berpartisipasi 
aktif dalam memberikan 
masukan-masukan kepada 
lembaga-lembaga lain yang 
merupakan mitranya, baik dalam 
konteks penyusunan kebijakan/ 
regulasi yang berskala nasional 
maupun pada aspek-aspek 
lainnya, seperti di bidang hukum 
dan perekonomian nasional.

Terkait putusan MK No.77/
PUU-IX/2011, saat ini Kemen-
terian Keuangan tengah 
menyusun RPMK guna 
menindaklanjuti putusan 
tersebut, apa tanggapan 
HIMBARA	 terhadap	 langkah	

Kementerian Keuangan ini?

Kami sangat mendukung upaya 
penyusunan peraturan tersebut, dan 
kami yakin regulasi yang tengah disusun 
Kementerian Keuangan tersebut akan 
sejalan dengan program bank-bank 
milik Pemerintah di dalam  penyelesaian 
kredit bermasalah .

“Pengurusan Piutang Negara Pasca Putusan 
Mahkamah Konstitusi No. 77/PUU-IX/2011”

foto: sekretaris HIMBARA

Wawancara Sekretaris HIMBARA:
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Sehubungan dengan rencara Menteri 
Keuangan untuk menerbitkan RPMK, 
tersebut (jika diperlukan) HIMBARA  
siap memberikan masukan-masukan 
dengan harapan implementasinya 
dapat berjalan dengan baik.

Tentunya apabila Peraturan Menteri 
Keuangan telah keluar, Bank-Bank 
BUMN akan berkoordinasi dengan 
PUPN didalam pengurusan-pengurusan 
piutang yang telah diserahkan 
sebelumnya kepada PUPN sebagai 
implementasi dikeluarkannya peraturan 
Menteri tersebut. 

Kesiapan apa yang dilakukan oleh 
HIMBARA	 dalam	 hal	 ini	 bank-bank	
milik Negara dalam menerima 
pengembalian piutang dari PUPN 
paska Keputusan MK nomor 77 
tahun 2011? Apa saja yang akan 
dilakukan?

Kami tentu telah melakukan langkah-
langkah terutama dalam hal pendataan 
kembali piutang-piutang macet 
yang selama ini telah dilimpahkan 
kepada PUPN, dan ketika waktunya 
penyerahan piutang, kami akan terus 
melakukan berkoordinasi dan bekerja 
sama dengan Kementerian Keuangan 
dalam hal ini DJKN guna menyelaraskan 
pengembalian piutang-piutang, jika 
akan dikembalikan kepada bank 
penyerah piutang untuk mendapatkan 
pengembalian piutang secara optimal.

Pada prinsipnya HIMBARA siap 
untuk bekerja sama dan senantiasa 

berkoordinasi dengan DJKN, karena 
pengembalian piutang debitor-debitor 
tersebut kepada HIMBARA tentunya 
dilakukan dengan mempertimbangkan 
aspek-aspek yuridis dan teknis, 
termasuk menghindari adanya 
kekosongan hukum terkait pengelolaan 
debitor, sehingga tidak merugikan para 
penanggung utang yang telah memiliki 
itikad baik untuk menyelesaikan 
utangnya kepada masing-masing bank.

Dalam penyelesaian pengurusan 
piutang tentunya masih akan 
berhubungan dengan Kementerian 
Keuangan.	 Apa	 harapan	 HIMBARA	
terhadap Kementerian Keuangan 
dalam hal ini DJKN? Misalnya sedang 
ada pemberian keringanan jangka 
waktu oleh DJKN, apakah akan 
dilanjutkan atau dibuat kebijakan 
baru?

Dalam pengurusan piutang, HIMBARA 
maupun masing-masing anggota 
HIMBARA akan tetap menjalin kerja 
sama dan berkoordinasi dengan 
Kementerian Keuangan (DJKN) 
walaupun berdasarkan putusan MK, 
DJKN tidak lagi mengelola piutang 
BUMN. Misalnya, dalam hal debitor-
debitor/penanggung utang yang 
dahulu dikelola DJKN telah ada 
kesepakatan dengan para penanggung 
utang tentunya bank-bank HIMBARA 
akan mempertimbangkan kesepakatan-
kesepakatan yang telah dibuat DJKN 
dan para penanggung utang, termasuk 
adanya keringanan jangka waktu.

Selain  masih akan terkait dengan  
regulasi yang dikeluarkan oleh 
Kementerian Keuangan tersebut, 
bank-bank milik Pemerintah tentunya 
tetap akan bekerja sama dan 
berkoordinasi dengan Kantor Lelang 
dalam penyelesaian piutang-piutang 
bermasalah.

Terakhir,	apakah	harapan	HIMBARA/
bank BUMN paska pengembalian 
piutang oleh PUPN nantinya?

Harapan HIMBARA pasca pengembalian 
utang oleh PUPN, penyelesaian utang 
para penanggung utang dapat 
dilakukan secara lebih optimal karena 
Bank-Bank BUMN diharapkan sudah 
memiliki level of playing field yang 
sama dengan bank-bank swasta lainya 
sehingga kebijakan penyelesaian 
piutang bermasalah tersebut dapat 
diselesaikan melalui mekanisme 
korporasi dengan mengacu UU PT 
dan UU BUMN serta tentunya dalam 
pelaksanaannya akan memperhatikan 
prinsip-prinsip perusahaan yang sehat 
(good corporate governance) . 

Dengan adanya penyelesaian yang 
optimal, diharapkan para penanggung 
utang yang masih memiliki potensi 
untuk mengembangkan usahanya 
kembali dapat segara terwujud dan 
para penanggung utang tersebut dapat 
berperan aktif dalam menggerakan 
roda perekonomian nasional.

foto: Dokumentasi HIMBARA

Wawancara Eksternal

“Dalam pengurusan piutang, HIMBARA maupun 
masing-masing anggota HIMBARA akan tetap menjalin 
kerja sama dan berkoordinasi dengan Kementerian 
Keuangan (DJKN) walaupun berdasarkan putusan MK, 
DJKN tidak lagi mengelola piutang BUMN. “
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Barang yang berasal dari eks aset 
kepabeanan dan cukai merupakan salah 
satu jenis Barang Milik Negara (BMN) 
yang berasal dari perolehan lainnya 
yang sah. Hal tersebut diuraikan dalam 
penjelasan Peraturan Pemerintah (PP) 
Nomor 6 Tahun 2006 jo. PP Nomor 38 
Tahun 2008 tentang Perubahan atas 
Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 
2006 yang menyebutkan bahwa BMN 
yang berasal dari perolehan lainnya 
yang sah di antaranya adalah BMN 
yang diperoleh berdasarkan ketentuan 
Undang-Undang Kepabeanan. 

Salah satu bentuk ketentuan teknis 
dari Undang-Undang (UU) Nomor 10 
Tahun 1995 sebagaimana telah diubah 
dengan UU Nomor 17 Tahun 2006 

tentang Kepabeanan adalah Peraturan 
Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62/
PMK.04/2011 Tahun 2011 tentang 
Penyelesaian Terhadap Barang yang 
Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang 
Yang Dikuasai Negara, dan Barang 
yang Menjadi Milik Negara. Dalam 
PMK tersebut, barang yang menjadi 
milik negara  dapat berasal dari barang 
yang dinyatakan tidak dikuasai (BTD), 
barang yang dikuasai negara (BDN), 
barang dan/atau sarana pengangkut 
yang ditegah karena pelakunya tidak 
dikenal, barang dan/atau sarana 
pengangkut yang ditinggalkan dalam 
kawasan pabean oleh pemiliknya 
yang tidak dikenal yang tidak 
diselesaikan dalam jangka waktu 30 
hari. BMN tersebut disimpan di Tempat 

Penimbunan Pabean 
(TPP) atau tempat 
lain yang berfungsi 
sebagai TPP dan 
dibukukan ke dalam 
Buku Catatan Pabean 
mengenai BMN.

Selanjutnya, terkait 
dengan UU Nomor 
11 Tahun 1995 
tentang Cukai, 
salah satu bentuk 
p e n j a b a r a n n y a 
adalah PMK Nomor 

136/PMK.04/2010 tentang Tata Cara 
Penyelesaian Barang Kena Cukai dan 
Barang-Barang Lain  yang Dirampas 
untuk Negara atau yang Dikuasai 
Negara. BMN berdasarkan PMK 
tersebut dapat berasal dari barang kena 
cukai dan barang-barang lain yang 
berasal dari pelanggar tidak dikenal, 
setelah 14 hari sejak dikuasai negara, 
pelanggarnya tetap tidak diketahui; 
barang kena cukai yang belum 
diselesaikan kewajiban cukainya, 
pemiliknya tidak diketahui, yang 
dinyatakan dikuasai negara dan berada 
di bawah pengawasan Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk 
kemudian mengumumkannya secara 
resmi dan setelah 30 hari sejak dikuasai 
negara yang bersangkutan tidak 
menyelesaikan kewajibannya. BMN 
tersebut disimpan di TPP atau tempat 
lain yang berfungsi sebagai TPP dan 
dibukukan ke dalam Buku Catatan 
Barang Milik Negara.

Dalam PMK Nomor 62/PMK.04/2011  
dan PMK Nomor 136/PMK.04/2010, 
kewenangan penetapan barang yang 
menjadi milik negara dilakukan oleh 
DJBC, untuk selanjutnya diusulkan 
persetujuan peruntukan barang yang 
menjadi milik negara tersebut kepada 
Direktorat Jenderal kekayaan Negara 
(DJKN) yang dalam pelaksanaannya 

Era Baru Pengelolaan Barang Milik Negara 
Eks Aset Kepabeanan dan 

Cukai

Oleh: Qoswara*

Grafik 3. Persentase Pengelolaan BMN
Eks Kepabeanan dan Cukai Tahun 2012
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dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan 
Kekayaan Negara dan Sistem
Informasi (Direktorat PKNSI).

Pengelolaan BMN Eks Aset 
Kepabeanan dan Cukai Tahun 2012
Direktorat PKNSI selama tahun 2012 
telah memproses permohonan 
persetujuan peruntukan BMN dari 
DJBC untuk dilelang, dihibahkan, 
dimusnahkan, dan/atau ditetapkan 
status peruntukannya sejumlah 
317 permohonan dengan rincian 
pemusnahan (139), pelelangan (111), 
pelelangan dan pemusnahan (56), 
penetapan status penggunaan (9), 
dan hibah (2) atau jika dinyatakan 
dalam persentase sesuai grafik 4
Persetujuan permohonan peruntukan 
BMN di atas, memiliki total nilai 
Rp30.692.312.971,00 yang terdiri 
dari persetujuan pelelangan 
Rp29.203.030.321,00, penetapan status 
penggunaan (PSP) Rp1.470.282.650,00, 
dan hibah  Rp19.000.000,00.
 
Terkait dengan pemusnahan BMN Eks 
Kepabeanan dan Cukai, pemusnahan 
dilakukan antara lain terhadap barang-
barang yang dibatasi/dilarang beredar 
di pasar, yang tidak diselesaikan oleh 
pemiliknya, barang hasil penindakan 
berupa hasil tembakau, Minuman 
Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang 
dilarang/ dibatasi impornya ke dalam 
Daerah Pabean Indonesia, dan barang-

barang impor yang tidak dilekati 
pita cukai. Berdasarkan dokumentasi 
Direktorat PKNSI, terdapat lima jenis 
barang yang sering dimusnahkan 
selama tahun 2012 terdapat dalam 
tabel 4.

Selanjutnya, dengan memperhatikan 
permohonan dari unit kerja DJBC, 
terdapat beberapa Kantor Bea 
dan Cukai yang aktif mengirimkan 
permohonan dan telah disetujui 
permohonan peruntukannya seperti 
tersebut pada tabel 5.

Era Baru Pengelolaan BMN Eks Aset  
Kepabeanan dan Cukai
Pada akhir tahun 2012, Kementerian 
Keuangan melalui PMK Nomor 240/
PMK.06/2012 tanggal 26 Desember 
2012 mengatur Tata Cara Pengelolaan 
BMN yang berasal dari Aset Eks 
Kepabeanan dan Cukai. Berkaitan 
dengan PMK yang digagas oleh 
Direktorat Piutang Negara 
dan Kekayaan Negara 
Lain-lain (PNKNL) terdapat 
beberapa hal baru dalam 
pengelolaan BMN eks 
aset kepabeanan dan 
cukai, di antaranya adalah:

1. Terdapat pendelegasian 
kewenangan dan tanggung 
jawab untuk memproses 

permohonan persetujuan peruntukan 
BMN untuk setiap permohonan yaitu :
a. BMN dengan perkiraan nilai 
sampai dengan Rp150.000.000,00 
didelegasikan kepada Kantor Pelayanan 
Kekayaan Negara dan Lelang (KPNKL).
b. BMN dengan nilai perkiraan nilai di 
atas Rp150.000.000,00 sampai dengan 
Rp300.000.000,00 didelegasikan 
kepada Kantor Wilayah DJKN.
2. Dalam penentuan perkiraan nilai 
untuk setiap permohonan peruntukan 
BMN, DJBC dapat melibatkan penilai 
internal DJKN dan pihak lain yang  
terkait.

3. Dalam rangka pelelangan BMN, 
dilakukan penilaian oleh penilai 
internal DJKN atau penilai eksternal.

4. Penatausahaan atas BMN yang 
berasal dari Aset Eks Kepabeanan 
dan Cukai berupa pencatatan dan 
pelaporan oleh KPKNL, Kantor Wilayah, 
dan Kantor Pusat.

Kolom PKNSI

Tabel 4
Jenis BMN yang Dimusnahkan

Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) 
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Pendelegasian kewenangan dan tang-
gung jawab merupakan salah satu 
bentuk kegiatan organisasi yang ber-
tujuan agar organisasi lebih efektif dan 
efisien dalam pelaksanaan tugas. Hal 
tersebut juga diharapkan pada Kantor 
Wilayah dan KPKNL agar mempercepat 
proses permohonan pengelolaan BMN 
eks. aset kepabeanan dan cukai. Jalur 
birokrasi yang panjang selama ini, unit 
vertikal Bea dan Cukai mengusulkan 
kepada Kantor Pusat DJBC dan Kantor 
Pusat DJBC mengusulkan kepada DJKN, 
tentunya membutuhkan waktu yang 
relatif tidak sedikit dan hal tersebut 
berpotensi untuk menurunkan nilai 
BMN (dhi BMN yang diusulkan lelang). 

Keberhasilan pendelegasian kewe-
nangan dimaksud  perlu didukung di 
antaranya dengan kompetensi Sumber 
Daya Manusia (SDM) dan Standard 
Operating Procedure (SOP) yang 
memadai. Sinergi Direktorat PNKNL 
dan Direktorat PKNSI diperlukan untuk 
dapat memberikan pemahaman 
pengelolaan BMN dimaksud kepada 
SDM di unit vertikal DJKN baik dari 
sisi ketentuan maupun teknis. 

Selain itu, pembuatan SOP yang 
memadai diperlukan mengingat output 
dari proses pengelolaan BMN tersebut 

menjadi acuan ketercapaian IKU unit 
kerja Bea dan  Cukai, seperti frekuensi 
pelaksanaan lelang dan musnah atau 
penyerapan DIPA untuk lelang atau 
musnah.

Berdasarkan PMK Nomor 136/PMK.04/
2010 dan PMK Nomor 62/PMK.04/2011, 
penilaian atas BMN eks aset 
kepabeanan dan cukai dilakukan oleh 
DJBC dan dapat melibatkan instansi 
terkait atau penilai independen. Dalam 
pelaksanaan ketentuan tersebut, 
berdasarkan dokumentasi Direktorat 
PKNSI, penilaian atas BMN dimaksud 
lebih banyak dilakukan oleh penilai 
eksternal melalui Kantor Jasa Penilai 
Publik (KJPP).  Namun demikian, 
terdapat beberapa kegiatan penilaian 
untuk tujuan lelang yang dilakukan 
oleh penilai internal DJKN. Penerapan 
PMK Nomor 240/PMK.06/2012 
menjadi momentum bagi penilai 
internal DJKN untuk menunjukkan 
kiprahnya dalam melakukan penilaian 
BMN eks aset kepabeanan dan cukai. 
Keanekaragaman jenis dan bentuk 
BMN eks aset kepabeanan dan cukai 
menjadi tantangan tersendiri bagi 
penilai internal DJKN dalam penen-
tuan nilainya.
 
Berkaitan dengan penatausahaan BMN
eks aset kepabeanan dan cukai tersebut, 

Direktorat PKNSI telah membuat sistem 
aplikasi berupa modul  kekayaan ne-
gara lain-lain submodul bea cukai. 
Dengan modul tersebut diharapkan 
proses penatausahaan dapat dilakukan 
lebih mudah dan cepat.

Referensi: :
1. Direktorat PKNSI, Laporan Penge-lolaan 
BMN Eks Aset Kepabeanan dan Cukai Tahun 
2012
2. PMK Nomor 240/PMK.06/2012 tanggal 
26 Desember 2012 mengatur Tata Cara 
Pengelolaan BMN yang berasal dari Aset 
Eks Kepabeanan dan Cukai.
3. PMK Nomor 62/PMK.04/2011 tentang 
Penyelesaian Terhadap Barang Yang 
Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang 
Dikuasai Negara, Dan Barang Yang Menjadi 
Milik Negara.
4. PMK Nomor 136/PMK.04/2010 ten-tang 
Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai 
dan Barang-Barang Lain  Yang Dirampas 
untuk Negara atau Yang Dikuasai Negara.

*Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan 
Negara IIIC, Direktorat PKNSI

Kolom PKNSI Tabel 5. Realisasi Persetujuan Menteri Keuangan 
atas Usulan Peruntukan BMN Eks Kepabeanan 

dan Cukai Tahun 2012  Berdasarkan Kantor Bea 
dan Cukai
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Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset 

Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat

A.  Latar Belakang	dan	Dasar	Hukum
Penerapan penyusutan barang milik negara (BMN) berupa aset tetap 
diamanahkan pada 2 (dua) Peraturan Pemerintah, masing-masing yaitu 
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah dan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah. Pasal 38 PP Nomor 6 Tahun 2006 jo. PP 
Nomor 38 Tahun 2008 mengatur bahwa “penetapan nilai BMN dalam 
rangka penyusunan neraca pemerintah pusat dilakukan dengan 
berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan.” Sementara itu PP 
71 tahun 2010 tentang  Standar Akuntansi Pemerintah khususnya pada 
Lampiran I Paragraf 52 PSAP menyatakan bahwa “aset tetap disajikan 
berdasarkan biaya perolehan aset tersebut dikurangi akumulasi 
penyusutan.” 

Kedua PP tersebut di atas secara jelas mengamanahkan, bahwa 
penyusutan BMN harus diterapkan dalam penyusunan laporan barang 
dan keuangan seluruh entitas Pemerintah Pusat sejak Tahun Anggaran 
(TA) 2010. Namun demikian, dalam perjalanannya penyusutan 
belum dapat dilakukan hingga pada penyusunan Laporan Keuangan 
Pemerintah Pusat (LKPP) TA 2012, disebabkan beberapa hal, antara 
lain perlunya persiapan yang matang terkait sarana, prasarana, hingga 
kesiapan sumber daya manusia baik pada Kementerian/Lembaga (K/L) 
selaku Pengguna Barang maupun pada Kementerian Keuangan selaku 
Pengelola Barang.

Berdasarkan amanah pada kedua PP tersebut di atas, Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) memberikan perhatian khusus pada penerapan 
penyusutan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 
atas LKPP Tahun 2010 (LHP Nomor 27a/LHP/XV/05/2011 tanggal 24 
Mei 2011). Dalam LHP tersebut, BPK menyatakan bahwa “meskipun 
SAP telah mengatur mengenai depresiasi, tetapi aset tetap dalam LKPP 
tahun 2010 belum didepresiasi yang disebabkan antara lain peraturan 
dan kebijakan penerapan penyusutan serta umur manfaat dari masing-
masing kelompok aset tetap belum ditetapkan.” Dalam LHP atas LKPP 
tahun 2010 dimaksud, BPK merekomendasikan Pemerintah menyusun 

action plan penerapan penyusutan, sehingga tahapan penerapan 
penyusutan dapat terlaksana secara baik. 

Menindaklanjuti temuan BPK atas LKPP Tahun 2010, Pemerintah melalui 
Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 53/KMK.06/2012 tentang 
Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada 
Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah melalui KMK Nomor 
04/KMK.06/2012 tentang Perubahan atas KMK Nomor 53/KMK.06/2012 
tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap 
pada Entitas Pemerintah Pusat telah menetapkan beberapa tahapan 
dalam pelaksanaan penyusutan BMN, yaitu :

Waktu Keterangan

2011
Penerapan penyusutan pada Satker Badan 
Layanan Umum yang telah mengimplementasi-
kan sistem akuntansi keuangan

2012 - pengembangan sistem aplikasi;
- sosialisasi peraturan, standar prosedur opera-
sional, dan sistem aplikasi kepada seluruh entitas 
Pemerintah Pusat; 
- pelaksanaan piloting project pada beberapa 
entitas Pemerintah Pusat yang ditetapkan oleh 
Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Ke-
kayaan Negara.

2013 Penerapan penyusutan aset tetap pada seluruh 
entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai 
Tahun 2013 dengan menggunakan basis Kas 
Menuju Akrual sebelum adanya pemberlakuan 
kebijakan akuntansi pemerintah berbasis akrual 
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

Audit BPK atas LKPP Tahun 2011 (LHP Nomor 24/LHP/XV/05/2012 
tanggal 24 Mei 2012) kembali memberikan perhatian khusus pada 
penerapan penyusutan dan merekomendasikan, agar Pemerintah 
mempercepat pengukuran masa manfaat sehingga dapat menerapkan 
penyusutan. 

Kolom BMN

Oleh: Intan Puspitarini S.E., M. Acc. Fin*
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Dengan latar belakang hal-hal tersebut di atas, penerapan penyusutan 
BMN berupa aset tetap menjadi hal yang tidak dapat ditawar dan 
ditunda lagi. Sebagai dasar penerapan penyusutan, Menteri Keuangan 
telah menerbitkan produk hukum yang secara khusus mengatur tata 
cara dan teknis penerapan penyusutan, yaitu melalui PMK Nomor 001/
PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa aset 
tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Sejalan dengan PMK Nomor 001/
PMK.06/2013, penyusutan BMN berupa aset tetap secara berjenjang 
diterapkan pada penyusunan laporan barang di tingkat satuan kerja 
(satker) hingga Laporan BMN, yang dimulai pada Semester I Tahun 2013.

B. Perangkat Berupa Produk	Hukum	dalam	Rangka	Mendukung	
Penerapan Penyusutan

1) Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyusutan Barang Milik 
Negara Berupa aset tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat
PMK Nomor 001 Tahun 2013 mengatur secara teknis penyusutan, mulai 
dari obyek, nilai yang dapat disusutkan, tabel masa manfaat, metode, 
penghitungan dan pencatatan, serta penyajian dan pengungkapannya. 
PMK ini didasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintah berbasis 
Kas Menuju Akrual/Cash Towards Accrual (CTA) dan merupakan satu-
satunya pedoman teknis bagi seluruh entitas Pemerintah Pusat dalam 
menerapkan penyusutan BMN berupa aset tetap.

2) Keputusan Menteri Keuangan tentang Tabel Masa Manfaat 
Masa manfaat merupakan perkiraan umur ekonomis suatu aset tetap. 
Masa manfaat perlu ditetapkan dalam satu produk hukum khusus 
berupa KMK mengingat Tabel Masa Manfaat akan menjadi pedoman 
bagi seluruh K/L dalam menentukan masa manfaat suatu aset tetap. 
Tabel juga menjadi salah satu sumber input vital dalam menjalankan 
program aplikasi penyusutan. Tabel Masa Manfaat ditetapkan 
berdasarkan  kelompok BMN dan diberlakukan untuk setiap aset tetap.

Saat ini Tabel Masa Manfaat secara intensif masih dibangun bersama 
antara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dengan beberapa 
K/L yang memiliki BMN berupa aset tetap yang mewakili keragaman 
seluruh aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia.

3) Keputusan Menteri Keuangan terkait Modul Penyusutan
Untuk kelancaran dan kemudahan implementasi penyusutan disusun 
modul yang isinya merupakan ilustrasi kasus-kasus dalam penerapan 
penyusutan, mulai dari pemilihan masa manfaat, cara menghitung 
penyusutan sampai dengan pengungkapannya dalam Catatan atas 
Laporan Keuangan (CaLK). Guna menampung perkembangan akuntansi 
BMN yang dinamis, modul dimaksud tidak menjadi bagian dari PMK 001 
Tahun 2013, namun akan dituangkan dalam bentuk Keputusan Menteri 
Keuangan tersendiri, yang saat ini rancangannya sedang dalam tahap 
finalisasi. 

C. Pokok-Pokok Pengaturan PMK Nomor 001/PMK.06/2013 
1)	Obyek	penyusutan
PMK 001 Tahun 2013 membatasi ruang lingkup penerapan penyusutan 
dilakukan terhadap aset tetap berupa gedung dan bangunan; peralatan 
dan mesin; jalan, irigasi, dan jaringan; dan aset tetap lainnya berupa aset 
tetap renovasi (kecuali tanah dalam renovasi) dan alat musik modern.

Selanjutnya PMK ini mengatur lebih lanjut mengenai obyek penyusutan 
yang semula merupakan aset tetap, namun dalam perjalanannya tidak 
lagi memenuhi definisi aset tetap, sebagai berikut:

(a) aset tetap yang yang direklasifikasi sebagai aset lainnya berupa aset 
kemitraan dengan pihak ketiga dan aset idle. Atas kedua aset tersebut, 
penyusutan tetap dilakukan sebagaimana layaknya aset tetap. 

(b) aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber 
yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan 
penghapusannya. 

Bahwa aset tetap yang telah hilang dari sisi akuntansi tidak dapat 
diakui sebagai aset tetap, mengingat aset tersebut tidak lagi mampu 
memberikan manfaat ekonomi kepada Pemerintah. Oleh karenanya, 
secara otomatis penyusutan atas aset tetap tersebut menjadi berhenti. 
Guna menjembatani dari sisi pencatatannya, maka dibentuklah Daftar 
Barang Hilang (DBH) yang berfungsi menampung seluruh aset tetap 
yang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan 
kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya. DBH 
bukan merupakan bagian dari neraca, tetapi tetap menjadi bagian 
dan dilaporkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan/Catatan Ringkas 
Barang secara berjenjang, mulai dari pelaporan tingkat satker hingga 
tingkat Pemerintah Pusat.

Dengan demikian, pada saat aset tetap tersebut berdasarkan dokumen 
sumber yang sah dinyatakan hilang dan diusulkan secara resmi kepada 
Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya, maka aset tersebut 
keluar dari akun aset tetap dan masuk ke dalam DBH.

Adapun proses penghapusan atas aset tetap dari DBH mengikuti 
peraturan perundangan mengenai pengelolaan BMN, yaitu PP Nomor 
6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/D dan PMK Nomor 96/
PMK.06/2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

(c) aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah 
diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan 

Dengan pertimbangan dan logika yang sama dengan aset tetap 
yang hilang, maka atas aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau 
usang dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan 
penghapusan, tidak disusutkan. 

Kolom BMN
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Guna menjembatani dari sisi pencatatannya, maka dibentuklah Daftar 
Barang Rusak Berat (DBRB) yang berfungsi menampung seluruh aset 
tetap yang rusak berat dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang 
untuk dilakukan penghapusannya. DBRB bukan merupakan bagian dari 
neraca, tetapi tetap menjadi bagian dan dilaporkan pada CaLK/Catatan 
Ringkas Barang secara berjenjang, mulai dari pelaporan tingkat satker 
hingga tingkat Pemerintah Pusat. Proses penghapusan atas aset tetap 
dari DBRB mengikuti PP Nomor 6 Tahun 2006.

2) Nilai yang dapat disusutkan
Sejalan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010, PMK Nomor 001 Tahun 2013 
menetapkan bahwa penentuan Nilai Yang Dapat Disusutkan dilakukan 
untuk setiap unit aset tetap tanpa ada nilai residu.  PMK Nomor 001 Tahun 
2013 menetapkan bahwa Nilai Yang Dapat Disusutkan merupakan nilai 
buku per tanggal 31 Desember 2012. Dalam hal aset tetap diperoleh 
setelah tanggal 31 Desember 2012, maka nilai yang digunakan adalah 
nilai perolehan dari aset tetap tersebut. Dalam hal BMN berupa aset tetap 
diperoleh setelah tanggal 31 Desember 2012, namun nilai perolehannya 
tidak diketahui, yakni dari hibah, maka Nilai Yang Dapat Disusutkan yang 

diakui adalah nilai estimasi dari aset tetap tersebut.

Secara ringkas, penentuan Nilai Yang Dapat Disusutkan dapat 
digambarkan dalam diagram 4.

3) Masa Manfaat;
Masa Manfaat merupakan periode suatu aset tetap yang diharapkan 
digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik. 

Masa Manfaat ditentukan untuk setiap unit aset tetap dan dilakukan 
dengan berpedoman pada Masa Manfaat yang disajikan dalam Tabel 

Masa Manfaat aset tetap yang ditetapkan oleh DJKN atas nama Menteri 
Keuangan.

Tabel Masa Manfaat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu Tabel Masa 
Manfaat I merupakan Tabel Masa Manfaat sebagai pedoman dalam 
menentukan Masa Manfaat atas aset tetap pada saat pertama kali 
penerapan penyusutan dan aset tetap perolehan baru dan  Tabel Masa 
Manfaat II merupakan Tabel Masa Manfaat sebagai pedoman dalam 
menentukan Masa Manfaat atas aset tetap yang dilakukan perbaikan.

4) Metode Penyusutan 
Penyusutan dilakukan dengan menggunakan metode Garis Lurus. 
Penyusutan berdasarkan metode ini dilakukan dengan mengalokasikan 
Nilai Yang Dapat Disusutkan dari aset tetap secara merata setiap 
semester selama masa manfaatnya. 
Formula:

5) Penghitungan dan Pencatatan Penyusutan 
Penyusutan dilakukan secara berjenjang, mulai dari pelaporan pada 
tingkat Kuasa Pengguna Barang dan unit pembantu penatausahaan 
dalam hal dibentuk unit pembantu penatausahaan di lingkungan Kuasa 
Pengguna Barang, hingga pada tingkat Pemerintah Pusat. 

Dalam hal dibentuk unit pembantu penatausahaan di lingkungan 
Kuasa Pengguna Barang, maka hasil penghitungan dan pencatatan 
penyusutan aset tetap yang dilakukan oleh unit pembantu 
penatausahaan dihimpun oleh Kuasa Pengguna Barang.

Kolom BMN

                           Penyusutan Per Periode = Nilai Yang Dapat Disusutkan 
                                             Masa Manfaat 

Diagram 4. Penentuan nilai yang dapat disusutkan
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Hasil penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap yang 
dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang dan hasil penghimpunan yang 
dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang dihimpun oleh Pengguna 
Barang. 

6) Penyajian dan Pengungkapan Penyusutan

PMK Nomor 001 Tahun 2013 menetapkan bahwa 
penyusutan BMN dilakukan berdasarkan Standar 
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju 
Akrual. Penyusutan aset tetap setiap semester 
disajikan sebagai akumulasi penyusutan di 
neraca sebagai pengurang nilai aset tetap dan 
diinvestasikan dalam aset tetap. 

Informasi mengenai penyusutan aset tetap 
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang 
dan Catatan atas Laporan Keuangan, sekurang-
kurangnya meliputi : 
a.  nilai penyusutan; 
b. metode penyusutan yang digunakan; 
c. masa manfaat atau tarif penyusutan yang 
digunakan; dan 
d. nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan 
pada awal dan akhir periode. 

Selanjutnya, PMK ini juga mengatur bahwa 
dalam hal suatu aset tetap seluruh nilainya telah 
disusutkan (nilai buku = 0) sementara di sisi lain 
aset tetap tersebut secara teknis masih dapat dimanfaatkan, maka 
terhadap aset tetap tersebut tidak serta merta dilakukan penghapusan. 
aset tetap tersebut disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai 
perolehan dan akumulasi penyusutannya. Penghapusan atas aset tetap 
mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur 
pengelolaan BMN.

Adapun tata cara penyajian, penghitungan dan pengungkapan 
penyusutan aset tetap dilakukan dengan berpedoman pada Modul 
Penyusutan aset tetap yang ditetapkan oleh  DJKN a.n. Menteri 
Keuangan.

D. Dampak Penerapan Penyusutan 
Terdapat 2 (dua) potensi dampak dari penerapan penyusutan yang perlu 
menjadi perhatian, yaitu penurunan nilai aset tetap dan kesiapan K/L 
dalam menerapkan penyusutan, dengan penjelasan sebagai berikut: 

a. Hasil simulasi kasar yang dilakukan terhadap 4 (empat) K/L yaitu 
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian ESDM, Sekretariat 
Negara (Setneg), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) 
menunjukkan bahwa nilai aset tetap pada keempat K/L tersebut 

mengalami penurunan masing-masing sebesar; -27,23% (Kemenlu); 
-24,34% (Kementerian ESDM); -2,93% (Setneg) dan -21,29 (Kemendagri). 
b. bahwa K/L tidak serta merta siap untuk menerapkan penyusutan, 
sehingga perlu dilakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia 
terutama dalam memahami konsep dan penerapan aplikasi penyusutan.

Hasil pemetaan terhadap dampak penerapan penyusutan dan upaya 
mitigasi dalam mengurangi dampak yang perlu dilakukan oleh setiap 
entitas Pemerintah Pusat dapat di lihat pada diagram 5.

*Kepala Seksi BMN IV A pada Direktorat BMN DJKN 

Kolom BMN

Diagram 5. Dampak Penerapan Penyusutan dan Mitigasinya

Dampak Penyusutan dan Mitigasinya

“Jangan menganggap diri kita 
tidak mampu sebelum mencoba, 

belajar, dan berlatih.”
 -Thomas A. Edison-
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Dalam beberapa tahun terakhir ini, negara-negara sedang 
berkembang termasuk Indonesia dituntut untuk memperbaiki kinerja 
pemerintahannya sesuai prinsip ”good governance” sebagaimana 
dipromosikan oleh World Bank, United Nations Development Programme 
(UNDP) dan beberapa agen internasional lainnya. Visi institusi yang jelas, 
bekerja efisien dan efektif, transparan dalam pengambilan keputusan, 
akuntabel dalam berbagai tindakan dan keputusan, menghormati hak 
asasi manusia, dan lain sebagainya, merupakan nilai-nilai utama yang 
perlu mendapatkan perhatian segera (Keban, 2000:2).

Upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik hanya 
dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran tiga pilar yaitu 
pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat yang menjalankan 
perannya masing-masing. Pemerintah memainkan peran menjalankan 
dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi 
unsur-unsur lain dalam governance. Dunia usaha swasta berperan 
dalam menciptakan lapangan kerja dan pendapatan. Masyarakat 
berperan dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi  dan politik. Ketiga 
unsur tersebut dalam memainkan perannya masing-masing harus 
sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam 
tata pemerintahan yang baik (Badan Perencanaan dan Pembangunan 
Nasional (2007:06).

Menurut (Krina, 2003:7), paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap 
sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi good governance, yaitu 
(1) akuntabilitas, (2) transparansi, dan (3) partisipasi masyarakat. Menurut 
George C. Edwards III, ada 4 (empat) hal penting yang berhubungan 
satu sama lain dalam bekerja secara simultan dan berkaitan satu sama 
lain guna mencapai tujuan implementasi kebijakan yaitu komunikasi, 
sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi.

Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena di tahap ini 
masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep muncul di 
lapangan. Selain itu, ancaman utama adalah konsistensi implementasi 

(Nugroho, 2008 : 436). Melalui implementasi dapat diketahui, apakah 
suatu kebijakan tepat sasaran atau tidak. Sebagaimana diungkapkan 
Udoji “the execution of policies is an important if not more important than 
policy-making. Policies will remain dreams or blue prints file jackets unless 
they are implemented” (Wahab, 2008:59).

Demikian pula yang terjadi dalam implementasi kebijakan pemanfaatan 
Barang Milik Negara (BMN) saat ini, walaupun beberapa peraturan yang 
mendukung implementasi kebijakan pemanfaatan BMN telah lama 
dikeluarkan, namun masih banyak pemanfaatan BMN yang belum 
dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada.  

Sesuai peraturan yang berlaku, untuk melaksanakan pemanfaatan 
BMN harus terlebih dulu ada penetapan status penggunaan barang 
yang diajukan oleh pengguna barang/kuasa pengguna barang. 
Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan 
pemanfaatan BMN tentu tidak bisa lepas dari peran aktif pengguna 
barang/kuasa pengguna barang, karena inisiatif untuk melaksanakan 
pemanfaatan BMN berawal dari pengguna barang/kuasa pengguna 
barang yang paling mengetahui terhadap aset yang dikuasainya.

adanya keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh pengelola barang 
untuk memberikan sanksi terhadap penyimpangan-penyimpangan 
yang terjadi dalam pemanfaatan BMN, maka prinsip-prinsip utama good 
governance yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat 
perlu untuk ditingkatkan, karena bisa menjadi pendukung utama 
terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pemanfaatan BMN. 

Selama ini, pengguna barang/kuasa pengguna barang kurang begitu 
tanggap jika ada surat permintaan konfirmasi pemanfaatan BMN dari 
pengelola barang, namun mereka akan langsung bereaksi secara cepat 
jika terdapat temuan dari pemeriksa eksternal (BPK dan BPKP) dan 
pemeriksa internal (Itjen). Menurut penulis, setelah dilaksanakannya 
inventarisasi dan penilaian oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 

Prinsip Good Governance 
Dalam Mendukung Implementasi Kebijakan 

Pemanfaatan Barang Milik Negara Yang Efektif

* Oleh : Khusnul Arifin
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pada tahun 2007 sampai dengan 
2009, setidaknya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara di daerah telah 
memiliki gambaran awal tentang aset negara mana saja yang belum/
tidak digunakan secara optimal. 

Implementasi kebijakan tentang pemanfaatan BMN akan efektif 
apabila ada transparansi tentang kebijakan, baik dari pembuat 
kebijakan maupun pelaksana kebijakan kepada masyarakat. Penerapan 
transparansi akan mendorong partisipasi dari masyarakat untuk ikut 
serta maupun melakukan pengawasan terhadap kebijakan, sehingga 
implementasinya lebih akuntabel. Keterbukaan dalam implementasi 
kebijakan memudahkan bagi pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan 
maupun masyarakat untuk saling berinteraksi ataupun melakukan 
sosialisasi. Perlu dibuat aturan yang mewajibkan pengguna barang/
kuasa pengguna barang untuk mengumumkan secara terbuka kepada 
masyarakat melalui media cetak ataupun elektronik mengenai BMN 
yang bisa disewa beserta tarif sewanya. Dan jika diperlukan, khusus 
untuk aset yang terletak di lokasi yang strategis bisa dilakukan dengan 
cara lelang untuk menetapkan penyewa dengan tarif sewa tertinggi, 
sehingga dapat dihasilkan penerimaan negara yang lebih optimal.

Transparansi dan akuntabilitas adalah dua hal yang saling terkait, 
jika implementasi kebijakan pemanfaatan BMN dilaksanakan secara 
transparan, maka secara otomatis implementasi akan berjalan lebih 
akuntabel. Transparannya pemanfaatan BMN akan mendorong 

masyarakat untuk ikut serta mengawasi 
proses pemanfaatan BMN, sehingga mendorong bagi pengelola barang 
maupun pengguna barang/kuasa pengguna barang untuk bekerja lebih 
akuntabel. Akuntabilitas dalam implementasi kebijakan pemanfaatan 
BMN menuntut adanya keterbukaan yang akan mendorong adanya 
partisipasi dan berakibat pada kejelasan transmisi informasi komunikasi 
mengenai kebijakan yang dijalankan. 

Partisipasi dapat membangun komunikasi yang baik, karena kebijakan 
akan dapat diimplementasikan secara efektif ketika pelaksana kebijakan 
mengerti dan memahami terhadap suatu kebijakan. Ketika partisipasi 
berjalan dengan baik maka tuntutan masyarakat agar kebijakan 
berjalan secara efektif akan berpengaruh langsung maupun tidak 
langsung kepada struktur birokrasi untuk bisa memberikan pelayanan 
yang lebih baik. Demikian pula dengan penerapan akuntabilitas dalam 
pelaksanaan kebijakan, akan berdampak pada perbaikan organisasi 
untuk lebih efektif dalam bekerja dengan pertanggungjawaban yang 
jelas baik kepada pembuat kebijakan maupun kepada mayarakat.

* versi pendek artikel pemenang lomba menulis DJKN tahun 2012

**Pegawai pada KPKNL Jember 

Good 
Governance

“Hal tersulit dalam kehidupan ini 
bukanlah untuk melampaui orang 
lain, tetapi melampaui ego dan diri 

kita sendiri”

to be a better man......
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Kepatuhan Internal dan Pengendalian 
Internal

Oleh: E. Suhendi*

Di penghujung tahun 2012 telah ditetapkan Peraturan 
Menteri Keuangan (PMK) Nomor 170/PMK.01/2012 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat 
Jenderal Kekayaan Negara sebagai pengganti PMK Nomor 
102/PMK.01/2008 yang mengatur hal yang sama. Adapun 
perbedaan yang signifikan PMK Nomor 170 ini dengan 
PMK sebelumnya adalah dibentuknya satu unit baru yang 
melaksanakan fungsi penanganan Kepatuhan Internal pada 
tingkat Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan di lingkungan 
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). 

Pembentukan unit penanganan Kepatuhan Internal 
tidak terlepas dari proses pengembangan pengelolaan 
pengendalian internal di lingkungan DJKN. Loh, apa lagi 
ini? Ada istilah Kepatuhan Internal, eh .. ada lagi istilah 
Pengendalian Internal, apa bedanya? Berangkat dari 
pertanyaan ini, untuk memahami Kepatuhan Internal di 
lingkungan DJKN, maka perlu dipaparkan terlebih dahulu 
fungsi Pengendalian Internal. Sesuai Ketentuan Umum 
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), disebutkan 
:

Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral 
pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara 
terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk 
memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan 
organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, 
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset 
negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan.

Lebih lanjut dalam pasal (2) ayat (1) PP Nomor 10 Tahun 2008 

disebutkan: Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara 
yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/
pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib 
melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan 
pemerintahan.

Adapun unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 
(SPIP) tersebut, sesuai Pasal (3) ayat (1) PP ini terdiri dari 
lingkungan pengendalian, penilaian risiko,  kegiatan 
pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan 
pengendalian internal.

Lingkungan pengendalian dalam SPIP adalah tentang 
bagaimana pimpinan instansi pemerintah menimbulkan 
perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem 
Pengendalian Internal dalam lingkungan kerjanya, yang 
meliputi (i) penegakan integritas dan nilai etika, (ii) komitmen 
terhadap kompetensi, (iii) kepemimpinan yang kondusif, 
(iv) pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan 
kebutuhan, (v) pendelegasian wewenang dan tanggung 
jawab yang tepat, (vi) penyusunan dan penerapan kebijakan 
yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, (vii) 
perwujudan peran aparat pengawasan internal pemerintah 
yang efektif, dan (viii) hubungan kerja yang baik dengan 
instansi pemerintah terkait.

Penilaian risiko dalam SPIP adalah mengenai cara Pimpinan 
Instansi Pemerintah melakukan penilaian risiko, yang terdiri 
dari identifikasi risiko dan analisis risiko.

Kegiatan Pengendalian adalah tetang kewajiban Pimpinan 
Instansi Pemerintah menyelenggarakan kegiatan 
pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat 
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dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. 
Penyelenggaraan kegiatan pengendalian tersebut sekurang-
kurangnya memiliki karakteristik: (i) kegiatan pengendalian 
diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah, 
(ii) kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses 
penilaian risiko, (iii) kegiatan pengendalian yang dipilih 
disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah, (iv) 
kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis, 
(v) prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan 
sesuai yang ditetapkan secara tertulis, (vi) dan kegiatan 
pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan 
bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti 
yang diharapkan.

Informasi dan komunikasi dalam SPIP berkenaan dengan 
kewajiban pimpinan Instansi Pemerintah mengidentifikasi, 
mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam 
bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi 
tersebut wajib diselenggarakan secara efektif. Untuk 
menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan 
Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya: (i) 
menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan 
sarana komunikasi, dan (ii) mengelola, mengembangkan, 
dan memperbarui sistem informasi secara terus 
menerus. 

Pemantauan pengendalian internal dilaksanakan melalui 
pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak 
lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. 

Memperhatikan pemahaman terhadap kelima unsur di 
atas, empat unsur pertama telah terintegrasi pada setiap 
jajaran tingkat manajemen dalam unit organisasi selaku 
pelaksana tugas dan fungsi/SOP. Adapun unsur pemantauan 
pengendalian internal dilaksanakan secara khusus oleh unit 
pemantau yang terpisah dan mandiri dari unit pelaksana 
tugas dan fungsi tersebut. 

Sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008, pengawasan internal 

dilakukan oleh aparat pengawasan internal pemerintah, 
yang terdiri dari :
a. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
b. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional 

melaksanakan pengawasan internal;
c. Inspektorat Provinsi; dan
d. Inspektorat Kabupaten/Kota.

Dengan demikian sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008, untuk 
Penerapan SPIP di lingkungan Kementerian Keuangan 
dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal. Lebih lanjut untuk 
mengukuhkan penunjukan Inspektorat Jenderal sebagai 
koordinasi penerapan SPIP di lingkungan Kementerian 
Keuangan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan 
Nomor 130/KMK.09/2011 tentang Kebijakan Pengawasan 
Internal Kementerian Keuangan.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, unsur SPIP yang 
belum terintegrasi pada pelaksana tugas dan fungsi adalah 
unsur pemantauan pengendalian internal, maka unsur ini 
pula yang menjadi fokus penerapan SPIP oleh Inspektorat 
Jenderal, selaku koordinator SPIP Kementerian Keuangan. 
Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Keuangan 
telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) 
Nomor 152/KMK.09/2011 tentang Peningkatan Penerapan 
Pengendalian Internal Di Lingkungan Kementerian 
Keuangan sebagaimana diubah dengan KMK Nomor 435/
KMK.09/2012. 

Secara umum KMK Nomor 152/KMK.09/2011 mengatur 
tentang (i) penunjukan struktur pengelolaan pengendalian 
internal di masing-masing unit eselon I di lingkungan 
Kementerian Keuangan, dan (ii) pedoman umum 
pelaksanaan pemantauan pengendalian internal di 
lingkungan Kementerian Keuangan, yang meliputi prosedur 
kerja dan pola pelaporan pemantauan pengendalian 
internal. Seperti telah dijelaskan di awal bahwa pemantauan 
pengendalian internal dilakukan melalui 3 (tiga) kegiatan 
utama, yaitu:

“Informasi dan komunikasi dalam SPIP berkenaan dengan 
kewajiban pimpinan Instansi Pemerintah mengidentifikasi, 
mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk 
dan waktu yang tepat.

“
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1. pemantauan berkelanjutan: diselenggarakan melalui 
kegiatan 

pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, 
dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas; 

2. evaluasi terpisah: diselenggarakan melalui penilaian sendiri, 
reviu, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian 
Internal;

3. Tindak Lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

Dari ketiga kegiatan tersebut yang menjadi fokus 
pengembangan pemantauan pengendalian internal pada 
unit eselon I, saat ini adalah kegiatan evaluasi terpisah. 
Adapun metode yang digunakan untuk melaksanakan 
kegiatan tersebut di bagi menjadi dua bagian yaitu : 
a. pemantauan pengendalian utama;
b. pemantauan efektivitas implementasi dan kecukupan 
rancangan.

Pemantauan pengendalian utama adalah kegiatan yang 
dilaksanakan oleh pelaksana pemantauan  dengan 
menggunakan perangkat yang telah disusun untuk 
memastikan apakah pengendalian utama yang ditetapkan 
dalam suatu kegiatan telah berjalan. Pemantauan ini 
dapat dilaksanakan setiap hari, setiap minggu, atau setiap 
bulan atas suatu kegiatan sesuai dengan risiko kegiatan 
tersebut. Implementasi pemantuan pengendalian utama 

di lingkungan DJKN, telah dilaksanakan sejak bulan Juni 
2011, dengan frekuensi pemantuan pada tiap unit-unit 
pemantuaan dilakukan setiap satu bulan sekali. Adapun 
kegiatan pelayanan yang dipantau sejak tahun 2011, 
meliputi 13 (tiga belas) SOP layanan unggulan yang tersebar 
di kantor pusat dan Instansi vertikal DJKN. 

Pemantuan efektivitas implementasi dan kecukupan 
rancangan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh pelaksana 
pemantauan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan dan 
kecukupan rancangan pengendalian dalam mendukung 
pencapaian tujuan kegiatan. Pemantauan ini dilaksanakan 
setidaknya sekali dalam setahun. Implementasi kegiatan 
pemantauan efektivitas implementasi dan kecukupan 
rancangan, mulai efektif dilaksanakan pada tahun 2013, 
untuk menguji pengendalian utama yang telah disusun.

Sesuai Diktum Kedua KMK Nomor 152/KMK.09/2011, tahapan 
penerapan pengendalian internal di bagi menjadi tahapan 
Jangka Pendek (2011) dan Jangka Panjang (2012 – 2015).  
Untuk Tahapan Jangka Panjang pada tahun 2012, salah satu 
kegiatan penerapan pengendalian internal diantaranya 
pembentukan struktur unit kontrol internal pada setiap 
unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Sejalan 
dengan hal tersebut, pada bulan November 2012 ditetapkan 
PMK Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata 
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“Dalam hidup, terkadang anda tak selalu mendapatkan apa yang paling anda 
inginkan dan  hanya mendapat pelajaran yang sebenarnya lebih anda butuhkan"

Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan, yang 
didalamnya dibentuk unit struktural yang secara khusus 
menangani penerapan pengendalian internal. 

Guna mengoptimalkan fungsi pembentukannya, unit 
tersebut melakukan penanganan penerapan pengendalian 
internal dan juga melaksanakan tugas terkait fungsi 
controlling yang meliputi (i) penanganan manajemen risiko, 
(ii) pengelolaan kinerja dengan pendekatan balance score 
card, (iii) kepatuhan terhadap kode etik, (iv) pengaduan 
masyarakat dan koordinasi tindak lanjut hasil temuan 
aparat pemeriksa fungsional. Mempertimbangkan bahwa 
(i) fungsi unit baru tersebut tidak hanya menangani fungsi 
pengendalian internal, (ii) tujuan dari masing-masing 
tugas unit baru tersebut, secara filosofi, adalah untuk 
meningkatkan kepatuhan pada perangkat organisasi, 
dan  (iii) memperhatikan adanya benchmark penggunaan 
nomenklatur pada unit lainnya di lingkungan Kementerian 
Keuangan yang melaksanakan tugas yang serupa, maka 
ditetapkan nama “Kepatuhan Internal” sebagai nomenklatur 
unit tersebut. 

Strategic Plan Kepatuhan Internal 
PMK Nomor 152/KMK.09/2008 mengatur peningkatan 
penerapan pengendalian internal dilakukan dalam jangka 
waktu 5 (lima) tahun melalui 2 (dua) tahapan pelaksanaan 
sebagai berikut :

1. Jangka pendek
Peningkatan penerapan pengendalian internal yang 
dilaksanakan pada tahun 2011 berupa penunjukan unit 
kerja sebagai pelaksana pemantauan pengendalian internal 
di setiap unit eselon I terhadap kegiatan tertentu yang 
didukung dengan penambahan tugas, pengembangan 
metodologi, perangkat, dan mekanisme kerja pemantauan.

2. Jangka panjang
Peningkatan terhadap penerapan pengendalian internal 
yang dilaksanakan pada tahun 2012 sampai dengan 
tahun 2015 secara garis besar dilakukan melalui tahapan 
pelaksanaan sebagai berikut:

a.  Tahun 2012
1) Pembentukan struktur unit kontrol internal pada setiap 
unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan;
2)  Pengembangan perangkat dan mekanisme kerja 
pemantauan pengendalian internal pada kegiatan selain 
kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan
3) Pengembangan metodologi, perangkat, dan 
mekanisme kerja seluruh unsur pengendalian internal 
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai sistem pengendalian 
internal pemerintah.

b.  Tahun 2013
Uji coba penerapan metodologi, perangkat, dan 
mekanisme kerja seluruh unsur pengendalian internal 
pada program dan kegiatan tertentu.

c. Tahun 2014
Pengembangan/penerapan perangkat dan mekanisme 
kerja seluruh unsur pengendalian internal pada program 
dan kegiatan selain program dan kegiatan sebagaimana 
dimaksud pada huruf b.

d. Tahun 2015
Pengembangan/penerapan perangkat dan mekanisme 
kerja seluruh unsur pengendalian internal pada seluruh 
program dan kegiatan.

Berkaca pada grand design peningkatan penerapan 
pengendalian internal, telah terbentuknya unit kepatuhan 
internal pada instansi vertikal DJKN bukan akhir final 
pengembangan pengelolan pengendalian internal, tapi 
merupakan starting point pengembangan pengendalian 
internal lebih lajut dalam wadah unit yang disebut kepatuhan 
internal. Belum terbentuknya unit kepatuhan internal 
tingkat kantor pusat yang memadai, belum terbangunnya 
lingkungan pengendalian yang secara optimal mendukung 
penerapan pengendalian internal adalah dua di antara 
banyak pekerjaan yang harus diselesaikan untuk menjadikan 
penerapan pengendalian internal DJKN menjadi unit 
assurance yang memadai dalam mendukung pelaksanaan 
core business DJKN.

*Pegawai pada Sekretariat DJKN



Edisi Nomor 12 | Media Kekayaan Negara | 39

Kolom Penilaian

Pertengahan Maret 2012, tepatnya 15 Maret 
2012, merupakan hari yang tidak terlupakan 
dalam perjalanan hidup saya. Pada hari itu 
saya tergopoh-gopoh memindai berkas 
persyaratan aplikasi untuk mengikuti short 
course di Malaysia. Short course ini berkaitan 
dengan bidang pekerjaan saya, yaitu 
penilaian properti. Short course tersebut 
adalah International Certificate Course: 
Special Properties Valuation. 

Saya bergegas dalam memindai berkas 
tersebut dan langsung mengirimkan 
aplikasi tersebut via e-mail. Kebergegasan 
tersebut wajar, karena hari itu adalah 
hari terakhir penyerahan berkas aplikasi 
pendaftaran, dengan penuh harapan 
lolos seleksi dan dipanggil ke Malaysia 
untuk mengikuti short course bertaraf 
internasional  tersebut. Short course ini 
merupakan pelatihan berskala internasional 
yang dibiayai oleh Pemerintah Malaysia 
melalui program Malaysian Technical 
Cooperation Program (MTCP) 2012. Institusi 
yang menyelenggarakan International 
Certificate Course: Special Properties 
Valuation tersebut adalah National Institute 
of Valuation (INSPEN), yang bernaung di 
bawah Ministry of Finance, Malaysia.

Pada 23 Maret, saya mendapat e-mail 
dari Course Coordinator di INSPEN yang 
memberitahukan, bahwa saya terpilih 
untuk menjadi partisipan dalam short course 
tersebut. Dua orang partisipan short course 
dari Indonesia yaitu saya dan Iwan Victor, 
Kasi Pengelolaan Kekayaan Negara KPKNL 
Kendari. Surprise…, karena kebetulan 
kami berdua sama-sama berstatus 

sebagai pegawai di Direktorat Jenderal 
Kekayaan Negara (DJKN). Impian mengikuti 
International Certificate Course di negeri jiran 
pun menjadi kenyataan. Gembira rasanya 
memperoleh kesempatan yang langka ini. 
Pada 15 Mei 2012, kami bertolak menuju 
Kampus INSPEN di Selangor, Malaysia dan 
kembali ke Indonesia pada 15 Juni yang 
lalu. 

Banyak kursus yang diselenggarakan 
pemerintah Malaysia dalam rangkaian 
program MTCP 2012 ini. Khusus untuk short 
course di bidang penilaian properti khusus 
ini diselenggarakan di Institut Penilaian 
Negara/National Institute of Valuation 
(INSPEN). INSPEN merupakan unit eselon 
II di Kementerian Keuangan Malaysia yang 
menyelenggarakan fungsi pendidikan, riset, 
dan pelatihan di bidang real estate. INSPEN 
berada dibawah unit eselon I Jabatan 
Penilaian dan Perkhidmatan Harta (JPPH)/
Valuation and Property Services Department. 
International certificate course ini diikuti 
oleh 15 peserta dari 12 negara, yaitu 
Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, 
Mauritius, Uganda, Swaziland, Nigeria, 
Namibia, Srilanka, Uzbekistan, Zimbabwe, 

dan Malawi.

JPPH memiliki tiga core business, yaitu 
memberikan pelayanan penilaian, 
menyediakan pusat informasi properti 
Malaysia (yang dilaksanakan oleh National 
Property Information Center/NAPIC), dan 
menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, 
riset di bidang penilaian real estate (yang 
dilaksanakan oleh INSPEN). Bersamaan 
dengan short course penilaian properti 
khusus ini, peserta kursus juga mengikuti 
6th International Real estate Research 
Symphosium (IRERS) yang diselenggarakan 
oleh INSPEN. Lebih dari 30 hasil riset 
dipaparkan dalam acara simposisum 
tersebut. Topik riset yang dipaparkan 
meliputi real estate valuation, real estate 
construction and property management, 
real estate development/sustainable 
development, corporate real estate and 
finance, property management, valuation 
and technology in real estate, real estate 
development and planning, real estate 
investment, real estate market, real estate 
economy, real estate law, potpouri, dan green 
& sustainable development. 

Oleh: Murtaji*

Gambar 1
Foto bersama peserta short course dan pengajar

Pembelajaran dari 

International Certificate Course: 
Special Properties Valuation di Malaysia
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Penulis memfokuskan tulisan ini pada dua 
hal, yaitu land administration dan penilaian 
properti khusus di Malaysia untuk kemudian 
diambil pelajaran yang bermakna bagi 
pengembangan administrasi tanah dan 
sistem penilaian di Indonesia.

LAND ADMINISTRATION
Land administration di Malaysia 
menggunakan Torrent System. Sistem 
ini diterapkan sejak tahun 1965 melalui 
National Land Code 1965. Dalam 
perkembangannya, National Land Code ini 
di-review tiap 10 tahun sekali. Berikut ini 
rangkaian evolusi Land Administration di 
Malaysia.

Gambar 2 memperlihatkan bahwa evolusi 
sistem administrasi tanah di Malaysia 
sudah berjalan sejak tahun 1966. Mulai 

dari sistem manual berupa sertifikat tanah 
yang berbentuk kertas fisik (hardcopy), 
komputerisasi, administrasi tahah secara 
online, e-land, dan menuju sistem i-land 
administration. Dengan rangkaian evolusi 
land administration yang terencana 
tersebut, administrasi tanah di Malaysia 
dapat berjalan baik dan berkesinambungan. 

PENILAIAN	 PROPERTI	 KHUSUS	 (SPECIAL 
PROPERTIES VALUATION)
Berdasarkan Royal Institute of Chartered 
Surveyor (RICS) dan Standar Penilaian 
Malaysia (Malaysia Valuation Standard/
MVS), properti dibedakan ke dalam dua 
kategori, yaitu properti umum (general 
property) dan properti khusus (special 
property). Properti umum merupakan 
properti yang banyak ditransaksikan di 
pasar, sehingga dapat dinilai dengan 
menggunakan metode perbandingan 
(comparison method). Properti yang jarang 
sekali ditransaksikan di pasar dikategorikan 

sebagai special property. 

Yang termasuk dalam kategori properti 
khusus misalnya pom bensin, bandar 
udara, konsesi hutan, pusat perbelanjaan, 
pabrik, dan mesin serta peralatan.  Properti 
khusus dinilai dengan menggunakan 
pendekatan perbandingan penjualan (sales 
comparison approach), pendekatan biaya 
(cost approach), atau pun pendekatan 
pendapatan (income approach) bergantung 
pada data yang tersedia.

Short course menggunakan metode 
pengajaran tatap muka di dalam kelas, 
diskusi kelompok, survei lapangan, 
penyusunan laporan penilaian, dan 
peresentasi laporan penilaian. Setiap 
peserta juga diharuskan menyusun dan 
mempresentasikan country paper yang 

harus dibuat sebelum dimulainya kursus. 
Adapun topik utama dalam short course 
tersebut adalah land administration, 
penilaian Stasiun Pengisian Bahan 
Bakar Umum (SPBU) penilaian shopping 
complexes, penilaian bandara, timber 
consession, dan penilaian heritage building. 
Khusus untuk penilaian pom bensin 
dan bandara dilakukan survei lapangan, 
penyusunan dan presentasi laporan 
penilaian. Di akhir pekan, peserta kursus 
juga diajak untuk mengunjungi beberapa 
objek wisata di Malaysia.

PELAJARAN YANG DAPAT DIAMBIL
Sebagaimana telah diuraikan di atas 
bahwa pemerintah Malaysia menjalankan 
serangkaian evolusi administrasi tanah 
menuju administrasi tanah yang modern 
dan terintegrasi. Sistem administrasi tanah 
yang demikian telah mampu mencegah 
terjadinya duplikasi sertipikat tanah 
sehingga satu bidang tanah tidak akan 

bisa dimiliki oleh lebih dari satu orang 
sebagaimana beberapa kasus yang pernah 
terjadi di Indonesia. 

Lebih lanjut, di Malaysia, setiap terjadi 
peralihan/transaksi tanah akan terekam 
di administrasi kantor pertanahan yang 
terintegrasi dengan JPPH. JPPH memiliki 
kantor pelayanan/operasional di setiap 
state government yang ada di Malaysia. 
Setiap terjadi transaksi atas tanah, JPPH 
melakukan penilaian untuk menentukan 
nilai pasar (market value) atas tanah 
tersebut.

Peraturan di Malaysia mengharuskan 
bahwa setiap peralihan/transaksi tanah 
dikenakan pungutan yang dikenal dengan 
nama stamp duty. Stamp duty dikenakan 
atas nilai dari tanah yang diperjualbelikan. 

Nilai yang dijadikan acuan untuk 
penentuan stamp duty ini adalah 
nilai mana yang tertinggi antara 
nilai yang dideklarasikan oleh para 
penjual/pembeli dalam akte jual 
beli dengan nilai hasil penilaian 
yang dilakukan oleh JPPH. Sistem 

ini mampu mengeliminasi kemungkinan 
adanya manipulasi atas nilai tanah yang 
dilakukan oleh penjual/pembeli tanah guna 
menghindari stamp duty yang tinggi, karena 
JPPH melakukan penilaian atas tanah 
yang diperjualbelikan tersebut. Jika hasil 
penilaian JPPH lebih tinggi daripada nilai 
tanah yang dideklarasikan oleh penjual/
pembeli, maka stamp duty didasarkan pada 
nilai hasil penilaian yang dilakukan oleh 
JPPH. Sistem ini pula yang secara tidak 
langsung mampu mendidik masyarakat 
di Malaysia untuk mendeklarasikan nilai 
transaksi tanah yang sebenarnya. 

*Kepala Seksi Standardisasi Penilaian 
Sumber Daya Alam II Direktorat Penilaian

Gambar 2. Evolusi Land Administration di Malaysia
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Kalender Diklat

NO NAMA DIKLAT WAKTU JUMLAH 
PESERTA

PENYE- 
LENGGARA LOKASI

1 2 3 4 5 6

FEBRUARI

1 Peningkatan Kapasitas dan Ujian PBJ Akt. I 4-Feb 9-Feb 50 DJKN Banten 

2 DTU Orientasi Pegawai Baru DJKN Angkatan 1 4-Feb 12-Feb 30 KNPK Bintaro

3 DTU Orientasi Pegawai Baru DJKN Angkatan 2 4-Feb 12-Feb 30 KNPK Bintaro

4 DTSS Pemeriksa Piutang Negara Dasar 18-Feb 5-Mar 30 KNPK Bintaro

5 DTSS Analisis Laporan Keuangan Perusahaan Tingkat Pemula (Bagi Pegawai DJKN) 12-Feb 19-Feb 20 KNPK Bintaro

6 DTSD Kekayaan Negara Tingkat I 18-Feb 6-Mar 30 KNPK Bintaro

7 Penyegaran dibidang Penilaian Properti Khusus 18-Feb 22-Feb 30 DJKN Jabar

8 DTSD Kekayaan Negara Tingkat II 25-Feb 20-Mar 30 KNPK Bintaro

9 Penyegaran Jurnalistik Akt. I 26-Feb 1-Mar 25 DJKN Jakarta

MARET

10 Peningkatan Kapasitas dan Ujian PBJ Akt. II 4-Mar 9-Mar 50 DJKN Banten 

11 Penyegaran Aplikasi Pengelolaan BMN Tingkat KPKNL Akt. I 4-Mar 8-Mar 38 DJKN Jakarta

12 Penyegaran Pejabat Lelang Akt. I 5-Mar 8-Mar 65 DJKN Jakarta

13 Penyegaran Standar Akuntansi Pemerintahan (Bagi Pegawai DJKN) Angkatan 1 5-Mar 8-Mar 30 KNPK Bintaro

14 Diklat Aset/Debitor Tracing 18-Mar 22-Mar 30 KNPK Bintaro

15 Diklat Berbasis Kompetensi Eselon IV Akt. I 18-Mar 22-Mar 30 DJKN Jabar

16 DTSS Supervisor Teknologi Informasi dan komunikasi DJKN Tingkat Pemula 19-Mar 5-Apr 30 KNPK Bintaro

17 DTSS Penilaian Properti Dasar 19-Mar 17-Apr 30 KNPK Bintaro

18 Penyegaran Personality Pengurusan Piutang dan Kekayaan Negara Lain-lain 22-Mar 23-Mar 45 DJKN Jabar

19 Penyegaran Jurnalistik Akt. II 25-Mar 28-Mar 25 DJKN Jakarta

APRIL

20 Diklat Berbasis Kompetensi Eselon IV Akt. II 1-Apr 5-Apr 30 DJKN Jabar

21 DTSS Pejabat Lelang Angkatan 1 2-Apr 3-May 30 KNPK Bintaro

22 Penyegaran Pengelolaan BMN bagi Pajabat (terkait Penyusutan dan Sertifikasi BMN) 
Akt. I

2-Apr 5-Apr 45 DJKN Jabar

23 DTSS Pengetahuan Lelang (Bagi Pelaksana) 8-Apr 12-Apr 30 KNPK Bintaro

24 Penyegaran Pengelolaan BMN bagi Pajabat (terkait Penyusutan dan Sertifikasi BMN) 
Akt. II

9-Apr 12-Apr 45 DJKN Jabar

25 Penyegaran Aplikasi Penatausahaan Lelang (APEL) Akt. I 15-Apr 19-Apr 38 DJKN Yogya

26 DTSS Pengelolaan BMN (bagi Pengelola) 16-Apr 30-Apr 30 KNPK Bintaro

27 Penyegaran di Bidang Penilaian Usaha Akt. I 22-Apr 26-Apr 30 DJKN Jakarta

28 Penyegaran Aplikasi Pengelolaan BMN Tingkat KPKNL Akt. II *) 22-Apr 26-Apr 32 DJKN Jakarta

29 Diklat legal due diligent 22-Apr 25-Apr 30 KNPK Bintaro

30 Penyegaran Bendahara Penerima DJKN 22-Apr 26-Apr 30 AP Bogor

Kalender Diklat 2013
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MEI

31 In House Training Perencanaan Penganggaran 2-May 2-May 20 DJKN Jakarta

In House Training Perencanaan Penganggaran (Lanjutan) 7-May 7-May 20 DJKN Jakarta

32 DTSS Penilaian Usaha Dasar 7-May 4-Jun 30 KNPK Bintaro

33 DTSS Beracara di Pengadilan Angkatan 1 13-May 4-Jun 30 KNPK Bintaro

34 Aplikasi Pengelolaan BMN Tingkat Kanwil DJKN *) 13-May 17-May 34 DJKN Mataram

In House Training Perencanaan Penganggaran (Lanjutan) 14-May 14-May 20 DJKN Jakarta

35 DTSS Manajemen Aset Angkatan 1 14-May 24-May 30 KNPK Bintaro

36 Penyegaran Personality Pengurusan Piutang dan Kekayaan Negara Lain-lain (bagi 
Pejabat Struktural KPKNL)

22-May 24-May 70 DJKN Jabar

37 Penyegaran Pejabat Lelang Akt. II 21-May 24-May 65 DJKN Jakarta

38 Aplikasi Pengelolaan BMN Tingkat UAKPB Akt. I *) 27-May 31-May 38 DJKN Makassar

39 Penyegaran Kehumasan Akt. I 28-May 31-May 25 DJKN Manado

40 Penyegaran Jurusita, Pemeriksa, dan Analis BKPN 28-May 31-May 30 KNPK Bintaro

JUNI

41 Seminar terkait KND Akt. I *) 4-Jun 4-Jun 75 DJKN Jakarta

42 Penyegaran di Bidang Penilaian Usaha Akt. II 11-Jun 14-Jun 25 DJKN Medan 

43 Penyegaran Pengelolaan BMN bagi Pelaksana (terkait Penyusutan dan Sertifikasi 
BMN) Akt. I *)

11-Jun 14-Jun 45 DJKN Jabar

44 DTSS Jurusita Piutang Negara 11-Jun 11-Jul 30 KNPK Bintaro

45 Aplikasi Pengelolaan BMN Tingkat UAKPB Akt. II *) 17-Jun 21-Jun 32 DJKN Mataram

46 Penyegaran Kehumasan Akt. II 18-Jun 21-Jun 25 DJKN Mataram

47 Penyegaran Pengelolaan BMN bagi Pelaksana (terkait Penyusutan dan Sertifikasi 
BMN) Akt. II *)

18-Jun 21-Jun 45 DJKN Jabar

48 Penyegaran Atasan Bendahara Penerima 24-Jun 28-Jun 30 DJKN Jabar

49 Aplikasi Penatausahaan Lelang (APEL) Akt. II *) 24-Jun 28-Jun 32 DJKN Surabaya

50 Diklat Advokasi 24-Jun 27-Jun 30 KNPK Bintaro

51 Penyegaran Kehumasan Akt. III 25-Jun 28-Jun 25 DJKN Batam

JULI

52 Penyegaran Bendahara Penerima 2-Jul 5-Jul 25 DJKN Jabar

53 DTSS Pengetahuan Penilaian (Bagi Pejabat Struktural DJKN) 2-Jul 10-Jul 30 KNPK Bintaro

54 Penyegaran Studi Kelayakan Penilaian Properti 15-Jul 19-Jul 30 KNPK Bintaro

55 DTSS Teknik Membuat Perjanjian Bagi Pegawai DJKN 16-Jul 23-Jul 30 KNPK Bintaro

56 DTSS Lelang (Bagi Pejabat Struktural DJKN) 16-Jul 23-Jul 30 KNPK Bintaro

57 Penyegaran Power Spiritual Qoutient 25-Jul 26-Jul 50 DJKN Jabar

“Jangan terlemahkan oleh angin permasalahan. Layang-layang 
mampu terbang tinggi karena berani melawan angin. Hanya layang-

layang yang putus benang yang hanyut oleh angin.”
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AGUSTUS

58 Penyegaran Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK 
BMN) (Bagi Pengelola)

19-Aug 23-Aug 30 KNPK Bintaro

59 Penyegaran Personality and Service Excelence (Bagi Pejabat Struktural DJKN) Angka-
tan 1

19-Aug 21-Aug 25 KNPK Bintaro

60 Peningkatan Kapasitas Pejabat Eselon IV Kantor Teladan Akt.I 20-Aug 23-Aug 30 DJKN Jabar

61 Penyegaran Financial Engineering 20-Aug 23-Aug 25 DJKN Jakarta

62 DTSS Analisis Laporan Keuangan Perusahaan Tingkat Madya (Bagi Pegawai DJKN) 20-Aug 27-Aug 20 KNPK Bintaro

63 Penyegaran Personality and Service Excelence (Bagi Pejabat Struktural DJKN) Angka-
tan 2

26-Aug 28-Aug 25 KNPK Bintaro

64 Peningkatan Kapasitas Pejabat Eselon IV Kantor Teladan Akt.II 27-Aug 30-Aug 30 DJKN Jabar

65 DTSS Supervisor Teknologi Informasi dan komunikasi DJKN Tingkat Madya 27-Aug 11-Sep 30 KNPK Bintaro

66 DTSS Penilaian Properti Lanjutan Angkatan 1 27-Aug 24-Sep 30 KNPK Bintaro

SEPTEMBER

67 Penyegaran di Bidang Penilaian Usaha Akt. III 2-Sep 6-Sep 30 DJKN Denpasar

68 Peningkatan Kapasitas Pejabat Eselon IV Kantor Teladan Akt.III 3-Sep 6-Sep 30 DJKN Jabar

69 DTSS Pejabat Lelang Angkatan 2 3-Sep 4-Oct 30 KNPK Bintaro

70 DTSS Penatausahaan BMN (Bagi Pengelola) 9-Sep 13-Sep 30 KNPK Bintaro

71 Penyegaran Aplikasi Geographic Information System (GIS) Akt I 9-Sep 13-Sep 34 DJKN Mataram

72 Seminar terkait KND Akt. II *) 11-Sep 11-Sep 75 DJKN Jakarta

73 DTSS Beracara di Pengadilan Angkatan 2 17-Sep 9-Oct 30 KNPK Bintaro

74 Penyegaran Standar Akuntansi Pemerintahan (Bagi Pegawai DJKN) Angkatan 2 17-Sep 20-Sep 30 KNPK Bintaro

75 Penyegaran Aplikasi Geographic Information System (GIS) Akt II *) 23-Sep 27-Sep 38 DJKN Yogya

76 DTSS Analisis Kinerja Perusahaan Tingkat Pemula (Bagi Pegawai DJKN) 23-Sep 27-Sep 20 KNPK Bintaro

77 Penyegaran Pengelolaan Barang Milik Negara (Bagi Pengelola) 30-Sep 4-Oct 30 KNPK Bintaro

OKTOBER

78 DTSS Perencanaan Kebutuhan BMN (Bagi Pengelola) Angkatan 1 1-Oct 8-Oct 30 KNPK Bintaro

79 DTSS Penilaian Properti Lanjutan Angkatan 2 1-Oct 31-Oct 30 KNPK Bintaro

80 Diklat Berbasis Kompetensi Eselon IV Akt. III 7-Oct 11-Oct 30 DJKN Jabar

81 DTSS Analisis Kinerja Perusahaan Tingkat Madya (Bagi Pegawai DJKN) 7-Oct 11-Oct 20 KNPK Bintaro

82 Penyegaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih 8-Oct 10-Oct 30 KNPK Bintaro

83 DTSS Perencanaan Kebutuhan BMN (Bagi Pengelola) Angkatan 2 16-Oct 23-Oct 30 KNPK Bintaro

84 DTSS Pengurusan Piutang Negara (Bagi Pejabat Struktural DJKN) 21-Oct 24-Oct 30 KNPK Bintaro

85 DTSS Penilaian Sumber Daya Alam 22-Oct 15-Nov 30 KNPK Bintaro

86 Penyegaran di Bidang Penilaian Usaha Akt. IV 28-Oct 1-Nov 30 DJKN Denpasar

87 Penyegaran Aplikasi Geographic Information System (GIS) Akt III *) 28-Oct 1-Nov 32 DJKN Makassar

NOVEMBER

88 Seminar terkait KND Akt. III*) 3-Nov 3-Nov 75 DJKN Jakarta

89 Penyegaran Aplikasi Penatausahaan  Hasil Penerimaan PPN dan Lelang Akt. I 9-Nov 13-Nov 32 DJKN Surabaya

90 DTSS Manajemen Aset Angkatan 2 12-Nov - 21-Nov 30 KNPK Bintaro

91 DTSS Pemeriksa Piutang Negara Lanjutan 11-Nov - 27-Nov 30 KNPK Bintaro

92 Penyegaran Aplikasi Penatausahaan  Hasil Penerimaan PPN dan Lelang Akt. II *) 16-Nov 20-Nov 38 DJKN Makassar

93 Peningkatan Kapasitas Pejabat Eselon II 21-Nov 22-Nov 30 DJKN Jakarta

TOTAL 3,168
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Upaya menyosialisasikan dan menggali 
potensi lelang yang telah dilakukan 
oleh Direktorat  lelang, pegawai dan 
pejabat lelang yang ada di Kantor 
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 
(KPKNL)  melalui  sosialisasi, surat resmi, 
media, iklan dan billboard, Auction On 
Clinic, dapat terlihat dari pencapaian 
pokok dan bea lelang secara nasional 
yang terus mengalami peningkatan. 

Untuk tahun 2012 pencapaian pokok 
lelang sebesar 207,22% dan bea lelang 
sebesar 317,40% dari target 2012 

dengan frekuensi diadakannya lelang 
38.392 kali sepanjang tahun 2012. 
Meningkatnya realisasi bea lelang 
khususnya setelah dibentuknya DJKN 
sejak tahun 2006 selama beberapa 
periode dapat dilihat pada grafik 5. 
Berdasarkan grafik tersebut, dapat 
dilihat realisasi pokok dan bea lelang 
sejak tahun 2006 sampai dengan 2012 
terus meningkat.

Dengan ditetapkannya Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2013 
tentang Jenis dan Tarif atas Jenis 
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang 

Berlaku Pada Kementerian Keuangan 
menggantikan PP No. 44 Tahun 2003 
tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis 
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang 
berlaku pada Kementerian Keuangan, 
merupakan kegembiraan bagi DJKN 
khususnya lelang, mengingat nilai 
bea lelang yang diterapkan pada 
PP sebelumnya tidak lagi relevan 
terhadap biaya yang dikeluarkan untuk 
melaksanakan lelang tersebut. Dengan 
terbitnya PP Nomor 1 Tahun 2013, 
diharapkan dapat mengakomodir jenis-
jenis PNBP di bidang lelang sehingga 
pada akhirnya dapat meningkatkan 

Pengaruh PP Nomor 1 Tahun 2013 terhadap
Kontribusi Bea Lelang dalam PNBP

oleh: Noralina T. Nainggolan*

Grafik 5. Realisasi Bea Lelang 2001-2012
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Tabel 5. Daftar Pengenaan PNBP Berdasarkan PP Nomor 1 Tahun 2013

Grafik 6. Pokok Lelang 2001-2012

penerimaan PNBP dari pelaksanaan 
lelang.

Dengan berkembangnya lelang, 
Direktorat lelang juga melihat potensi 
PNBP yang lain selain bea lelang itu 
sendiri, pada  PP Nomor 1 tahun 2013 
tersebut terdapat jenis PNBP baru 
yaitu penerimaan dari pemberian 

izin operasional Balai Lelang, 
pengangkatan pejabat lelang kelas II, 
perpanjangan masa jabatan pejabat 
lelang kelas II, penerbitan kutipan 
risalah lelang pengganti karena rusak 
dan hilang dan penerimaan dari Kertas 
Sekuriti untuk Pembuatan Kutipan 
Risalah Lelang bagi Pejabat Lelang 
kelas II.
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Tabel 6. Bea Lelang Batal Berdasarkan PP Nomor 1 Tahun 2013

No. Jenis PNBP Tarif *

 
 

Bea Lelang Batal Atas Permintaan Penjual

1. Barang Tidak Bergerak dan/atau Barang Bergerak BMN/D

2. Barang Tidak Bergerak dan/atau Barang Bergerak selain BMN/D

 

Rp0 

Rp250.000 

*Per Nomor Register Pembatalan

Tabel 7. Daftar Pengenaan PNBP Berdasarkan PP Nomor 1 Tahun 2013

No. Jenis PNBP Tarif

1. Uang Jaminan Penawaran Lelang dari Pembeli yang Wanprestasi  

1. Lelang Eksekusi dan Noneksekusi Wajib 100% Dari Uang Jaminan yang dise-
tor dari Pembeli yang Wanprestasi

2. Lelang Noneksekusi Sukarela yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang 
Kelas I

100% Dari Uang Jaminan yang dise-
tor dari Pembeli yang Wanprestasi

2. Denda Keterlambatan Penyetoran Bea Lelang ke Kas Negara oleh Balai 
Lelang atau Pejabat Lelang KelasII

2% dari bea lelang yang harus disetor 
per bulan

3. Pemberian Izin Operasional Balai Lelang Rp 2.500.000/izin

4. Pengangkatan Pejabat Lelang Kelas II Rp 1.000.000/orang

5. Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Lelang Kelas II Rp 500.000/orang

6. Penerbitan Kutipan Risalah Lelang pengganti karena rusak atau hilang Rp 500.000/risalah

7. Kertas Sekuriti Untuk Pembuatan Kutipan Risalah Lelang bagi Pejabat 
Lelang Kelas II

Rp 6.000/lembar

“Kekuatan bukanlah tentang memukul 
sekuat tenaga, tetapi tentang ketepatan 

sasaran.”
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Bandung sebagai Ibukota Jawa 
Barat merupakan kota terbesar 
ketiga di Indonesia dengan luas 

wilayah 2.216,6 km2. Dikenal sebagai 
salah satu pusat mode di Indonesia, 
Bandung yang memiliki julukan 
“Parijs van Java” juga merupakan 
salah satu lokasi terjadinya peristiwa 
bersejarah. Bandung lautan Api dan 
Konferensi Asia Afrika adalah contoh 
dua peristiwa penting dalam tonggak 
sejara perjalanan panjang Indonesia 
yang terjadi di Kota Bandung. 

Julukan lain yang disematkan pada 
Kota Bandung adalah Kota Kembang, 
julukan ini disandang Bandung karena 
kerindangan pohon di setiap sudut 
kotanya. Apabila berkesempatan me-
ngunjungi Bandung, kita akan dapati 
banyaknya pohon yang ditanam ham-
pir di setiap sisi jalan maupun halaman 
rumah penduduk kota tersebut.

Sejarah berdirinya kota Bandung, 
tidak terlepas dari peran Daendels 
saat menjadi Gubernur Jenderal 
Hindia Belanda ketika Belanda di-
kuasai Perancis. Saat meninjau 
proyek pembangunan Jalan Anyer – 
Panarukan, ia pernah berkata, “Zorg, 
dat als ik terug kom hier een stad is 
gebouwd!” (Coba usahakan, jika 

aku datang kembali, di tempat ini 
telah dibangun sebuah kota!), saat 
Daendels berkata demikian, konon ia 
menancapkan sebuah tongkat yang 
di atasnya kini ditandai dengan tugu 
patok 0 km (nol kilometer).

Setelah 200 tahun berlalu, di seberang 
jalan patok yang berada di Jalan 
Asia-Afrika tersebut, saat ini berdiri 
bangunan Gedung Keuangan Negara. 
Gedung yang dibangun tahun 1960-an 

tersebut merupakan area perkantoran 
Kementerian Keuangan dengan luas 
16.765 m2. Pada Gedung Keuangan 
ini, beberapa kantor pelayanan serta 
beberapa Kantor Wilayah unit eselon 
I Kementerian Keuangan berada, ter-
masuk juga kantor Wilayah VIII DJKN  
Bandung.

Kantor Wilayah VIII DJKN  Bandung 
yang kini dipimpin oleh M. Djalalain 
adalah salah satu Kantor Wilayah DJKN 
yang menorehkan kinerja yang cukup 
baik pada tahun 2012, hal ini terlihat 
dari Nilai Kinerja Organisasi (NKO) 
Kanwil Bandung yang mencapai angka 
110% dari NKO yang telah ditargetkan. 
Namun demikian, M. Djalalain 
mengatakan bahwa capaian yang 
tinggi perlu juga dipandang secara 
kritis. Nilai NKO yang tinggi dicapai oleh 
Kanwil Bandung dihitung berdasarkan 
akumulasi beberapa komponen antara 
lain Stakeholder Perspective sebesar 
33.65%, Customer Perspective 31.93%, 
Internal Process Perspective 23.17%, dan 
Learning & Growth Perspective 21.12%. 
Komponen IKU yang mencatat capaian 
tertinggi ada pada Kekayaan Negara 
yang diutilisasi, yang menurut ukuran 
indeks tanpa batas mencapai angka 
985.34%. “Saya ingat arahan dari Pak 
Dirjen: jangan dikira pencapaian target 

Kanwil bandung
Gedung Keuangan Negara bandung

Jl. Asia Afrika No. 114
Bandung - 40261 

Telp. (022) 4238634 fax. (022) 4238634

Profil
Kantor

Kakanwil Bandung: 
Jalankan Nilai-Nilai Kementerian 
Keuangan	dengan	“AMANAH”!
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yang bagus itu baik, perencanaannya 
perlu dilihat lagi”. Ia berpendapat 
bahwa target adalah penunjuk arah, 
artinya tidak berhenti apabila telah 
mencapai target.

IKU Kanwil Bandung di tahun 2012  
hampir seluruhnya hijau kecuali untuk 
capaian PNDS sebesar 66,99% (merah) 
dan  Biad 88,61% (kuning). Hal ini terkait 
dengan terbitnya putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor77/PUU-IX/2011 yang 
ditetapkan pada pertengahan tahun 
2012. Djalalain berkeyakinan bahwa 
apabila tidak ada putusan MK tersebut, 
maka target PNDS yang ditetapkan 
pada tahun 2012 akan dapat dicapai 
oleh Kanwil Bandung. 

Dengan adanya putusan MK tersebut, 
M. Djalalain menyatakan pihaknya 
akan terus melakukan perbaikan 
kualitas administrasi berkas BKPN. Hal 
tersebut dilakukan agar tidak timbul 
masalah baru saat diserahkan kepada 
penyerah piutang. “Jangan sampai 
kita hanya memindahkan masalah”, 
tegasnya. Selain itu, langkah lain yang 
dilakukan, berkoordinasi dengan pihak 
penyerah piutang yang saat ini secara 
intens dilaksanakan. 

Hal lain yang menarik dari penjelasan 
pria juga pernah menjabat sebagai 
Kepala Kanwil II DJKN Medan ini, 
ketika ia mengatakan bahwa target 
PNDS tahun 2013 bisa dicapai dalam 
2 bulan pertama tahun 2013. “Ini 
terjadi karena para Kepala KPKNL di 
lingkungan Kanwil VIII Bandung tetap 
bersemangat menjalin komunikasi 
aktif dengan para penyerah piutang 
terkait (dari kelompok perbankan) 
agar tetap melayani para debitornya 
masing-masing terutama yang akan 
melunasi hutangnya di luar lelang. 
M. Djalalain mendorong para Kepala 
KPKNL agar aktif menggali potensi 
penyerahan piutang negara lain-lain, 
terutama dari instansi  pemerintah 
pusat/vertikal maupun daerah. Dari 
penggalian potensi tersebut, saat ini 
sudah ada rencana penyerahan Berkas 
Kasus Piutang Negara (BKPN) dari 
Pemprov Jawa Barat sebanyak 1.476 
BKPN dengan nilai Rp.46,87 Milyar 
yaitu piutang “Daka Balarea”.
 
Ia menjelaskan bahwa Daka Balera 
adalah bantuan dari pemerintah 
Provinsi Jabar kepada masyarakat 
untuk mengurangi dampak krisis 
ekonomi di sekitar tahun 1997/1998. 
Dengan tujuan untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakatnya, Pemda 

Jabar kala itu mengucurkan bantuan 
pinjaman melalui Bank Jabar, namun 
banyak dari bantuan pinjaman 
tersebut disalurkan tanpa jaminan, 
kalau pun ada, jaminan tersebut tidak 
diikat sempurna. 

Terkait progres Inventarisasi dan 
Penilaian (IP) tindak lanjut temuan 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), M. 
Djalalain mengatakan bahwa IP telah 
selesai dilakukan. “sekarang ini kami 
masih dihadapkan dengan adanya 
perbedaan sistem aplikasi pada TNI, 
kami terus melakukan koordinasi 
dengan pihak TNI untuk melakukan 
rekonsiliasi”, ujarnya.

Mengenai penerapan Nilai-Nilai 
Kementerian Keuangan, M. Djalalain 
mengatakan bahwa Nilai-Nilai tersebut 
hendaknya dilaksanakan dengan 
penuh keikhlasan, ia membuat istilah 
“AMANAH” sebagai akronim dari “Aku 
menikMAti Nilai-nilai kementerian 
keuangaN dengAn Harmoni”. Melak-
sanakan dan mengamalkan nilai-nilai 
Kementerian Keuangan haruslah dari 
sanubari masing-masing individu 
pegawai Kemenkeu. Dengan 
menikmati berarti mengamalkan 
nilai-nilai ter-sebut dengan 
kesadaran penuh sebagai kebutuhan. 
Harmoni berarti mengamalkan 
nilai-nilai tersebut dengan penuh 
keseimbangan. Seorang pega-

Profil Kantor

Kepala Kanwil VIII DJKN Bandung, M. Djalalain
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wai Kemenkeu yang telah menikmati 
dan mengambil hak-haknya harus-
lah dengan sadar menunaikan ke-
wajibannya. Kewajiban memenuhi 
tugasnya melayani pengguna jasa.
Harmoni juga dimaksudkan keseim-
bangan antara manusia sebagai 
mahluk sosial sekaligus manusia 
sebagai hamba Allah Tuhan Yang Maha 
Esa.

Membawahi wilayah kerja KPKNL 
Bandung, KPKNL Bekasi, KPKNL Bogor, 
KPKNL Purwakarta (34 orang), KPKNL 
Tasikmalaya (29 orang) dan KPKNL 
Cirebon (32 orang), Kanwil VIII DJKN 
Bandung  dalam menjalakan tugas 
dan fungsinya ditunjang Sumber Daya 
Manusia (SDM) yang terdiri dari 58 
orang pegawai, antara lain 1 Kepala 
Kanwil, 5 Kepala Bagian/Bidang, 16 
Kepala Seksi, dan 36 Pelaksana. Untuk
meningkatkan kapasitas dan kapa-
bilitas SDM yang ada, ayah dua orang 
mahasiswi ini menyampaikan bahwa 
Kanwil Bandung mendorong para 

pegawainya mengikuti diklat dan 
melanjutkan pendidikan ke jenjang 
yang lebih tinggi.   

Terkait security paper, pria yang akrab 
disapa "Pak Djalal" ini menyambut 
baik langkah pengamanan dokumen 
Risalah Lelang yang dicetak di atas 
security paper. Namun demikian, ia 
juga menyampaikan bahwa langkah 
penerbitan security paper hendaknya 
diimbangi dengan pengadaan fasilitas 
penyimpanannya agar terhindar dari 
risiko kerusakan fisik seperti pelapukan 
maupun terbakar. “…security paper 
ini kan termasuk surat berharga, 
tempat penyimpanannya juga harus 
diperhatikan, diantaranya tahan api…”, 
terangnya.

Selain itu, M. Djalalain juga menyam-
paikan pendapatnya mengenai sales
means auction. Ia memberikan ko-
mentar khusus pada poin “aman” 
dalam jual-beli yang dilakukan secara 
lelang. Selain memberikan rasa aman 

bagi penjual dan pembeli, lelang 
hendaknya juga memperhatikan rasa 
aman bagi para Pejabat Lelang.

Adapun mengenai pendapatnya 
tentang pencanangan zona integritas 
oleh Menteri Keuangan pada Hari 
Oeang 66 lalu, M. Djalalain menyatakan 
mendukung langkah tersebut. Ia 
menambahkan bahwa perilaku berasal 
dari diri pribadi, oleh karena itu untuk 
mendukung zona integritas, setiap 
insan hendaknya selalu mensyukuri 
apa yang telah diberikan Tuhan. 
“Apabila kita telah merasa cukup, 
kita tidak akan mengambil apa yang 
bukan hak kita. Tuhan akan marah 
bila apa yang kita laksanakan tidak 
sesuai dengan apa yang kita katakan, 
dengan konsistensi antara ucapan dan 
tindakan akan menjaga prinsip-prinsip 
moral kita,” pungkasnya.

naskah: tim Humas DJKN 
foto: tajudin

“Apabila kita telah merasa cukup, kita tidak akan 
mengambil apa yang bukan hak kita. Tuhan akan marah 
bila apa yang kita laksanakan tidak sesuai dengan apa 
yang kita katakan, dengan konsistensi antara ucapan 
dan tindakan akan menjaga prinsip-prinsip moral kita

”
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Kepulauan Sangihe, Talaud, dan Sitaro 
mungkin menjadi nama yang kurang akrab 
di telinga. Ada beberapa di antara kita yang 
baru pertama kali mendengarnya, ada yang 
pernah mendengar tanpa mengetahui lokasi 
persisnya. Nama-nama kepulauan di atas 
merupakan kepulauan yang berada di bibir 
Samudera Pasifik, tepatnya di sebelah utara 
Kota Manado. Sebagai gambaran betapa 
jauhnya lokasi kepulauan-kepulauan tersebut, 
Tahuna yang merupakan ibukota Kabupaten 
Kepulauan Sangihe dapat ditempuh delapan 
jam perjalanan dengan menggunakan kapal 
cepat dari Pelabuhan Manado. Bagaimana 
dengan pulau-pulau kecil lain di sekitarnya 
yang terdapat aset negara di sana?

Teks dan Foto oleh Qori Kharismawan*

Sedikit pembukaan di atas sengaja kami sajikan agar para 
pembaca mendapat sedikit gambaran betapa luasnya 
Indonesia. Luasnya Indonesia menuntut pemerintah untuk 
menjaga kedaulatan sampai ke ujung-ujung perbatasan. 
Hasilnya, pemerintah menempatkan beberapa aset untuk 
mendukung tugas dan fungsi di perbatasan Indonesia 
dengan negara lain.

Sejalan dengan visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 
(DJKN) yakni menjadi pengelola kekayaan negara, piutang 

negara, dan lelang 
yang profesional dan 
bertanggung jawab 
untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakat,
K antor Pelayanan
K e k ay a a n N e g a r a 
dan Lelang (KPKNL)
Manado diberikan
tugas yang menan-
tang untuk mengelo-
la kekayaan negara 
di wilayah kerja dari
Kota Manado sam-
pai Kabupaten kepu-
lauan Sangihe di u-
jung utara.

Pada kesempatan kali ini, Tim Humas DJKN berkesempatan 
mengunjungi KPKNL Manado dan melakukan wawancara 
terkait tugas dan fungsi serta hal-hal menarik di 
lingkungan KPKNL Manado. Kepala KPKNL Manado Ya’kub 
didampingi beberapa kepala seksi menjelaskan kepada 
kami mengenai capaian-capaian dan suasana kerja di sana 
serta berbagi beberapa pengalaman kerja yang dialami 
pegawai KPKNL Manado.

Ya’kub menjelaskan secara umum mengenai capaian 

KPKNL Manado

Mengawal Kekakayaan Negara Sampai Tapal Batas

Suasana pelayanan di KPKNL 
Manado. Bawah: Kepala KPKNL 
Manado Ya’kub.

Profil
Kantor
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Indikator Kinerja Utama (IKU) KPKNL Manado di tahun 2012 
sangat baik. “Alhamdulillah bisa menghijau semuanya,” 
terang Ya’kub.

Kesuksesan capaian kinerja ini dapat tercermin dari, salah 
satunya, bea lelang. Dengan target  sebesar Rp717 juta, 
KPKNL Manado dapat merealisasikan sekitar Rp1,8 milyar. 
Jumlah frekuensi lelang di KPKNL Manado tahun 2012 
ini mencapai 700 kali lelang, padahal ditargetkan hanya 
sebesar 383 lelang. Hal ini tidak lepas dari tingginya minat 
masyarakat di wilayah kerja KPKNL Manado untuk menjual 
dan membeli barang melalui lelang. Piutang negara yang 
dapat diselesaikan (PNDS), realisasi mencapai sekitar Rp17 
milyar, 170% dari target yang besarnya sekitar Rp10 milyar. 
Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL Manado 
mencapai 4,06 dari target sebesar 4,04.

Kesuksesan di atas tidak terlepas dari perencanaan 
yang baik, terukur, sistematis, dan adanya evaluasi terus 
menerus serta kerja sama dari seluruh insan KPKNL 
Manado. Ya’kub menegaskan bahwa target-target yang 
diberikan merupakan amanah, sehingga harus dipenuhi 
dengan kesungguhan.

Untuk menyelaraskan kualitas sumber daya manusia 
dengan irama pekerjaan yang tinggi, selain melalui 
pembinaan dari kantor wilayah dan capacity building, 
KPKNL Manado mengadakan pertemuan rutin yang 
diikuti oleh seluruh pegawai KPKNL Manado untuk 
saling mengingatkan dan menghimbau pelaksanaan 
implementasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan dan 
perilaku utamanya sebagai panduan moral dalam 
menjalankan tugas sehari-hari. “Keberhasilan organisasi 
tidak hanya dipengaruhi oleh baiknya kinerja dan 
kompetensi sumber dayanya, tetapi juga oleh perilaku 
baik dari pelaku organisasi tersebut,” jelas Ya’kub.

Putusan Mahkamah Konstitusi
Mahkamah konsitusi telah mengeluarkan putusan Nomor 
77/PUU-IX/2011 mengenai pengurusan piutang Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN) yang cukup berpengaruh 
terhadap tugas dan fungsi DJKN dalam bidang pengurusan 
piutang negara. Menanggapi putusan tersebut, KPKNL 
Manado menjalankan arahan dari kantor pusat DJKN untuk 
menghentikan sementara proses pengurusan piutang 
Negara yang berasal dari BUMN sambil menunggu arahan 
tindak lanjut.

Seksi Piutang Negara KPKNL Manado, Deddy Setiawan 
menambahkan, dari segi beban kerja tidak ada perubahan 

yang signifikan. Masih ada hal-hal lain yang terus 
dilakukan oleh seksinya seperti pengurusan piutang 
negara terkait Eks Bank Dalam Likuidasi, piutang Negara 
non-eksekusional, dan layanan pelunasan.

Ya’kub menjelaskan hubungan antara KPKNL Manado 
dengan stakeholders sangat baik. Hal ini terlihat dari 
kepatuhan satuan kerja pada kegiatan rekonsiliasi barang 
milik negara semesteran. Dari sekitar 800 satuan kerja yang 
ditangani oleh KPKNL, sekitar 500 satker aktif melakukan 
rekonsiliasi. Jumlah 500 ini tergolong tinggi mengingat 
kondisi geografis berupa kepulauan dan penyebaran 
satuan kerja KPKNL Manado yang sangat luas.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPP 
Tahun 2011 yang berkaitan dengan pelaksanaan 
inventarisasi dan penilaian (IP) BMN menjadi perhatian 
tersendiri bagi KPKNL Manado. Dari 26 satuan kerja yang 
belum dilaksanakan IP BMN, semuanya telah terselesaikan 
baik secara pelaksanaan di lapangan maupun pelaporan 
kepada kantor pusat DJKN.

Kantor yang beralamat di Gedung Keuangan Negara 
Manado ini memiliki stakeholder yang beraneka ragam. 
Mulai dari suku, budaya, agama, hingga wilayah geografis 
dari perkotaan, pegunungan, pantai, lautan, hingga 
kepulauan di ujung utara Republik Indonesia. Ya’kub 
menjelaskan, kantornya membutuhkan keluwesan dalam 
pelayanan, semangat, dan stamina yang selalu prima.

Lelang KPK
Berbicara mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 
tidak hanya di Jakarta saja yang ramai. Tersebarnya para 
tersangka tindak pidana korupsi di seluruh Indonesia, 
membuat KPK harus berkoordinasi dengan instansi di 
daerah terkait penyelesaian aset sitaan/rampasannya. 
Sebagai bentuk sinergi Kementerian 

KPKNL Manado
Gedung Keuangan Negara Manado Lt.4

Jl. Bethesda No. 8 Manado 95114 
Telp. (0431) 860255, (0431) 860173

Fax. (0431) 860083
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Keuangan dengan KPK, KPKNL Manado melakukan lelang 
atas barang sitaan/rampasan KPK. Tahun 2011, KPKNL 
Manado berhasil melelang bangunan dan tanah sitaan/
rampasan KPK dengan nilai penjualan lelang sebesar 
Rp8 milyar. Tahun 2012, KPKNL Manado kembali berhasil 
melelang barang sejenis dengan nilai sekitar Rp600 juta.

Menjaga	Kekayaan	Negara	Hingga	Tapal	Batas
Ya’kub merinci wilayah kerja KPKNL Manado yang 
meliputi empat kota dan sebelas kabupaten. Kabupaten 
Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Selatan, 
Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Utara, 
Kepulauan Sangihe, Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, 
Kepulauan Talaud, Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa 
Tenggara, Minahasa Utara, Kota Bitung, Kotamobagu, 
Manado, dan Tomohon. Dari 15 wilayah kerja kabupaten/
kota tersebut, tiga kabupaten terletak terpisah dari Pulau 
Sulawesi. Ketika pegawai dari KPKNL akan melakukan 
tugas dinas ke kabupaten-kabupaten tersebut, tentunya 
tidak mudah. Butuh upaya, tenaga, dan cuaca yang 
bersahabat untuk memenuhi panggilan tugas.

Tahun 2007, lanjut Ya’kub, masih teringat saat itu ketika 
DJKN mempunyai “hajatan” yang cukup besar yaitu IP BMN. 
Semua insan DJKN sibuk untuk menyelesaikan kegiatan 
besar ini. Tidak terkecuali KPKNL Manado, sebagian besar 
pegawai dikerahkan untuk membantu pelaksanaan 
inventarisasi aset satuan kerja Kementerian dan Lembaga 
dan melaksanakan penilaian atas aset mereka. “Mulai 

dari aset yang ada di perkotaan, pedesaan, pegunungan, 
hingga lautan dan kepulauan harus dilakukan IP,” terang 
pria yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang 
Penilaian di Kantor Wilayah XVI DJKN Manado ini.

Bagi KPKNL Manado, perjuangan menyelesaikan IP 
bukanlah sekedar perjuangan memeras otak dan 
meneteskan keringat. Saat melakukan IP aset Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai di Pulau Marore (pulau terluar 
Indonesia yang terletak di Laut Sulawesi dan berbatasan 
dengan negara Filipina), nyawa tim penilai menjadi 
taruhannya. Sempat terdampar di Pulau Kawaluso, 
mengalami kerusakan perahu, dan berenang karena 
pantai tak bisa didarati perahu, akhirnya tim bisa sampai 
ke Kantor Bea dan Cukai di border crossing area Pulau 
Marore.

Sedikit kisah penuh perjuangan di atas menggambarkan 
kepada kita, betapa kerasnya usaha KPKNL Manado untuk 
menyelesaikan tanggung jawab menuju pengelolaan 
aset yang lebih baik. Kita patut memberikan apresiasi 
lebih kepada KPKNL Manado dan KPKNL-KPKNL lain yang 
memiliki tugas pengelolaan kekayaan negara di kepulauan 
laut lepas. Jaga terus aset negara, walau berada di tapal 
batas!

*Pegawai pada Direktorat Hukum dan Humas DJKN

Profil Kantor
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KUNJUNGAN KERJA MENTERI KEUANGAN DAN DIRJEN KEKAYAAN NEGARA

Medan, Jakarta, dan Makassar
Badai di tengah lautan, perairan yang terkenal sebagai 
daerah penangkapan ikan hiu, perjalanan jauh ke ujung 
batas negara, dan kondisi kapal yang seadanya tidak 
menjadi halangan bagi petugas inventarisasi dan penilaian 
dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) 
Manado untuk terus maju pantang mundur dan bertahan 
demi menjaga integritas dalam menjalankan tugas yang 
diberikan negara. Perjalanan yang tidak biasa, tidak sekedar 
lapar dan dahaga, rasa takut dan nyawa menjadi taruhannya. 
Akhirnya, selembar laporan penilaian atas aset Kantor 
Pelayanan Kepabeanan dan Cukai di Pulau Marore, salah satu 
pulau terluar di utara Indonesia yang berbatasan langsung 
dengan Filipina berhasil diselesaikan.

Decak kagum dan rasa bangga tdak henti-hentinya 
ditunjukan Agus saat menyimak presentasi dan testimoni 
cerita inspiratif yang disampaikan oleh pelaku dari kejadian 
yang telah terjadi hampir enam tahun yang lalu ini. Ramon 
Mandala Putra dan Hendrik Mangampa membuat seisi 
ruangan acara Value Gathering Kementerian Keuangan 
Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua bercampur rasa, 
bangga, sedih, dan yang paling utama adalah semakin 
berintegritas. Acara yang diselenggarakan tanggal 9 
Maret 2013 di Hotel Clarion Makassar ini merupakan satu 

agenda dari rangkaian kunjungan Menteri Keuangan dan 
rombongan di Medan, Jakarta, dan Makassar.

Dalam rangka meningkatkan berkomitmen sesama 
Kementerian Keuangan dan mengamalkan Nilai-Nilai 
dan Perilaku Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan 
melakukan serangkaian kunjungan kerja yang dimulai dari 
Medan pada tanggal 7-9 Februari 2013, Jakarta pada tanggal 
21-24 Februari, dan Makassar pada tanggal 7-9 Maret 
2013. Ditengah-tengah kesibukannya, Menteri Keuangan, 
Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para pejabat eselon 
I Kementerian Keuangan dan jajarannya menyempatkan diri 
melaksanakan kunjungan kerja berupa internalisasi Nilai 
dan Perilaku Kementerian Keuangan, kunjungan langsung 
ke kantor wilayah dan kantor pelayanan, Rapat Dinas 
Prioritas dan Tantangan Kementerian Keuangan Tahun 2013 
dengan jajaran Kementerian Keuangan setempat, dan Value 
Gathering.

Sebelum kedatangan Menteri Keuangan, Direktur Jenderal 
Kekayaan Negara Hadiyanto mengawali kunjungan dengan 
memberikan arahan dan internalisasi Nilai-Nilai dan Perilaku 
Kementerian Keuangan di Kantor Wilayah II DJKN Medan. 
Seluruh unit vertikal DJKN di Pulau Sumatera, Kepulauan 

Liputan
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Riau, dan Babel menjadi peserta dalam acara ini. Inti dari 
arahan pria yang mendapat gelar Doktor dari Universitas 
Padjajaran ini antara lain (1) Nilai-Nilai Kementerian 
Keuangan dimaknai dengan melakukan perubahan yang 
positif untuk mewujudkan kinerja lebih baik di tahun 2013, 
(2) seluruh jajaran Kanwil DJKN lebih memaknai dan aware 
pentingnya peningkatan kualitas dalam pelaksanaan tugas 
dan fungsi, (3) pentingnya stakeholder management, karena 
dampaknya banyak. Untuk itu, diharapkan fungsi kehumasan 
sudah berjalan, sebagai contoh hasil rekonsiliasi BMN,  agar 
dipublikasikan melalui siaran pers dengan tujuan selain lebih 
mengenalkan tugas dan fungsi DJKN kepada publik, juga 
diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas satuan kerja, 
(4) menerapkan dan mampu bekerja dengan integritas dan 
mempunyai values, karena values itu penting sebagai acuan 
tingkah laku dan harus menjadi pedoman seluruh pegawai 
dalam bekerja. “Bahkan Menteri Keuangan pun berpesan 
bermimpi pun harus dengan integritas,” ujarnya.

Dalam kunjungan ke tiga tempat ini, Sekretaris DJKN Agus 
Rijanto Sedjati menyampaikan capaian indikator kinerja 
utama setiap kantor. Untuk poin-poin kinerja yang sudah 
baik, Sekretaris DJKN berharap agar dapat dipertahankan. 
Untuk yang masih kurang baik, diharapkan ada konsolidasi 
mengenai hambatan yang ada dan harus ada upaya perbaikan 
ke depan. Sekretaris DJKN juga menyampaikan bahwa DJKN 
memperoleh peringkat ketiga pada survei Strategy Focused 
Organization (SFO) yang dilakukan oleh Kementerian 
Keuangan di semua unit eselon I di Kementerian Keuangan. 
DJKN memperoleh skor 4,83 dengan interpretasi skor “We 
are best practice at this” yang mengungguli beberapa unit-
unit eselon 1 lainnya di Kementerian Keuangan.

Di Jakarta sendiri, unit DJKN yang berperan sebagai peserta 
antara lain para pejabat dan pegawai dari lingkungan Kantor 
Wilayah VII DJKN Jakarta, Kanwil XI DJKN Pontianak, Kanwil 
XII DJKN Banjarmasin, dan Kanwil XIII DJKN Samarinda. Pada 
acara yang digelar di Kantor Pusat Bea dan Cukai ini, Menteri 
Keuangan Agus Martowardojo secara langsung memimpin 
Rapat Dinas Prioritas dan Tantangan Kementerian Keuangan 
Tahun 2013.

Menteri Keuangan menyampaikan beberapa poin 
penting antara lain: (1) Kondisi ekonomi dunia yang 
belum membaik dalam beberapa tahun ke depan, telah 
berdampak pada perekenomian Indonesia. Hal ini ditandai 
oleh neraca perdagangan defisit, realisasi penerimaan 
negara lebih rendah daripada yang direncanakan, dan 
keseimbangan primer (primary balance) defisit. Kondisi 
ini perlu diwaspadai dan tentu saja menjadi tantangan 
bagi Kementerian Keuangan untuk menjaga penerimaan 
negara, kualitas perencanaan dan realisasi anggaran 
yang baik dan pengelolaan kekayaan negara yang baik 
juga. Tantangan kita banyak, tapi Kementerian Keuangan 
semakin solid, kita bersatu, menjunjung tinggi Nilai-
Nilai Kementerian Keuangan, sangka baik di antara kita 
dan teamwork yang kuat, Insya Allah kita bisa mencapai 
visi kita memajukan Bangsa Indonesia," pesan mantan 
Direktur Utama Bank Mandiri ini. (2) Kementerian Keuangan 
dalam keadaan baik, tetapi kita perlu terus meningkatkan 
konsolidasi organisasi kita, mempersiapkan organisasi 
kita, agar dapat ber-tranformasi menjadi lebih baik lagi. 
Kita bangga menjadi bagian Kementerian Keuangan yang 
mendapatkan tugas mulia untuk memajukan bangsa. 
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(3) Menteri Keuangan secara khusus menyampaikan 
apresiasi atas semua sumbangsih baik pada 2012, sehingga 
penerimaan negara sampai 96 %, dapat mencairkan 
anggaran, kekayaan negara terjaga, kepada peserta acara 
pengarahan, seluruh pegawai kementerian keuangan dan 
keluarga yang selama ini mendukung kita, membesarkan 
hati kita dan memberikan komitmen yang kuat, sehingga kita 
dapat bekerja dengan baik. (4) Menteri Keuangan berpesan, 
agar DJKN dapat melaksanakan pengurusan piutang negara, 
penilaian, pengelolaan kekayaan negara dan lelang dengan 
baik, merapikan pengeloaan Barang Milik Negara, membuat 
kinerja BUMN lebih baik dan menindaklanjuti temuan-
temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

(5) Sejak tahun 2005 Indonesia memiliki laporan keuangan 
yang diaudit dan diberi opini oleh lembaga independen. 
Sebelumnya,  kekayaan negara kita tidak jelas, namun setelah 
dilakukan inventarisasi dan penilaian oleh DJKN semua 
menjadi jelas. Nilai kekayaan negara terus berkembang dari 
2005 sampai dengan 2011, sehingga mengakibatkan ekuitas 
yang defisit pada 2005 menjadi positif kurang lebih 1.000 
Triliun pada 2011. Dengan ekuitas yang positif dan laporan 
keuangan pemerintah pusat yang akuntabel,  diaudit  dan 
diberi opini oleh BPK akan membuat kepercayaan dunia 
terhadap Indonesia menjadi lebih baik. (6) Pertumbuhan 
ekonomi Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir selalu di 
atas enam persen, dan termasuk dua puluh negara dengan 
perekonomian terbesar di dunia. “Itu peran yang terbesar, 

peran dari Kementerian Keuangan," ujar Menteri Keuangan 
disambut tepuk tangan riuh dari seluruh hadirin.

Value Gathering
Di Jakarta, senam pagi dan sarapan bersama mengawali 
acara value gathering pada sabtu 24 Februari 2013 di Kantor 
Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Yang unik dalam acara kali 
ini, Menteri Keuangan beserta Pejabat Eselon I dan II menjadi 
pelayan, melayani para pegawai Kementerian Keuangan 
yang antri mendapatkan hidangan sarapan. Value gathering 
semakin meriah dengan adanya pertunjukan lenong yang 
diperankan oleh gabungan pegawai kementerian keuangan 
bertema stop kebiasan buruk dan start kebiasaan baik. Kisah 
inspiratif dari Pegawai Perbendaharaan dalam menghadapi 
banjir, pegawai DJP dalam menghadapi tekanan dari oknum 
dan kisah heroik dari pegawai DJBC dalam melakukan patroli 
untuk menangkap penyelundup BBM membuat suasana 
pagi itu penuh dengan semangat Nilai-Nilai Kementerian 
Keuangan. Semangat dan keceriaan semakin tergambar di 
wajah ketika Menteri Keuangan, eselon I dan II serta peserta 
value gathering mengikuti flash mob dan larut dengan alunan 
musik dan gerakan-gerakan yang dibawakan oleh panita.

Di Makassar, sejak pagi, para peserta sudah bersemangat 
mengikuti senam dengan menteri dan rombongan. 
Dilanjutkan dengan sarapan, dimana menteri dan para 
pejabat melayani para pegawai. “Ini Coto Makassar saya 
sendiri yang masak, pasti enak,” canda Agus sambil 
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memberikan coto yang dia siapkan kepada salah seorang 
pegawai yang mengantri di “warung” cotonya. Tidak kalah 
laris, warung sate Dirjen KN Hadiyanto. Saat warung lain 
masih melayani, warung sate ini telah habis “dagangannya”  .

Selain kisah yang ada di bagian atas tulisan ini, diceritakan juga 
kisah inspiratif dari pegawai bea dan cukai, perbendaharaan, 
dan pajak yang juga tidak kalah menunjukkan bahwa tugas 
di daerah terpencil dan perbatasan membutuhkan integritas 
yang lebih. Dari bea dan cukai misalnya, bagaimana 
seorang pegawai bea dan cukai berhasil menggagalkan 
penyelundupan narkoba di perbatasan Papua. Pekerjaan 
ini dilakukan di bawah ancaman fisik dan mental. “Bisa 
dibayangkan, apabila para pegawai ini tidak mempunyai 
nilai integritas yang baik, pasti sudah menyerah di bawah 
tekanan fisik maupun suap dari para oknum,” tegas Menkeu.

Terkait SDM, sesuai dengan tujuan strategis organisasi yaitu 
untuk menjamin kesinambungan kesuksesan organisasi 
dalam jangka panjang, kunjungan kerja Menteri Keuangan 
ke unit-unit vertikal di daerah juga mengangendakanTalent 
Pool. Agenda tersebut merupakan sebuah proses untuk 
mengidentifikasi para pegawai (pejabat eselon III dan IV) 
yang memiliki kapabilitas untuk menjadi Future Leaders, 
melalui proses identifikasi yang didasarkan pada 2 
elemen kunci yaitu aspek kompetensi dan aspek kinerja 
(performance). Karakter umum  yang harus ada pada  pegawai 
yang dinilai berprestasi ini yaitu memiliki komitmen yang 
tinggi terhadap visi, misi, dan nilai-nilai organisasi, memiliki 

penghayatan terhadap tujuan organisasi, berupaya untuk 
senantiasa meningkatkan kinerja organisasi, dan memiliki 
motivasi internal yang tinggi untuk mengembangkan diri. 

Acara value gathering di Makassar diisi dengan pembukaan 
berupa upacara adat Makassar dan pementasan drama 
“Mimpimu juga mimpiku” oleh pegawai Kementerian 
Keuangan. Drama yang mencerminkan pentingnya Nilai-
Nilai Kementerian Keuangan ini menghibur dan sarat pesan. 
Setelah pementasan drama, acara dilanjutkan dengan cerita 
inspiratif, penandatanganan pakta integritas oleh Menteri 
Keuangan, dan ditutup dengan flash mob tarian keakraban 
dari putra-putri Kementerian Keuangan Papua yang 
berkostum khas adat papua diikuti semua peserta value 
gathering. 

Semoga jajaran Kementerian Keuangan dapat mewujudkan 
visi Kementerian Keuangan menjadi Pengelola Keuangan 
dan Kekayaan Negara yang dipercaya dan akuntabel dan 
terbaik di tingkat regional untuk mewujudkan Indonesia yang 
sejahtera, demokratis dan berkeadilan. Kita berkeyakinan 
kita harus memiliki nilai-nilai yang harus dimiliki dalam 
bekerja. Nilai–Nilai itu adalah integritas, profesionalisme, 
sinergi, pelayanan dan kesempurnaan. “Stop yang tidak baik, 
start yang kita yakini baik, baik untuk negara, baik untuk 
institusi, dan teruskan apa yang sudah baik, apa yang selama 
ini kita miliki," pesan Menteri Keuangan. (Teks dan Foto: Tim 
Humas DJKN)
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“Hidup adalah memilih, namun untuk memilih dengan baik, Anda 
harus tahu siapa Anda dan apa yang Anda perjuangkan, ke mana Anda 
ingin pergi dan mengapa Anda ingin sampai di sana.”
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Resensi Buku

Novel ini mengisahkan petualangan sang 
penggembala domba bernama Santiago 
dalam usahanya mencari harta karun. 
Awalnya harta karun ini muncul di dalam 
mimpi. Santiago mengabaikannya sampai 
kemudian ia bertemu dengan seorang 
perempuan tua Gipsi yang mampu 
menafsirkan mimpi dan membuatnya 
yakin atas kebenaran harta karun itu. 
Namun, ia tidak segera memutuskan 
untuk mencarinya sampai kemudian 
dia bertemu dengan seorang lelaki tua 
yang mampu membaca pikiran manusia 
dan membantunya memantapkan niat 
untuk bertualang mencari harta karun itu. 
Berbekal uang dari hasil menjual semua 
dombanya, Santiago pergi meninggalkan 
Spanyol, melanglang buana menuju Mesir, 
tempat harta karun itu berada. Dalam 
petualangannya, ia menemukan tempat-
tempat baru untuk disinggahi, pengalaman-
pengalaman baru untuk dipelajari, bertemu 
dengan beberapa tokoh yang mengayakan 
batinnya.

Dalam proses pencarian harta itu, Santiago 
harus kehilangan seluruh bekal uangnya, 
terpaksa harus bekerja sebagai pelayan 
di toko milik pedagang kristal, bertemu 
dengan orang Inggris kutu buku yang 
terobsesi mempelajari ilmu mistis, terjebak 
dalam kemelut perang suku gurun, hampir 
terpenggal kepalanya dalam insiden di 
sebuah oasis, dan bertemu dengan seorang 
gadis gurun yang membuatnya memahami 
makna cinta sejati. Semua peristiwa itu 
mengubah cara Santiago memandang 
dunia, seakan semua itu dipersiapkan untuk 
tujuan mengubah hidupnya. Petualangan 
yang semula hanya sekedar pencarian 

harta berubah menjadi petualangan 
spiritual baginya. Santiago bukan hanya 
bertemu dengan Sang Alkemis, sosok 
misterius yang mampu mengubah timah 
menjadi emas, namun akhirnya ia sendiri 
mampu mengubah dirinya dari seorang 
gembala biasa menjadi pribadi yang di luar 
dugaannya. 

Novel ini unik, ditulis tanpa bab dan tanpa 
daftar isi, hanya sebuah prolog, dua bagian 
cerita, dan epilog; itu saja. Alur ceritanya 
mengalir bagai tanpa hilir, dialog para 
tokohnya dipenuhi bahasa simbolik, kaya 
metafora, namun mudah dicerna. Novel 
ini tidak memunculkan banyak tokoh yang 
harus dihafal namanya. Bahkan nyaris semua 
tokoh tidak diberi nama alias anonim. Inilah 
alasan yang menjadikan novel ini kuat 
dalam penceritaannya. Tampaknya Paulo 
Coelho, sang pengarang sengaja melakukan 
untuk mengurai kedalaman karakter para 
tokoh yang membuat pembaca lebih fokus 
pada kekuatan makna ceritanya.

Selain ditulis dengan bahasa sederhana, 
novel ini juga ditaburi banyak aporisma 
indah yang jika dilepas dari konteks 
ceritanya akan menjadi quote-quote 
mandiri yang memiliki kekuatan makna. 
Di antaranya quote berikut ini: Saat kamu 
menginginkan sesuatu, segenap alam 
semesta akan bersatu untuk membantumu 
meraihnya. 

Selain menulis novel, Paulo Coelho juga 
seorang musisi dan pernah menerbitkan 
komik. Hampir semua novelnya telah 
mendapatkan penghargaan. Sebagai 
masterpiece, ‘Sang Alkemis’ telah terjual 

lebih dari 24 juta di seluruh dunia dan 
diterjemahkan dalam 43 bahasa. Selain 
jadi buku ‘Long-Best-Seller International’, 
novel ini tercatat sebagai satu dari 10 buku 
yang paling banyak dibaca manusia. ‘Sang 
Alkemis’ mendapat pujian internasional dari 
banyak kalangan; mulai dari pelaku bisnis, 
politisi, negarawan, atlet, hingga motivator. 
Satu pesan kuat yang tersirat dari novel 
ini adalah: Jika anda sungguh-sungguh 
mengejar impian anda, bukan saja kelak 
anda akan mendapatkannya, namun dalam 
prosesnya anda akan bertumbuh menjadi 
pribadi tak anda duga sebelumnya. anda 
bukan hanya akan mendapatkan ‘APA’ 
yang anda impikan, namun juga akan 
menjadi ‘SIAPA’ anda dalam prosesnya. 
Menjadi ‘SIAPA’ anda akhirnya, itulah yang 
terpenting!

Novel ini bagus untuk remaja maupun 
orang tua, bukan lantaran tidak 
mengedepankan sastra melainkan banyak 
pembelajaran positif yang bisa kita ambil 
dari kisah spiritual para tokohnya. Saya 
merekomendasi anda untuk membacanya. 
Sangat merekomendasi! Seandainya anda 
tidak sempat membaca satu pun buku di 
dunia ini, novel yang satu ini tetap layak 
untuk anda pertimbangkan, meskipun itu 
berarti hanya novel inilah satu-satunya 
buku yang sempat anda baca sepanjang 
hidup anda. Setiap beberapa dekade terbit 
sebuah buku yang mampu mengubah 
hidup berjuta-juta pembacanya. Novel ini 
adalah buku semacam itu!

*Penulis adalah pegawai pada KPKNL Bekasi

Penerbit : Gramedia Pustaka Utama (GPU) 
Penulis   : Paulo Coelho 
Kategori : Novel Spiritual 
Tebal  : 216 halaman 
Harga    : Rp. 40.000 
Peresensi : Hakim SB Mulyono* The Alchemist
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Resensi Film

Life of Pi adalah sebuah 
film drama petualangan 
yang diangkat dari 
sebuah novel karya 
Yann Matel tahun 2001. 

Film yang disutradarai oleh Ang Lee ini berkisah tentang seorang 
bocah laki-laki yang bernama Piscine Molitor “Pi” Patel (Irfan Khan). 
Saat Pi berusia 16 tahun, Pi terjebak dalam sebuh sekoci bersama 
seekor harimau bengali bernama Richard Parker. Ia berada di sekoci 
tersebut setelah kapal laut yang ditumpangi bersama keluarganya 
mengalami kecelakaan. Film ini menceritakan juga Pi adalah bocah 
yang belum paham akan Tuhan. Keluarga Pi berbeda dengan 
masyarakat India kebanyakan dengan tidak mempercayai Tuhan 
(Atheis). Dengan demikian, Pi berusaha mencari Tuhan dengan 
memeluk beberapa agama, di antaranya Hindu, Kristen, dan Islam.  
Awal mula cerita hingga Pi berada dalam satu sekoci dengan seekor 
harimau bengali dimulai ketika keluarganya yang memiliki kebun 
binatang memutuskan untuk pindah ke Kanada dan memindahkan 
hewan-hewan peliharaannya. Dengan menaiki kapal kargo buatan 
Jepang bernama Tsimsum, Pi dan keluarganya beserta hewan-
hewannya menuju Kanada. Namun naas bagi keluarga ini. Di 
tengah perjalanannya, kapal yang mereka tumpangi terhempas 
badai besar dan terombang ambing hingga akhirnya tenggelam. 
Pi berusaha menolong keluarganya, tetapi ombak yang terlalu 
besar menghalangi usahanya. Pi pun berakhir dalam sebuah 
sekoci bersama seekor Harimau, seekor Zebra yang terluka, seekor 
orang utan serta seekor Hyena. Hyena yang kelaparan kemudian 
membunuh Zebra dan Orang Utan, sang hyena sendiri akhirnya 
mati dibunuh oleh harimau.
Singkat cerita, tinggal Pi dan seekor harimau dalam sebuah sekoci 
yang terombang ambing di lautan. Pi berusaha untuk melindungi 
dirinya dari harimau tersebut dengan membuat rakit yang 
diikatkan pada sekoci. Ia memberi harimau itu ikan yang ia pancing 
agar harimau tersebu tetap kenyang dan tidak memangsanya. Ia 
juga melatih harimau tersebut agar dapat menerima keberadaan 
dirinya dalam sekoci tersebut.
Kejadian demi kejadian menimpa Pi hingga akhirnya ketika semua 
cadangan makanannya hanyut terhempas ombak. Pada suatu 
hari, Pi dan harimau tersebut terdampar di suatu pulau yang 

berpenghuni ribuan merkat. Namun ternyata pulau tersebut 
tidak bersahabat untuk mereka karena pada malam hari, danau di 
pulau tersebut bersifat asam dan beracun. Pi memutuskan untuk 
kembali ke tengah lautan bersama sang harimau. Pada akhirnya, 
sekoci membawa mereka ke sebuah pantai di Meksiko. Pada saat 
itu, kondisi Pi lemas karena beberapa hari tidak makan, sedangkan 
sang harimau masih sanggup untuk berjalan dan akhirnya 
memasuki hutan dan tidak kembali tanpa memperdulikan kondisi 
Pi. Pi akhirnya dibawa ke rumah sakit oleh penduduk setempat.  
Bagi para movie lovers, sangat disarankan untuk menonton film 
yang memenangkan 4 oscar dalam Academy Awards 2013 ini 
karena film Life of Pi memberikan sebuah pelajaran yang sangat 
berharga bagi kita. Terkadang kita sering menyangsikan, apakah 
benar Tuhan itu ada dan menolong kita ketika kita membutuhkan 
sebuah pertolongan. Pada momen di mana semua orang tidak 
mempercayai cerita yang disampaikan oleh Pi karena dianggap 
mustahil, hal tersebut sangatlah masuk akal. Bila kita lihat ceritanya, 
dengan latar belakang Pi yang seorang atheis, kemudian perjalanan 
Pi hidup bersama seekor harimau buas dalam satu sekoci dan hidup 
berhari-hari ditengah lautan dengan keterbatasan makanan dan 
akhirnya selamat, secara logika memang tidak masuk akal karena 
bisa saja Pi menjadi santapan lezat untuk harimau tersebut. Tetapi 
itu semua hanya logika manusia dengan hitungan matematisnya, 
sementara bukanlah hal mustahil bagi Tuhan dengan segala 
keagungan-Nya dapat memberikan pertolongan kepada makhluk-
Nya kapan pun, di mana pun dan dalam keadaan apa pun dengan 
berbagai cara yang berbeda. Itulah yang menyebabkan mengapa 
film ini dapat merefleksikan bahwa Tuhan itu ada dan kita harus 
percaya.  

*pelaksana pada Sekretariat DJKN

Life of Pi : Sebuah Film yang 
Mengusik Rasa Percaya akan 

Keberadaan Tuhan 

Oleh:		Dimas	Imam*
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Apa Kata Mereka?

Memang tidak dipungkiri, kasus korupsi sudah tidak asing terdengar di telinga masyarakat 
karena pemberitaan di media yang cukup gencar. Siaran berita di televisi setiap hari selalu 
mengupas permasalahan-permasalahan korupsi di negeri ini. Surat kabar pun selalu 
mengupas permasalahan korupsi.  Sorotan publik terhadap permasalahan korupsi pun 
semakin mendalam.

Menurut saya, untuk memerangi korupsi, Kementerian Keuangan khususnya Direktorat 
Jenderal Kekayaan Negara tidak boleh tinggal diam. Langkah-langkah dan kebijakan yang 
telah diambil sangat dirasakan oleh pegawai DJKN. Kebijakan tersebut seiring dengan 
reformasi birokrasi yang telah dicanangkan oleh Kementerian Keuangan. Sistem dan 
peraturan yang telah dijalankan juga mengurangi kesempatan bagi para pegawai melakukan 
korupsi. Mulai dari absen menggunakan fingerprint yang mengurangi korupsi waktu bagi 
pegawai, pemeriksaan keuangan, pelayanan di front office, pengajuan pengurusan lelang, 
sampai pelayanan penilaian yang dipastikan gratis. 

Meskipun langkah-langkah tersebut telah dilakukan, namun akar dari dihentikannya korupsi 
adalah perlunya integritas yang ditanamkan oleh para pegawai. Buku saku Perilaku Pegawai 
Kementerian Keuangan yang telah dibagi ke setiap pegawai membantu para pegawai untuk 
dijadikan pedoman dalam bekerja. Dalam buku tersebut, integritas menjadi nomor satu 

karena prinsip utama dalam bekerja yang baik dan benar adalah memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

Sangat miris rasanya, bila mengetahui bahwa negara kita termasuk dalam daftar negara terkorup. Bisa kita bayangkan 
dampak banyaknya korupsi di suatu negara, antara lain tersendatnya pembangunan. Bila terjadi pembiaran, maka akan 
berdampak lebih luas lagi misalnya kemiskinan dan semakin banyaknya pengangguran. Bila korupsi terjadi di Kementerian 
kita, selain kerugian negara juga berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap instansi menjadi berkurang.
Saya berharap Nilai-Nilai Kementerian Keuangan dapat dipahami dan dilaksanakan oleh setiap pegawai. Saya yakin dengan dipahami dan 
dilaksanakannya Nilai-Nilai Kementerian Keuangan akan membawa DJKN semakin sukses dan akan tercipta iklim kerja yang lebih baik 
bagi para pegawai DJKN.

Himawan – Pegawai Kantor Wilayah XVI DJKN Manado

Pencanangan zona integritas oleh Menteri Keuangan pada hari oeang ke-66 lalu 
merupakan langkah yang baik dan patut untuk diapresiasi. Namun demikian, pada 
dasarnya upaya untuk menegakkan zona integritas ini telah dilakukan oleh DJKN 
khususnya KPKNL Jakarta I melalui penerapan sistem reward and punishment dan SOP 
layanan unggulan. Melalui dua instrumen tersebut, pegawai dituntut untuk memberikan 
pelayanan terbaik kepada para stakeholder dan  meninggalkan praktek-praktek tidak sehat.

Menurut pendapat saya pribadi, untuk lebih memantapkan tegaknya zona integritas, 
instrumen yang telah ada tersebut sebaiknya ditambah dengan instrumen lainnya seperti 
penambahan SOP unggulan untuk jenis layanan yang belum dikategorikan sebagai 
unggulan. Hal lainnya yang penting untuk dapat mewujudkan kantor sebagai salah satu 
zona integritas adalah  meningkatkan kesadaran pribadi tiap individu bahwa praktek tidak 
sehat, gratifikasi, dan korupsi merupakan hal yang tidak baik, melanggar norma hukum 
dan agama. Kesadaran pribadi dapat ditumbuhkan melalui penyegaran dan pendekatan 
spiritual/rohani. Melalui kegiatan penyegaran tersebut, tiap individu kemudian diingatkan 
kembali bahwa pekerjaan yang dijalani adalah dalam rangka memuliakan Tuhan. 
Melakuan praktek kotor dan pelanggaran sama halnya dengan mencemarkan Tuhan.

Hal penting lainnya untuk dapat  mewujudkan zona integritas dengan suri tauladan dari atasan. Integritas seseorang dapat ditumbuhkan 
dan ditularkan melalui  tingkah laku yang baik dari atasannya. Apabila seorang atasan melakukan hal-hal tidak baik, maka perilaku negatif 
akan menular kepada bawahan, begitu pun juga dengan perilaku terpuji, dapat ditularkan oleh seorang atasan kepada bawahan.

Lydia Fransiscani Br Turnip– Pegawai KPKNL Jakarta I
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Info Kesehatan

Ungkapan “one banana a day eats your troubles away” adalah 
ungkapan yang mengisyaratkan untuk menjalani pola hidup 
sehat. Salah satu faktor pola hidup sehat ini adalah dengan banyak 
mengkonsumsi makanan bernutrisi, termasuk buah dan sayur-
sayuran. Ungkapan tersebut sering kita dengar dan ucapkan, 
namun sudahkah kita menerapkannya?

Dalam info kesehatan kali ini, akan diulas sedikit mengenai pola 
hidup yang sehat dari narasumber seorang dokter yang telah 
45 tahun mengabdikan dirinya di Balai Kesehatan Kementerian 
Keuangan. Saat ditanya apa rahasianya agar selalu sehat, dokter 
Pramudya mengatakan bahwa tidak ada rahasia khusus. Dokter 
Pramudya hanya menyampaikan 5 hal menyangkut kebiasaannya 
selama ini sehingga sampai sat ini masih sehat dan bugar. Berikut 5 
tips yang dianjurkan oleh dokter yang lahir 76 tahun silam ini:

1. Makan teratur, cukup dan tidak berlebih
Makan teratur itu penting, minimal 3 kali sehari, karena tubuh 
membutuhkan energi dari nutrisi yang terkandung di dalam 
makanan untuk bisa menjalankan proses metabolisme. Tapi 
tidak cukup itu, pilihan makanan juga harusn menjadi perhatian. 
Makanan yang mengandung terlalu tinggi kalori dan lemak akan 
berisiko terkena penyakit yang berhubungan dengan obesitas 
seperti tekanan darah tinggi, diabetes, penyakit jantung dan 
kanker. 

Untuk mengetahui secara 
sederhana porsi kita berlebih atau 
tidak, dapat kita lihat dari berat 
badan kita. Apabila berat kita 
semakin naik, berarti porsi makan 
kita berlebih dan harus dikurangi. 
Begitulah nasehat kakek yang telah 
memiliki 5 orang cucu ini.

Saat ditanya mengenai makanan 
yang sebaiknya dihindari, dr. Pram 
mengatakan, bahwa tidak perlu ada 
makanan yang dipantang, namun 
kita harus membatasi diri memakan 
sesuatu terutama makanan yang 
mengandung kolesterol tinggi 
seperti kuning telur dan daging 
merah. “Apabila kita sudah makan 1 kuning telur dalam sehari, 
usahakan tidak memakan makanan yang mengandung kolesterol 
lagi, karena 1 kuning telur telah mencukupi kebutuhan kolesterol 
harian. 1 butir kuning telur memiliki kandungan setara dengan 3 
ons daging merah”, jelas dokter yang pernah ditugaskan sebagai 
dokter kabupaten di Kota Tual, Sulawesi Utara ini.

2. Olahraga Rutin
Dalam wawancara tim Media Kekayaan Negara dengan dr. Pram 
yang dilakukan di ruang praktek klinik Kementerian Keuangan, 
dokter kelahiran Malang ini menyampaikan bahwa setidaknya 
2 kali dalam seminggu berolahraga tenis lapangan. Tidak hanya 
itu, di sela-sela jam kerja prakteknya ketika tidak ada pasien atau 
jam istirahat, dia selalu menyempatkan diri untuk berjalan-jalan di 
sekitar klinik sekedar untuk membuat tubuhnya tetap bergerak, 
karena menurutnya terlalu lama duduk itu tidak baik untuk 
kesehatan.

Walaupun olahraga baik bagi tubuh, namun tidak boleh 
melakukannya berlebihan, karena bukan membuat badan makin 
sehat, tapi justru membuat otot merasa sakit, selalu merasa capek, 
bahkan meningkatkan kadar radikal bebas di dalam tubuh. Dalam 
beberapa kasus, peningkatan kadar radikal bebas dalam tubuh 
akan menimbulkan peradangan pada pembuluh darah yang dapat 
menimbulkan peradangan pada pembuluh darah yang dapat 
menimbulkan plak, sehingga terjadi serangan jantung.

3. Tidur cukup
Dokter Pram mengatakan bahwa tidur malam yang dianjurkan 
adalah 6-8 jam setiap harinya, oleh sebab itu, dia membiasakan 
diri sendiri mulai tidur pada pukul 9 malam. Selain tidur malam, 
ayah dari 3 orang putri ini mengatakan bahwa sebaiknya kita 
menyempatkan untuk istirahat siang. “Tidak perlu lama, sekitar 5-10 
menit sudah cukup untuk membuat kita segar kembali”, terangnya.

Kekurangan tidur tidak baik bagi kesehatan, karena dapat 
menurunkan kekebalan tubuh, mempersulit penurunan berat 
badan dan meyebabkan penuaan dini. Namun tidur terlalu lama 
juga tidak lebih baik karena berisiko terhadap masalah medis, 
seperti penyakit jantung, diabetes dan meningkatnya risiko 
kematian.

4. Donor Darah
Dokter Pram menjelaskan dengan 
mendonorkan darah dapat menstimulasi 
tubuh untuk memproduksi sel darah 
baru. “Umur sel darah merah kita itu 
sekitar 3 bulan, jika kita melakukan donor 
darah, maka tubuh akan mempercepat 
produksi darah baru. Hal ini tentu sangat 
bermanfaat bagi tubuh”, ujar Pria yang 
telah mendapatkan penghargaan dari 
Menteri Keuangan Boediono atas donor 
darah yang ke-50.

5. Tidak Merokok
Dokter yang telah menerima Satya Lancana 
Karya Satya 25 tahun ini mengatakan 
bahwa salah satu cara agar dirinya tetap 
sehat adalah dengan menghindari rokok. 

Situs www.lung.org menuliskan bahwa 
setidaknya terdapat 600 bahan kimia terkandung dalam rokok 
dan sekitar 4000 jenis zat kimia berbahaya terbentuk ketika rokok 
dibakar, 50 zat diantaranya dikenal sebagai pemicu kanker dan 
sebagian besar lainnya merupakan zat beracun.

6.Hindari stres
Ini mungkin tips pamungkas dari semua tips yang sudah di tuliskan 
di atas. Kita mungkin tidak bisa menghindari pekerjaan yang 
menumpuk, interaksi dengan orang lain dan lain sebagainya yang 
dapat menjadi penyebab stres. Hal itu mungkin tidak bisa dihindari, 
tapi pilihan untuk menyikapi stres ada pada kita. “Kerjakanlah segala 
sesuatunya tanpa beban”, tutur dokter lulusan Fakultas Kedokteran 
Universitas Indonesia ini mengakhiri pembicaraannya.

5 Tips Agar Selalu Sehat

“Bahagia bukan berarti segalanya sempurna. Bahagia 
adalah ketika anda memutuskan untuk melihat segala 

sesuatu secara sempurna”
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Kilas Berita

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) 
Jember mengadakan kegiatan Sosialisasi Layanan Unggulan 
KPKNL dan Persiapan Rekonsiliasi Barang Milik Negara 
(BMN) Semester I 2012 yang diikuti oleh seluruh satuan 
kerja (satker) di wilayah kerja KPKNL Jember sebanyak 
235 satker. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan mulai 11-20 
Desember 2012 di empat kabupaten/kota yaitu Kabupaten 
Banyuwangi, Jember, Bondowoso, dan Kota Probolinggo.

Sosialisasi Layanan Unggulan KPKNL Wujud 
Pelaksanaan Nilai-Nilai Kemenkeu

Pelantikan Anggota PUPN Cabang Sulawesi 
Utara Dari Unsur Kejaksaan

Pada tanggal 18 Desember 2012, PUPN Cabang Sulawesi 
Utara melantik satu anggota baru PUPN dari unsur Kejaksaan. 
Pelantikan yang diadakan di ruang rapat Kanwil XVI DJKN 
Manado tersebut dihadiri oleh Kepala Kanwil XVI DJKN Manado 
yang sekaligus sebagai Ketua PUPN Cabang Sulawesi Utara, 
para pejabat eselon III dan IV, perwakilan dari Kejaksaan, serta 
rohaniwan.

Menteri Keuangan:
Tantangan Kementerian Keuangan ke depan semakin 
berat, kondisi perekonomian akan semakin menuntut kerja 
keras dan cerdas, maka jadilah sumber daya manusia yang 
unggul, beretika, dan memberikan yang terbaik untuk 
negara. Demikian disampaikan Menteri Keuangan Agus 
Martowardojo dalam kunjungan ke Direktorat Jenderal 
Kekayaan Negara, Jumat (11/01). Dalam rapat tersebut, 
Menteri Keuangan berharap pertemuan demikian dapat 
menjadi kesempatan untuk mengenal DJKN lebih dekat 
dan menjalin komunikasi yang lebih baik. Selain itu, Menteri 
Keuangan ingin lebih mendalami current issue yang ada di 
DJKN saat ini.

Dirjen Kekayaan Negara: Siapkan Strategic Policy 
Paper DJKN 2013-2014 dengan Baik dan Penuh 
PemikiranIndonesia

“Tantangan kita banyak, tapi kita Kementerian Keuangan semakin 
solid, kita bersatu, menjunjung tinggi Nilai-Nilai Kementerian 
Keuangan, sangka baik di antara kita dan teamwork yang kuat, Insya 
Allah kita bisa mencapai visi kita memajukan Bangsa Indonesia” ujar 
Menteri Keuangan Agus Martowardjojo pada acara Pengarahan 
Menteri Keuangan kepada Para Pejabat Kementerian Keuangan 
di lingkungan wilayah Jakarta I dan Kalimantan, 22 Februari 2013 
bertempat di Kantor Pusat Bea dan Cukai, Rawamangun.



62 | Media Kekayaan Negara | Edisi Nomor 12

Kilas Berita

Dirjen	Public	Asset	Management	MoF	Vietnam	
Timba Ilmu Pengelolaan Aset ke DJKN
“Welcome to Directorate General of State Asset Management 
Ministry of Finance”, kata Direktur Barang Milik Negara (BMN) 
Dedy Syarif Usman ketika menyambut Director General Public 
Asset Management Ministry of Finance (MoF) Republik Sosialis 
Vietnam Dinh Chuong PHAM beserta rombongan pada 21 
Januari 2013 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan 
Negara, Jakarta. Pertemuan antara DJKN dan Director 
General Public Asset Management  MoF Republik Sosialis 
Vietnam ini bertujuan untuk sharing ilmu dan pengelolaan 
mengenai pola manajemen aset di Indonesia maupun 
di Vietnam. Dalam pertemuan tersebut, Direktur BMN 
mengucapkan apresiasi atas kedatangan pejabat eselon 1 di 
Kementerian Keuangan Vietnam ini yang mau menimba ilmu 
dan pengalaman tentang pengelolaan aset di DJKN sebagai 
pengelola aset di negara yang mempunyai 34 provinsi ini.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda 
Aceh mempunyai wilayah kerja tiga belas Kabupaten di pesisir 
barat Provinsi Aceh, meliputi 927 Satuan Kerja (Satker) berbagai 
kementerian dan lembaga, ditambah dengan Satker Dekonsentrasi/
Tugas Pembantuan (Dekon/TP) setiap semester melayani kegiatan 
Pemutakhiran Data dan Rekonsiliasi Sistem Informasi Manajemen 
dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dalam rangka 
Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan 
Pemerintah Pusat. Saat melaksanakan rekonsiliasi SIMAK BMN 
Semester II/2012 yg berakhir pada 17 Januari 2013 di Banda Aceh, 
permasalahan yang dihadapi antara lain jarak antar wilayah kerja 
yang harus ditempuh selama 2 hari 1 malam dengan menggunakan 
kendaraan L300 yang tentu memberatkan, dan tingkat pemahaman 
SDM Satker yang beragam menghambat proses rekonsiliasi.

Melaksanakan Rekon, Satker Kabupaten 
Singkil	Menempuh	Perjalanan	2	Hari	1	Malam

Terjang Banjir, Demi Rekonsiliasi BMN
Kamis, 17 Januari 2013, hari terakhir pelaksanaan rekonsiliasi data 
Barang Milik Negara (BMN) Semester II dan Tahunan Tahun 2012. 
Sampai dengan pukul 08.00, ketika Area Pelayanan Terpadu (APT) 
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta 
III dibuka, hujan deras masih mengguyur  Jakarta. Jalan Prapatan 
yang berada persis di depan kawasan Kantor Wilayah VII Direktorat 
Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jakarta pun tidak luput dari 
genangan air dengan ketinggian sekitar 80 cm atau lebih dari lutut 
orang dewasa. Sekitar pukul 11.00 WIB barulah nampak kehadiran 
petugas satker dari lingkungan Kementerian Perdagangan yang 
akan melaksanakan rekonsiliasi. Yang menjadi pemandangan tidak 
biasa adalah pakaiannya yang khas, yaitu menggunakan pakaian 
khusus untuk menerobos hujan dan banjir, bercelana pendek,  
hanya mengenakan sandal, dan berjas hujan. Yang bersangkutan 
mengatakan karena hari itu adalah hari terakhir rekonsiliasi dan 
satkernya tidak mau mengalami keterlambatan rekonsiliasi.

myKPKNL, aplikasi KPKNL dalam perangkat Android
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda 
Aceh melakukan terobosan dengan meluncurkan layanan informasi 
berbasis web, Layanan Informasi Terpadu (LIT) dalam bentuk aplikasi 
yang mampu berjalan dalam perangkat android. Layanan yang 
berisi informasi profil KPKNL, SOP pelayanan, pengumuman, info 
teknis, portal serta pengaduan ini ditujukan untuk meningkatkan 
kenyamanan dan kemudahan stakeholder dalam mendapatkan 
informasi. Dalam pemaparan pada knowledge sharing tersebut, 
Nugroho Dwi Muriawan mengatakan bahwa latar belakang 
diluncurkannya layanan ini untuk lebih mempopulerkan brand 
KPKNL kepada masyarakat luas, memberi informasi yang utuh 
terkait peraturan, SOP, maupun teknis layanan KPKNL, serta memberi 
kenyamanan kepada pengguna layanan.
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Pelantikan Dewan 
Komisaris PT Geo 
Dipa Energi (persero)
Jakarta, 10 Januari 2013

kiri ke kanan: Dirjen KN Hadiyanto, Ahmad Sanusi, Djadjang 
Sukarna, Rohaniwan, Arif Baharuddin (Dir. KND), Praktimia 
Semiawan (Dirut PT GDE), Suryanto (Dir. PKNSI)

Kunjungan Menteri 
Keuangan Ke DJKN

Jakarta, 11 Januari 2013

Menteri Keuangan Agus Martowardojo didampingi Wakil 
Menteri Keuangan Mahendra Siregar saat berkunjung ke 

DJKN. Acara berlangsung di Aula DJKN, Gedung Syafruddin 
Prawiranegara lt. 5

Konferensi Pers 
DJKN

Jakarta, 18 Januari 2013

kiri ke kanan:  Tavianto Noegroho (Dir. Hukum dan Humas),  
Teguh Wiyono (TPHK), Hadiyanto (Dirjen KN), Suryanto (Dir. 
PKNSI)

Galeri DJKN
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Galeri DJKN

Kementerian 
Keuangan 
Bugar
Jakarta, 25 Januari 2012

1. Ibu Agus Martowardojo, 
2. Menteri Keuangan Agus Martowardojo, 
4. Hadiyanto (Dirjen KN),

Seminar Legal 
Drafting, "Penyusunan 
Perundang-undangan 

yang Implementatif 
dari Sisi Legal Maupun 

Praktis 
Jakarta, 5-7 Maret 2013

 
kiri ke kanan: Soepomo (Dir. PN-KNL),  I.B. Aditya 

Jayaantara (Direktur Penilaian), Purnama T. Sianturi 
(Dir. Lelang), Deddy Syarif Usman (Dir BMN), 

Suryanto (Dir. PKNSI), Hadiyanto (Dirjen Kekayaan 
Negara), Agus Rijanto Sedjati (Sekretaris DJKN), 

Tavianto Noegroho (Dir. Hukum dan Humas), Teguh 
Wiyono (TPHK), Arif Baharuddin (Dir. KND)

Penanda-
tanganan  
Kontrak Kinerja
Jakarta, 21 Maret 2013
1. Dirjen KN, 2. Sekretaris DJKN, 3. Dir. Lelang, 

4. Kakanwil Pontianak, 5. Kakanwil Surabaya, 

6. Kakanwil Semarang, 7. Dir. Penilaian, 8. 

Kakanwil Bandung, 9. Dir. PKNSI, 10. Dir. PN-

KNL, 11. Kakanwil Bandar Lampung, 12. Dir. 

KND
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Kolom Hobi

Fotografi di Kementerian Keuangan bukanlah hal yang baru, 
sebelumnya sudah ada komunitas-komunitas fotografi di 
lingkungan Kementerian Keuangan. Misalkan saja Ditjen Pajak 
dengan DJP Own Fotografi (DOF), Ditjen Bea Cukai dengan Focus, 
Ditjen Anggaran dengan Klub Foto DJA, Komunitas Foto Itjen, dan 
sebagainya. Di Ditjen Kekayaan Negara ada Komunitas Fotografi 
DJKN (KF-DJKN). 

Terbentuknya KF-DJKN berawal dari dunia maya melalui jejaring 
sosial facebook. Berawal dari satu instansi yang sama, Direktorat 
Jenderal Kekayaan Negara, beberapa pegawai yang memiliki minat 
di bidang fotografi menyatukan dirinya dalam komunitas yang 
menyukai fotografi.  Group komunitas ini pun akhirnya terbentuk 
dalam wadah facebook dengan nama terakhir Komunitas Fotografi 
DJKN (KF-DJKN) dan sebutan untuk anggota komunitas ini adalah 
“Rekan KF-DJKN”. Saat ini sudah lebih dari 200 rekan KF-DJKN.  

Selain dengan facebook, beberapa rekan KF-DJKN juga 
memanfaatkan fitur group Blackberry Messenger untuk dapat 
saling bertegur sapa, sharing foto, sambil belajar menghargai 
dan mengkritisi foto. Salah satu kegiatan unik dari grup ini adalah 
sering diadakannya voting. Antara lain voting untuk menentukan 
logo KF-DJKN dan tagline KF-DJKN, sampai akhirnya terpilih logo 
KF-DJKN se-karang dengan tagline “Masa LaluBoleh Bokeh, Masa 
Depan Harus Fokus dan Tajam”. Perlu kami singkap bahwa beberapa 
kegiatan KF DJKN seperti hunting bareng, lomba foto, dan sharing, 
dikoordinasikan secara online tanpa harus rapat bertemu wajah. 
Beberapa rekan malah belum per-nah bertemu sama sekali. 

Walaupun struktur organisasi KF-DJKN masih malu-malu karena 
belum disepakati, namun saat ini telah ada beberapa orang 
pengurus KF. Kami rekan KF-DJKN memanggilnya dengan “Pak 
Pembina” yaitu Prakoso Adhi Hoetomo (KPKNL Pangkalan BUN) dan 
“Pak Ketua” Nofiansyah (Direktorat PNKNL), sedangkan untuk dapat 
menjangkau silaturrahim dan koordinasi ke seluruh Indonesia 
dipilih pula Nanang Anshari (KPKNL Makasar) sebagai “Ketua 
Wilayah Timur” dan Ronald G. Panggabean (PKNSI) “Ketua Wilayah 
Barat”, Struktur ini masih ditambah lagi dengan Erik Susanto 
(Kanwil DJKN Bandar Lampung) sebagai Kepala Biro Humas KF-
DJKN, begitulah semuanya saling melengkapi. Ada harapan agar 
Bapak-bapak pejabat DJKN ikut berpartisipasi dalam komunitas ini, 
bila perlu bersedia membina kami-kami ini.

Perlu diketahui,  komunitas ini bukanlah fotografer semua, tetapi 
termasuk para penikmat foto, kadang boleh juga disebut fotografer 
amatiran, fotografer profesional, atau sekedar suka berfoto untuk 
diri sendiri. Tidak ada limitasi dalam menikmati foto. Kami saling 
memberi komentar, nasihat, kritikan dan saling beri “orderan” untuk 
wedding, sukur-sukur nambah rejeki.

Hingga saat ini KF-DJKN sudah melakukan berbagai kegiatan dan 
meraih berbagai prestasi, baik di tingkat pusat maupun di daerah, 
antara lain
1. Menyelenggarakan Hunting dan Gathering Komunitas Fotografi 
DJKN untuk pertama kalinya di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, 
dan Makassar.
2. Melakukan kegiatan “Photo of the Month” di Grup Komunitas 
Fotografi DJKN.
3. Rekan KF-DJKN juga ada yang mengikuti beberapa perlombaan 
di antaranya Lomba Fotografi yang diselenggarakan oleh Badan 
Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu dengan hasil DJKN berhasil 
merebut 3 dari 5 pilihan favorit pejabat Eselon I dan II di BKF. 
4. Ada pula rekan KF-DJKN yang fotonya langganan diterbitkan di 
majalah-majalah ternama seperti Vogue Italia dan Chip FotoVideo, 
memperoleh penghargaan di komunitas-komunitas foto, 
mendapat job order seperti event wedding atau liputan. Sekedar 
informasi, portofolio portrait pejabat-pejabat di DJKN juga difoto 
oleh rekan KF-DJKN. Bahkan ada juga yang memoto profil salah 
satu band rock kenamaan.
5. Memproduksi Kaos KF-DJKN.
6. Memproduksi Sticker KF-DJKN.
7. Mengadakan mini hunting di beberapa daerah dan hasilnya di-
upload di grup FB.
8. Mengadakan Lomba Foto dan Pameran Hasil Foto “Setahun 
Berkarya” dalam rangka Hari Ulang Tahun Pertama KF-DJKN 
dengan 201 foto dan 57 peserta dari Kantor Pusat, Kantor Wilayah 
dan KPKNL Se-Indonesia.
9. Mengisi kolom “Snapshot” di Media Kekayaan Negara DJKN.

Untuk tahun 2013 ini, berdasarkan usulan dari rekan KF DJKN, ada 
beberapa kegiatan yang diusulkan yaitu
1. Pembuatan KF-DJKN E-Magz (Majalah Elektronik ini sudah siap 
di-launching)
2. Hunting Bareng
3. Workshop Fotografi
4. Pembuatan seragam/rompi/strap KF-DJKN
5. Lelang Foto
6. Lomba Foto
7.Pembuatan Kalender
8. Pembuatan kfdjkn[dot]com

Komunitas sudah 
terbentuk, struk-
tur akan dileng-
kapi, dan kegiatan 
sudah berjalan. 
Mari semuanya 
ikut berpartisipasi 
dalam mengem-
bangkan komu-
nitas kita tercinta 
ini. Keep jepret!

Komunitas ini 
Berawal dari Dunia Maya...
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Snap Shot
>>

Judul : 
#anakgudang

Fotografer : 
Ronald Goodwidya Panggabean

Direktorat PKNSI
Spesifikasi Teknis:

Pocket Camera Canon PS S95
Aperture f/2
Speed 1/30

ISO 250

<<
Judul : 
SUMPAH
Fotografer : 
Nofiansyah
Direktorat PN-KNL
Spesifikasi Teknis:
Kamera: Canon EOS 60D
Lensa : SIGMA 17-70mm f/2.8
Difragma pada f/4
focal lenght pada 63mm
Kecepatan rana 1/30 detik
ISO : 640 tanpa Flash.

>>
Judul : 

 Penjual Petai
Fotografer : 

Erik Susanto
Kanwil Bandar Lampung

Spesifikasi Teknis:
Kamera: Canon EOS 60D

Lensa : SIGMA 17-70mm f/2.8
Difragma pada f/4

focal lenght pada 63mm
Kecepatan rana 1/30 detik

ISO : 640 tanpa Flash.
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Bang Kaen Menerjang Banjir 
oleh: Hakim SB Mulyono
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