


Suasana pelayanan kekayaan negara berupa Rekonsiliasi Data SIMAK 
BMN Semester II Tahun 2013 di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 
dan Lelang.

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

Misi DJKN
1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas 

pengelolaan kekayaan negara.
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai  tambah pengelolaan investasi pemerintah
4. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar  dan dapat dijadikan acuan dalam 

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

akuntabel.
6. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai 

instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Visi & Misi
DJKN
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Tim Redaksi

Redaksi menerima sumbangan tulisan yang 
sesuai dengan moto majalah ini “Menuju 
Optimalisasi Pengelolaan Kekayaan Negara, 
Piutang Negara dan  Lelang” dan tulisan 
dengan tema lainnya. Tulisan  menggunakan 
huruf Arial 11 spasi 1,5 maksimal 4 halaman 
ukuran A4 dan dikirimkan ke mediadjkn@
gmail.com

SALAM  REDAKSI

Kemajuan teknologi informasi saat ini 
memacu terjadinya perubahan yang cepat  

bagi semua aspek, tidak terkecuali dalam 
organisasi. Sebuah organisasi mau tidak mau 
harus bergerak cepat untuk merespon segala 
kejadian yang berhubungan langsung maupun 
tidak langsung dengan kepentingan organisasi. 
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) 
sebagai salah satu unit organisasi pada 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
pastinya tidak luput melakukan perubahan 
untuk  menunjukan nilai positif organisasi 
bagi pemangku kepentingan, terutama terkait 
dengan akuntabilitas dan penilaian masyarakat. 

Salah satu tindakan nyata yang dilakukan 
dalam melakukan perubahan ataupun 
terobosan adalah adanya pencanangan 
DJKN Goes to Public.  Pada  edisi kali ini, kami 
mengulas dalam Kolom Utama yaitu  program 
DJKN Goes to Public. Program ini merupakan 
salah satu bagian dari dinamika perubahan 
organisasi.  Dua artikel mengupas mengenai 
DJKN Goes to Public, salah satunya adalah 
wawancara dengan Direktur Hukum dan 
Hubungan Masyarakat.

Liputan khusus pada edisi kali ini mengenai 
kegiatan Retreat Transformasi Kelembagaan 
2014 yang mengusung tema “Change 
with Enthusiasm”. Kegiatan retreat tersebut 
merupakan upaya untuk membentuk sinergi 
dalam tim yang terdiri dari berbagai lini 
pegawai Kantor Pusat DJKN, agar mampu 
mengusung perubahan menuju DJKN di tahun 
2025 dalam menjawab setiap tantangan. 

Liputan khusus lainnya kami sajikan  mengenai 
kegiatan rekonsiliasi Barang Milik Negara oleh 
beberapa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 
dan Lelang di seluruh Indonesia. 

Galeri DJKN menampilkan kilasan berbagai 
kegiatan di Kantor Pusat dan kunjungan 
Direktur Jenderal Kekayaan Negara ke Kantor 
Wilayah DJKN Sumatera Utara. Berbagai 
kilas peristiwa di daerah kami sajikan dalam 
pola kolom Kabar Daerah.  Kolom-kolom 
lain, seperti Barang Milik Negara menyajikan 
benchmarking pengelolaan aset publik 
di Kanada, kolom PNKNL menyajikan titik 
singgung BPJS ketenagakerjaan dengan DJKN,  
kolom Kesekretariatan melanjutkan topik edisi 
sebelumnya yaitu terkait tips sukses TOEFL/
IELTS,  dan kolom Lelang membahas inovasi 
cemerlang dalam pelayanan lelang. 

Untuk liputan profil kantor vertikal DJKN, kami 
ulas secara mendalam Kantor Wilayah DJKN Bali 
dan Nusa Tenggara dalam menjalankan tugas 
dan fungsinya melalui kerja yang efisien untuk 
hasil yang luar biasa. Sedangkan profil kantor 
pelayanan kami mengulas  Kantor Pelayanan 
Kekayaan Negara dan Lelang Palu yang berhasil 
mencatat Hat-trick sebagai pemenang lomba 
keindahan dan kebersihan kantor pemerintah 
tingkat provinsi Sulawesi Tengah.  

Kami juga menyajikan kolom baru yang 
berisi layanan hotline SMS KPKNL Surabaya 
dan katalogisasi penilaian KPKNL Pekanbaru, 
foto-foto kreatif penuh nilai seni dalam rubrik 
Snapshoot, ulasan daerah wisata Tanjung 
Penghujan di Kotawaringin Barat Kalimantan 
Tengah, dan program DJKN Hijau sebagai 
wujud hemat energi, serta beberapa artikel 
lainnya untuk melengkapi edisi kali ini.

Pembaca yang budiman, tiada henti kami 
selalu mengajak anda untuk terus berkontribusi 
melalui kreativitas anda  berupa kajian, tulisan, 
ulasan , maupun hasil foto anda. Kritik dan 
saran pembaca selalu kami tungguuntuk 
perbaikan media ini. Semoga edisi kali ini dapat 
memberikan manfaat bagi pembaca. Selamat 
membaca! 
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Sambutan Pimpinan

Assalamualaikum warahmatullaahi wabarakatuh.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin, mari kita panjatkan segala puja dan puji syukur kepada Allah 
Subhanahu Wata’ala, karena berkat rahmat-Nya serta melalui kerja keras dan kerja cerdas 
seluruh insan DJKN, kita dapat melewati tahun 2013 dengan baik. Segala outcome dan output 
yang kita capai, tentunya merupakan hasil upaya kita semua dalam bekerja dan berkarya 
bagi organisasi yang kita banggakan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Tentu saja 
kita  secara berkelanjutan berpegang kepada komitmen untuk tetap melaksanakan Nilai-Nilai 
Kementerian Keuangan dalam bekerja, tetap hidupkan Program Budaya Kementerian Keuangan 
dengan berbagi satu informasi yang positif setiap hari, selalu hadir dua menit sebelum jadwal 
untuk seluruh kegiatan kantor dimulai, selalu memberikan tiga salam setiap hari, menerapkan 
etos kerja dan prinsip manajemen organisasi yang baik dengan rencanakan, kerjakan, monitor 
dan tindaklanjuti serta mendorong kesadaran akan pentingnya penataan ruang kantor dan 
dokumen kerja yang ringkas, rapi, resik, rawat serta selalu rajin dalam melakukannya.

Sebagai pimpinan DJKN, Saya memberikan apresiasi yang tinggi dan mengucapkan terima 
kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pegawai DJKN baik di lingkup kantor pusat, kantor 
wilayah, maupun kantor operasional atas dedikasi Saudara dalam pencapaian kinerja di tahun 
2013. Perlu kita ingat, bahwa masih banyak yang harus dibenahi baik itu terkait capaian kinerja 
dan pembuatan regulasi/kebijakan maupun pelaksanaan operasionalnya. Hendaknya mulai 
saat ini kekurangan-kekurangan tersebut dapat kita perbaiki untuk meningkatkan capaian 
kinerja di 2014.

Menyambut Tahun 2014, kita perlu semakin memperkuat tekad dan semangat serta tetap fokus 
pada 2 (dua) hal utama. Pertama, terhadap capaian prestasi yang kita perlu tingkatkan lagi serta 
terhadap prestasi yang belum dapat dicapai kita perbaiki lagi. 

Tahun 2014 bukan merupakan tahun yang ringan bagi kita, banyak tugas berat yang harus 
segera diselesaikan. Beberapa hal yang menjadikan tuntutan kinerja tahun 2014 antara lain 
bahwa, pada tahun ini DJKN harus berpacu untuk memulai Transformasi Kelembagaan di 
Kementerian Keuangan. Transformasi Kelembagaan adalah wujud dari perubahan organisasi, 
model bisnis, sumber daya manusia, dan proses bisnis saat ini ke dalam bentuk yang berbeda 
yang mampu merespon perubahan ke arah yang lebih baik.

Dengan tantangan dan pekerjaan yang cukup berat, saya tetap optimis, kita dapat menjalankan 
dan menyelesaikan tugas di tahun 2014 dengan sebaik-baiknya. Kita perlu memperhatikan 
pesan Menteri Keuangan, “jangan terperdaya oleh illusion of speed”, jika pekerjaan terasa ringan 
berarti kita sedang dalam keadaan menurun dan terpedaya untuk menghasilkan pekerjaan 
yang tidak sempurna. Untuk itu, mari kita terus bersemangat melaksanakan setiap tugas 
dengan sungguh- sungguh dan penuh tanggung jawab, kita mulai perubahan kelembagaan 
dengan “Small Change Big Impact”, jangan pernah berhenti sebelum perubahan yang kita 
inginkan benar-benar terwujud, pastikan agar perubahan benar-benar tercermin sebagai 
budaya organisasi, tetaplah optimis untuk hasilkan karya yang lebih baik.

Wassalamualaikum warahmatullaahi wabarakatuh.

Hadiyanto
Direktur Jenderal 
Kekayaan Negara
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Sudah sering ke Bali? ke Raja Ampat? 
Belitung? Atau Anda bosan dengan 
tempat wisata di daerah anda? Lalu, 

bingung mencari tempat wisata exotic 
lainnya? Pangkalan Bun dapat menjadi solusi 
paling tepat untuk Anda kunjungi. Anda akan 
menemukan sebagian wonderful of Indonesia di 
daerah yang terletak di Kalimantan Tengah ini.

Pangkalan Bun (Kota MANIS) adalah ibu kota 
dari Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan 
Tengah yang diresmikan pada 3 Oktober 
1959. Kata Kotawaringin Barat berasal dari 
kata “Kutawaringin” dan “Barat”. Kuta berarti 
Gapura, Waringin berarti pohon beringin 
yang bermakna pengayoman, sedangkan 

Barat berarti pembagian wilayah. Semboyan 
kabupaten ini adalah Marunting Batu yang 
artinya Menuju Kejayaan. Rasanya kurang afdol 
jika ke Pangkalan Bun tidak mengunjungi 
berbagai macam tempat wisata yang dimiliki 
Pangkalan Bun, seperti pantai tanjung 
penghujan (Penghujan Cape)

Sebuah Tanjung dengan hamparan pantai 
seluas sekitar 44,7 hektar, Untuk mencapai 
pantai ini, wisatawan dapat menggunakan 
kendaraan roda dua roda atau empat darat 
dengan mengambil 1,5 jam s/d 2 jam. Pantai 
Tanjung Penghujan merupakan pantai paling 
selatan Propinsi Kalimantan Tengah yang 
masuk wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat 

dengan ibu kota Pangkalan Bun. Dipantai 
ini, saat senja menjelang, wisatawan bisa 
menyaksikan sunset dan sunrise. Perpaduan 
pemandangan alam setiap waktu sangat 
menakjubkan di pantai ini. Wisatawan dapat 
menikmati pemandangan yang membuat 
takjub setiap waktu pada saat matahari terbit 
dan matahari tenggelam. 

Lokasi Pantai Tanjung Penghujan terletak antara 
Desa Keraya dan Pantai Bogam Kecamatan 
Kumai. Dalam perjalanan ke tempat ini, 
wisatawan akan disuguhi pemandangan hutan 
yang sudah banyak dirambah oleh perambah 
liar, Kondisi pantai masih sangat asli, dengan 
membentang luas pasir putih dan pohon-

Tanjung Penghujan
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pohon palem berjajar menambah keindahan 
pantai ini. Hal istimewa dari Pantai Tanjung 
Penghujan, kita bisa menikmati keindahan 
terbitnya matahari dan terbenamnya matahari 
dalam satu lokasi. Pantai ini merupakan salah 
satu obyek wisata yang dikabarkan sedang 
dikembangkan oleh para investor di bidang 
pariwisata untuk tujuan wisata yang eksotis. 

Bagaimana teman-teman? Anda tertarik 
mengunjungi tempat wisata di Pangkalan Bun? 
Kalau tertarik, ayo datanglah ke Pangkalan Bun, 
Kalimantan Tengah. Tidak perlu repot masalah 
transportasi, karena terdapat transportasi 
lengkap dari udara, darat, dan air. Pangkalan 
Bun siap menerima kunjungan anda.!

Teks: Dwinanto | Foto: Prakoso Hoetomo
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Transformasi Kelembagaan Perlukan 
Resources, Komitmen, Enthusiasm, Spirit 
serta Motivasi yang Besar
Transformasi kelembagaan yang dilaksanakan DJKN saat ini tidak mudah. Perlu 
resources, komitmen, enthusiasm, spirit serta motivasi yang besar terhadap 
perubahan dan transformasi kelembagaan. Hal ini ditegaskan Direktur 
Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto, saat memberikan arahan dalam acara 
penandatanganan kontrak kinerja pejabat eselon II DJKN yang diadakan pada 
21 Januari 2014 di Jakarta. Keterangan Foto dari atas searah jarum jam: Dirjen 
KN tengah memberikan arahan, Sekretaris DJKN tengah menandatangani 
kontrak kinerja, Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi 
tengah menyerahkan kontrak kinerja yang telah ditandatangani, para pejabat 
yang menandatangani kontrak kinerja Kemenkeu Two.
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Sidak Direktur Jenderal pada 
Direktorat Teknis Kantor Pusat DJKN

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto, 
melakukan inspeksi mendadak di beberapa 
direktorat teknis pada  hari Senin 6 Januari 2014.  
Inspeksi mendadak diawali kunjungan pada 
Direktorat Hukum dan Humas, bahkan sempat 
mencoba sebagai petugas layanan call center  dan 
berkesempatan memberikan layanan informasi 
seputar lelang. Berdasarkan hasil sidak disampaikan 
hampir semua ruangan dapat dikategorikan tidak 
layak, baik luas, maupun sirkulasi udara, sehingga 
dipertimbangkan untuk dipindah atau direnovasi. 
Walau dalam keterbatasan ruang dan sarana 
lainnya, Dirjen memberikan apresiasi yang tinggi 
kepada pegawai atas semangat kerja yang tetap 
terjaga selama ini. 

Transformasi Kelembagaan 
Membutuhkan 5 Soft Skills dan 13 
Technical Skills Baru

DJKN bekerja sama dengan Queensland University 
of Technology (QUT) menyelenggarakan sebuah 
rangkaian acara Training Needs Analysis dengan 
fokus utama memperkuat kompetensi staf sesuai 
dengan agenda transformasi kelembagaan yang 
telah disusun, yaitu pembaruan manajemen aset 
dan tugas khusus terkait investasi pemerintah 
pada 07 Januari 2014. Kegiatan bertajuk capacity 
building ini diharapkan dapat mendukung 
transformasi kelembagaan para pegawai DJKN 
guna memenuhi kebutuhan kualitas sumber daya 
manusia sebagai bagian dari perubahan organisasi 
dalam 5 hingga 10 tahun mendatang.

Dukung Transformasi Kelembagaan, 
Direktorat PKNSI Luncurkan Aplikasi 
Modul KNL

Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan 
Sistem Informasi meluncurkan Aplikasi Modul 
KNL (Kekayaan Negara Lain-lain) yang merupakan 
aplikasi online pertama di DJKN. Peluncuran 
dilaksanakan bertepatan dengan kegiatan 
rekonsiliasi aset kredit eks BPPN, eks PPA, Eks BDL 
Semester II 2013, pada tanggal 6 - 10 Januari 
2014, di Tangerang. Aplikasi ini merupakan salah 
satu action plan guna mendukung trarsformasi 
kelembagaan di bidang digitalisasi pengelolaan 
aset yang saat ini gencar dilakukan DJKN. Aplikasi 
ini membantu dalam melakukan pengurusan 
piutang negara secara online sehingga data yang 
dihasilkan lebih akurat, tersentralisasi dan real time.
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Kunjungan Kerja Dirjen KN ke Kanwil 
DJKN Sumut

Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Dirjen KN) 
didampingi Sekretaris Jenderal Kekayaan Negara 
melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah 
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera 
Utara (Sumut) pada Selasa 11 Februari 2014 di 
Gedung Keuangan Negara, Medan. Dirjen KN 
dalam sambutannya mengucapkan terima 
kasih kepada  jajaran Kanwil DJKN Sumut yang 
begitu hangat dan antusias dalam menyambut 
rombongan. Nampak pada foto, Dirjen Kekayaan 
Negara (tengah) didampingi Sekretaris DJKN (kiri), 
dan Kepala Kanwil DJKN Sumut.

Jaga Profesionalisme, DJKN 
Tingkatkan Kompetensi Pejabat Lelang

Pelayanan lelang sebagai salah satu produk 
DJKN yang diberikan langsung kepada 
masyarakat memerlukan serangkaian 
penyempurnaan.  Pejabat Lelang Kelas I (PL 
I) sebagai ujung tombak pelayanan lelang 
DJKN dituntut untuk terus meningkatkan 
kinerja demi kesempurnaan pelayanan yang 
diberikan. Hal tersebut disampaikan Direktur 
Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto dalam 
pembukaan capacity building PL I tahun 2014, 
selasa (25/3) di Merlynn Park Hotel Jakarta.

Menuju Pengelolaan Piutang Negara 
yang Baik

Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan 
Negara Lain-Lain menyelenggarakan Seminar 
Pengelolaan Piutang Negara 2014 di Hotel 
Grand Mercure Jakarta, 24 April 2014. Acara 
tahunan ini diikuti oleh kurang lebih 186 
Kementerian / Lembaga serta Badan Layanan 
Umum dengan memaparkan materi terkait 
dengan penatausahaan dan pelaporan piutang 
negara. Kegiatan seminar ini merupakan upaya 
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk 
mewujudkan tata kelola penatausahaan dan 
pelaporan piutang dalam rangka menjaga 
opini laporan keuangan. Narasumber yang 
menyajikan materi berasal dari BPK, Direktorat 
APK DJPB, dan Direktorat PNKNL DJKN.
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RUPS PT Penjaminan Infrastruktur 
Indonesia (Persero)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan 
dalam rangka persetujuan dan pengesahan 
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT 
Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Tahun 
2014 pada 28 Januari 2014. Dalam sambutannya, 
Dirjen KN berpesan IKU itu harus measurable, 
challenging, dan achievable sehingga dapat 
mendapatkan hasil yang terbaik. Pelaksanaan 
RUPS ditutup dengan penyampaian keputusan 
dan arahan RUPS kepada seluruh dewan direksi 
dan dewan komisaris yang dilanjutkan prosesi 
penandatanganan kontrak manajemen PT PII 
(Persero) tahun 2014 antara kuasa pemegang 
saham, direksi, dan dewan komisaris.

ISO 9001 : 2008 untuk layanan diklat 
internal DJKN

Bagian Kepegawaian Sekretariat DJKN 
mengantongi sertifikasi manajemen ISO 9001 : 
2008 untuk layanan diklat internal DJKN. Sertifikasi 
ini diserahkan oleh PT British Standard Institution 
(BSI) group Indonesia di Kantor Pusat DJKN 
pada 18 Februari 2014. Presiden Director PT BSI 
Indonesia memuji kinerja Bagian Kepegawaian 
DJKN yang berhasil meraih ISO 9001 : 2008 
tanpa didampingi oleh konsultan. ISO 9001 : 
2008 adalah standar internasional untuk sistem 
manajemen mutu/kualitas yang diterapkan secara 
konsisten dalam menyediakan produk (jasa) 
yang memenuhi persyaratan dan peraturan yang 
berlaku, yang bertujuan untuk meningkatkan 
kepuasan melalui aplikasi sistem secara efektif.

Kick Off Meeting Belanja Modal 
Konstruksi 2014

Dalam rangka persiapan pengadaan modal 
konstruksi tahun 2014, Sekretariat DJKN cq Bagian 
Perlengkapan menggelar kick off meeting Belanja 
Modal Konstruksi 2014 pada 10 s.d. 12 Februari 
2014 di Dreamtel Hotel, Jakarta Pusat. Rapat diikuti 
oleh pegawai/pejabat Kantor Pelayanan Kekayaan 
Negara (KPKNL) dan Kanwil terdiri dari para Kuasa 
Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat 
Komitmen (PPK), Subbagian Umum, dan pejabat/
pegawai yang terlibat dalam pengadaan modal 
konstruksi dari 28 (dua puluh delapan) KPKNL dan 
Kantor Wilayah DJKN di seluruh Indonesia yang 
memiliki pagu dana belanja modal konstruksi di 
atas Rp.200.000.000.



12 | Media Kekayaan Negara | Edisi Nomor 16

kabar daerah

Kepala Kantor Wilayah DJKN 
Sulawesi Selatan, Tenggara, dan 
Barat  (Sulseltrabar) Ngakan Putu 
Tagel melakukan kunjungan 
kerja ke Pemerintah Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan pada 
07 Januari 2014, diterima 
dan dijamu langsung oleh 
Gubernur Sulawesi Selatan 
Syahrul Yasin Limpo. Kunjungan 
tersebut bermaksud untuk 
mempererat jalinan silaturahmi 
dan koordinasi serta sinergi 
yang harmonis antara Kanwil 
DJKN Sulseltrabar dengan 
Pemerintah Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan terutama terkait 
dengan pelaksanaan tugas dan 
fungsi serta peran Kanwil DJKN 
Sulseltrabar di Sulawesi Selatan. 
Gubernur menaruh harapan 
kepada Kanwil DJKN dan 
jajarannya untuk mendukung 
dan membantu pemda 
terutama dalam mempertahan 
dan meningkatkan kualitas 
LKPD, tentunya yang terkait 
dengan masalah penertiban dan 
pengelolaan aset negara/daerah.

Tim Penilai Kantor Pelayananan 
Kekayaan Negara dan Lelang 
Denpasar telah berhasil 
melaksanakan penilaian tanah 
sisa penggunaan Tanah Ruang 
Milik jalan Tohpati – Kusamba 
(Jalan By Pass Ida Bagus 
Mantra) seluas 17.372m2 milik 
satuan kerja PJN Metropolitan. 
Sebagai tindak lanjut dari 
kegiatan penilaian atas lahan 
tanggung ini, hasil penilaian 
tersebut digunakan sebagai 
bahan Koreksi SIMAK BMN PJN 
Metropolitan dan telah dilakukan 
Rekonsiliasi BMN dengan 
Kantor Pelayanan Kekayaan 
Negara dan Lelang Denpasar 
pada awal tahun 2014 yang 
lalu. Kegiatan ini juga penting 
dilakukan dalam upaya untuk 
lebih mengamankan BMN 
serta mencegah terjadinya 
penggunaan BMN secara ilegal 
oleh pihak-pihak yang tidak 
berhak menggunakan Barang 
Milik Negara.

Kantor Pelayanan Kekayaan 
Negara dan Lelang Bengkulu 
mengadakan Rapat Koordinasi 
Finalisasi Persiapan Sertifikasi 
Barang Milik Negara Berupa 
Tanah Milik Pemerintah Pusat 
Tahun 2014 dan Rencana Target 
Tahun 2015 pada hari Kamis, 
23 Januari 2014 bertempat di 
Ballroom Hotel Santika Bengkulu 
yang dibuka oleh Kepala Kantor 
Wilayah DJKN Lampung dan 
Bengkulu. KPKNL Bengkulu telah 
melakukan identifikasi atas tanah 
milik Pemerintah Pusat melalui 
Aplikasi SIMANTAP KPKNL 
sebanyak 792 bidang tanah 
dan target 2014 sebanyak 100 
(seratus) bidang tanah sesuai 
DIPA Kantor Wilayah Badan 
Pertanahan Nasional Provinsi 
Bengkulu. Kegiatan ini dibagi 
menjadi dua sesi pemaparan 
materi yang kemudian 
dilanjutkan dengan diskusi dan 
tanya jawab yang dimoderatori 
oleh Kepala KPKNL Bengkulu 
Muhammad Amin. 

KPKNL Jakarta II berhasil 
melaksanakan penilaian 
barang rampasan satuan 
kerja (satker) Kejaksaan Negeri 
Jakarta Pusat yang beralamat 
di Jalan Merpati Blok B-XII 
No.5 Kemayoran Jakarta Pusat, 
terdiri dari 28 obyek penilaian 
berupa kendaraan bermotor 
roda empat dan roda dua 
pada 27 Januari 2014. Menurut 
Kepala KPKNL Jakarta II, Ekka 
S. Sukadana, barang-barang 
yang dirampas negara ini 
merupakan barang bukti tindak 
kejahatan yang digunakan oleh 
terdakwa dalam melakukan 
aksi kejahatan curanmor, 
perampokan, penjambretan dan 
kasus narkoba, diperlukan untuk 
upaya law enforcement, sehingga 
membuat efek jera para pelaku 
tindak kejahatan. Pihak Kejari 
Jakarta Pusat menyampaikan 
penilaian tersebut membuat 
clearance atas barang-barang 
rampasan yang semakin 
menyesaki kantor. 

Kantor Wilayah 
DJKN Sulawesi 
Selatan, Tenggara, 
dan Barat
Kunjungan ke 
Pemprov Sulsel

KPKNL Jakarta II
Sukses Penilaian 
Barang 
Rampasan 
Kejaksaan Negeri 
Jakarta Pusat

KPKNL Bengkulu
Rapat Koordinasi 
Finalisasi 
Persiapan 
Sertifikasi BMN 
Berupa Tanah

KPKNL Denpasar
Penilaian Tanah 
Sisa Penggunaan 
Tanah Rumija 
jalan Tohpati – 
Kusamba

Beberapa kegiatan kantor vertikal daerah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yaitu Kantor 
Wilayah DJKN dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) kami rangkum untuk 
disajikan dalam rubrik kabar daerah ini.
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KPKNL Metro melakukan 
kunjungan kerja ke kantor 
Bupati Lampung Timur dan 
Lampung Tengah serta  Walikota 
Metro tanggal 21 Januari 2014. 
Kunjungan dilaksanakan dalam 
rangka penggalian potensi 
piutang negara yang berasal 
dari pemda. Ketiganya meminta 
KPKNL membantu tindaklanjut 
temuan BPK terkait piutang 
daerah.

KPKNL Makassar mendapat 
penghargaan dari Sekretariat 
Jenderal Kemenkeu sebagai 
satker ke-8 dari 15 Satker yang 
awal dalam menyelesaikan 
dan melaporkan sensus BMN 
ke Pengguna Barang. Sensus 
BMN adalah inventarisasi yang 
dilakukan sekurang-kurangnya 
sekali dalam 5 tahun, kecuali 
terhadap BMN berupa persediaan 
& konstruksi dalam pengerjaan.

Salah satu fungsi hubungan 
masyarakat adalah memberikan 
jembatan penghubung antara 
organisasi dengan masyarakat 
sehingga komunikasi berjalan 
dengan baik. Hal tersebut 
disampaikan dalam acara  
knowledge sharing Seksi Hukum 
dan Informasi Kantor Pelayanan 
Kekayaan Negara dan Lelang 
Denpasar pada 5 Maret 2014 di 
aula KPKNL Denpasar.

KPKNL Bima menggelar sosialisasi 
Pengembalian Pengurusan 
Piutang yang Berasal dari 
Penyerahan BUMN/BUMD dan 
Badan Usaha yang modalnya 
sebagian atau seluruhnya 
dimiliki oleh BUMN/BUMD 
pada 29 Januari 2014. Dalam 
kegiatan tersebut disampaikan 
mekanisme pengembalian, tata 
cara pelaksanaan rekonsiliasi dan 
pengembalian BKPN. 

KPKNL Denpasar
Knowledge 
Sharing Public 
Speaking dan 
Kehumasan

KPKNL Makassar
Penghargaan 
Sensus BMN 
Pengguna 
Barang

KPKNL Bima
Pengembalian 
Pengurusan 
Piutang BUMN/
BUMD

KPKNL Metro
Kunjungan ke 
Bupati Lampung 
Timur dan 
Walikota Metro

BPK RI Perwakilan Propinsi 
Sulawesi Tengah, 6 Februari 2014, 
menggelar in house training dan 
sharing of knowledge tentang 
pengelolaan piutang negara/
daerah, pengelolaan kekayaan 
negara/daerah, penilaian dan 
lelang BMN/BMD dengan KPKNL 
Palu. Penyampaian materi 
berupa pengelolaan BMN/BMD,  
penilaian BMD, pengurusan 
piutang negara/daerah,  dan 
pelaksanaan lelang. Sinergi dua 
instansi ini diharapkan akan 
saling memberikan keuntungan.

KPKNL Kendari pada Selasa 18 
Februari 2014 melaksanakan 
kegiatan sosialisasi pengelolaan 
kekayaan negara, penilaian dan 
lelang bertempat di Universitas 
Haluoleo. Kegiatan tersebut 
diikuti kurang lebih 150 civitas 
academica Fakultas Ekonomi 
Jurusan Akuntansi, dengan 
narasumber Kepala KPKNL 
Kendari, Kepala Seksi PKN, 
Pelaksana Seksi PKN, dan Kepala 
Seksi Pelayanan Lelang.

KPKNL Jakarta IV melakukan 
Pengembalian Pengurusan 
Piutang kepada PT Bank DKI 
Cabang Utama Juanda senilai 
Rp7,80 miliar yang dilaksanakan 
28 Januari 2014 bertempat di 
Gedung PT Bank DKI Cabang 
Matraman. Pimpinan Bank DKI 
Cabang Utama memberikan 
apresiasi kepada KPKNL 
Jakarta IV atas kerjasamanya 
mengurus piutang perbankan 
serta mengungkapkan sulitnya 
mengumpulkan data-data 
debitur. 

Kepala Kanwil DJKN 
Suluttenggomalut, 
Mahmudsyah, menyerahkan 
bantuan kepada korban 
bencana banjir bandang 
pada 7 Februari 2014 selepas 
senam pagi bersama. Bantuan 
yang diberikan berupa bahan 
kebutuhan pokok dalam bentuk 
46 paket kantong. Kepala 
Kanwil DJKN Suluttenggomalut 
menyampaikan semoga para 
korban banjir Manado diberi 
ketabahan dalam menghadapi 
musibah ini.

KPKNL Kendari
Goes to Campus 
di Universitas 
Haluoleo

KPKNL Jakarta IV
Pengembalian 
Piutang Bank 
DKI

Kanwil DJKN 
Suluttenggomalut
Bantuan Korban 
Banjir Bandang

KPKNL Palu
Sharing 
Knowloedge 
dengan BPK
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Pagelaran busana kontemporer pada Festival 

Krakatau - Lampung yang merupakan salah satu 

pesta budaya tahunan terbesar di Propinsi Lampung.

Erik Susanto - Kanwil DJKN Bandar Lampung

Tulolonna Sulawesi

Nanang Ansari - KPKNL Makassar

Upacara Melasti di Bali

Githa Adhi Pratama
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A. Membangun Image Branding DJKN
Mengutip pesan Direktur Jenderal Kekayaan 
Negara saat pelantikan pejabat eselon 3 pada 
tanggal 14 Januari 2014 silam, pentingnya 
DJKN Goes to Public untuk meningkatkan 
akuntabilitas dan menunjukkan ke masyarakat 
bahwa DJKN bekerja dengan baik. Dirjen juga 
memberikan contoh kegiatan-kegiatan yang 
cukup signifikan seperti rekonsiliasi BMN dan 
pelaksanaan lelang, penting diinformasikan ke 
masyarakat melalui media.

DJKN Goes to Public merupakan sebagian 
dinamika perubahan organisasi DJKN. Memang 
banyak organisasi yang gagal melakukan 
perubahan, seperti yang disampaikan oleh 
Kotler, misalnya under communicating the vision. 
Kegagalan membangun strategi media/saluran 
dan konten, tidak hanya melalui pendekatan 
dan komunikasi kepada stakeholders, tetapi 
juga kepada sensitifitas terhadap perubahan 
organisasi. Apalagi dalam era globalisasi saat 
ini, sebuah organisasi mau tidak mau harus 
bergerak cepat untuk merespon segala kejadian 
yang berhubungan langsung atau tidak 
langsung dengan kepentingan organisasi. 

DJKN Goes to Public
Mengawal Transformasi DJKN

Perjalanan humas masih panjang dan berliku, 
namun bukan tidak mungkin kita harus 
mengubah mind set untuk menuju humas 
DJKN yang profesional. Apalagi mengingat 
Kehumasan dalam organisasi DJKN baru saja 
lahir dan masih seumur jagung sejak tahun 
2010. Hal ini perlu langkah-langkah nyata 
dalam upaya men-support image branding 
DJKN. Sebagaimana diketahui DJKN merupakan 
salah satu organisasi pengemban amanat UUD 
yang menjalankan fungsi mengkoordinasikan 
pengelolaan kekayaan negara. Belum lagi 
peranan DJKN sebagai “actor” penting dalam 
penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah 
Pusat (LKPP) yang mengelola pos terbesar 
dalam neraca dan mengangkat opini atas LKPP.

Image branding DJKN tidak hanya menjadi 
sebagai “guardian” BUMN, tetapi juga penghasil 
alternatif PNBP, pengendali belanja dan 
pengelola special mission. Tentunya hal ini 
memerlukan emerging organization, dimana 
DJKN harus memiliki proses bisnis modern 
yang multitask/skill/spesialisasi. Oleh karena itu, 
apapun citra yang diinginkan dalam organisasi, 
baik sekarang maupun akan datang, kita harus 

membangun menentukan terlebih dahulu 
humas yang mampu membangun hubungan 
media. 

Apakah humas itu harus selalu keluar atau 
bagaimana? Humas secara eksternal tidak akan 
berjalan baik bila tidak dimulai penguatan 
internal kehumasan dahulu. Untuk membangun 
humas yang efektif dan besar, perlu disusun 
program kehumasan secara benar, tertib, dan 
terarah. Perlu ditentukan tujuan humas apa, 
program komunikasi dengan media seperti 
apa, pengembangan isi/pesan bentuknya 
seperti apa, supaya mudah diterima pesannya 
oleh stakholders/masyarakat, koordinasi dengan 
media seperti apa, dan monitoring dampak/
hasil atas suatu program humas, apakah efektif 
atau sebaliknya. 

Gaya komunikasi itu juga penting, bahkan 
dalam setiap ucapan dan perbuatan orang akan 
dibaca berbeda-beda oleh kawan bicaranya. 
Penting untuk mengatur dan menjaga agar 
tidak melenceng dari tujuan yang ingin dicapai. 
Gesture akan dibaca berbeda-beda oleh 
media, maka antisipasi akan hal-hal yang tidak 
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diinginkan, binalah hubungan baik dengan 
media. Salah satunya dengan acara kunjungan 
ke redaksi media cetak/online sewaktu-
waktu, apalagi bagi pimpinan yang baru saja 
menduduki jabatan.

Ada beberapa tips untuk membina hubungan 
baik dengan media. Selalu jujur ke media, 
jangan pernah bilang “no comment”, anggap 
media sebagai friend not foe, kawan bukan 
lawan. Kenapa harus membina hubungan 
dengan media? Bila media sebagai kawan, 
maka media dapat digunakan sebagai alat 
untuk menyerang/bertahan terhadap black 
campaign/propaganda, media sebagai alat 
untuk mempopulerkan diri, dan media sebagai 
sarana penghubung dengan masyarakat. Bukan 
tidak mungkin DJKN mempunyai ruang khusus 
bagi wartawan, sebutlah namanya “DJKN 
Corner”. Di dalamnya, wartawan diberikan 
fasilitas ruangan bersih, cemilan, kopi, teh, 
jaringan internet, dan petugas informasi yang 
siap memberikan informasi terkait DJKN.

Tantangan ke depan, kekuatan terbesar media 
adalah social media seperti twitter dan youtube. 
Untuk itu, harapan ke depan, seluruh kegiatan 
DJKN dapat muncul di youtube. Selain dapat 
menjadi sarana penyimpanan file melalui media 
sosial, sekaligus juga promosi kegiatan-kegiatan 
DJKN kepada masyarakat secara umum. Apalagi 
bila melihat kebiasaan kawula muda saat 
ini kemana-mana, membawa gadget sambil 

“Kerja di hukum dan 
humas merupakan 

tantangan yang besar. 
Bagaimana sebuah 

institusi mau dibawa 
kemana dan dikenal oleh 

publik, ada di tangan 
hukum dan humas.”

Peraturan Perundangan berperan penting 
dalam pembentukan peraturan yang 
berkualitas. Dengan terbentuknya peraturan 
yang berkualitas, yang antara lain memenuhi 
kriteria kejelasan tujuan, kejelasan rumusan, 
dan implementatif, maka diharapkan dapat 
memudahkan pelaksanaan tusi, sehingga 
produk hukum yang dihasilkan juga akan 
akuntabel dan pelayanan yang diberikan akan 
lebih profesional. Peraturan yang disusun harus 
dipastikan tidak bertentangan dengan UUD 1945 
dan peraturan yang lebih tinggi, karena nantinya 
rawan dilakukan uji materil, baik ke Mahkamah 
Konstitusi  maupun ke Mahkamah Agung. 
Selain melaksanakan fungsi harmonisasi dan 
sinkronisasi di lingkup internal, Subdit Peraturan 
Perundangan juga terlibat dalam pembahasan  
draft peraturan yang diinisiasi oleh kementerian/ 
unit lain (baik UU, PP, maupun PMK) dimana 
kita harus dapat mengamankan materi yang 
bersinggungan dengan tusi DJKN, sehingga 
kewenangan tidak tumpang tindih. 

Harmonisasian peraturan yang pada saat 
pembahasan substansi Rancangan Peraturan 
Menteri Keuangan (RPMK) tentunya dengan 
direktorat teknis terkait dengan melibatkan Biro 
Hukum, tidak jarang juga dalam pembahasan 
RPMK tersebut melibatkan Eselon I terkait dalam 
hal bersinggungan dengan kewenangan, 
serta tugas dan fungsi masing-masing eselon 
tersebut. Supaya mendapatkan hasil yang 
optimal, pembahasan peraturan tersebut 
dilakukan beberapa kali dan bisa memakan 
waktu hingga lebih dari 3 tahun, banyaknya 
kendala yang harus dihadapi dalam proses 
penyusunan PMK ini seperti adanya arahan 
Menteri Keuangan atau Direktur Jenderal 
Kekayaan Negara yang perlu diakomodir, 
belum sependapatnya dengan eselon I terkait, 
maupun masih adanya perbedaan pandangan 
di tingkat eselon II.

Untuk peraturan maupun keputusan Menteri 
Keuangan yang telah ditetapkan dari tahun 
2007 sampai dengan tahun 2013 dapat kami 
rinci sebagai berikut terkait bidang Sekretariat 
sebanyak 2 buah, bidang BMN sebanyak 21 
buah, bidang  PN dan KNL sebanyak 28 buah, 
bidang Penilaian sebanyak 8 buah, bidang 
Lelang sebanyak 11 buah. Sedangkan Peraturan 
Direktur Jenderal yang telah ditetapkan dari 
tahun 2007 sampai dengan 2013 seluruhnya 
sebanyak 38 buah, Keputusan Direktur Jenderal 
sebanyak 3 buah, dan Surat Edaran Direktur 
Jenderal seluruhnya sebanyak 116 buah.

Evaluasi peraturan perundangan dilaksanakan 
dengan meminta pendapat dan masukan dari 

melihat-lihat isi youtube. 

Saat ini image branding sangat dipengaruhi oleh 
iklan di media televisi. Social TV menentukan 
sebuah personality, produk, atau korporat 
menjadi komoditi atau berevolusi menjadi 
brand. Brand yang baik mempunyai daya pikat 
pasar yang kuat, dan lebih dipercaya. Saat ini, 
televisi telah menjadi aktor penting dalam 
mengubah peradaban manusia sejak abad 20. 
Placement iklan dari DJKN mau tidak mau harus 
dialokasikan ke televisi, karena mainstream 
media kita tetap masih di TV sehingga branding 
image DJKN nantinya akan dapat terbentuk 
dengan baik. Selain itu, DJKN kalau belum 
tampil dan menjadi perhatian publik di televisi 
maka belum menjadi brand dan masyarakat 
luas tidak akan mengenalnya.

B. Harmonisasi Kebijakan DJKN
Menengok kasus perbedaan pandangan antara 
DPR dan BPK dengan Pemerintah mengenai 
pembelian 7% saham divestasi PT. Newmont 
Nusa Tenggara oleh Pemerintah RI melalui Pusat 
Investasi Pemerintah (PIP) terus bergulir. Belum 
lagi, kasus permintaan uji materi Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang 
Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 
2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan 
oleh Forum Hukum BUMN yang memiliki tafsir 
memaknai keuangan negara secara sempit. Hal 
tersebut merupakan beberapa contoh masih 
diperlukan kajian-payung hukum pengelolaan 
kekayaan negara yang tertib.

Dalam lingkup suatu instansi pemerintah, 
sebagian pelaksanaan kebijakan negara 
yang diberikan sesuai tugas dan fungsi 
masing-masing kementerian/lembaga, dapat 
dilaksanakan dengan akuntabel apabila telah 
tersedianya payung hukum. Payung hukum 
yang baik tentunya memberikan kepastian, 
keadilan, dan ketertiban hukum dalam 
masyarakat. Pemerintah sebagai pelaksana 
kebijakan harus terus menerus melakukan 
pembangunan hukum untuk mencapai 
pembaharuan masyarakat dan negara 
yang lebih baik. Adanya unit legal sebagai 
supporting unit, memiliki peranannya cukup 
besar bagi organisasi. Peraturan Perundangan 
mempunyai fungsi mengharmonisasikan serta 
mengkoordinasikan penyusunan rancangan 
peraturan baik internal seperti PMK, peraturan 
petunjuk teknis, maupun pedoman untuk 
melaksanakan peraturan dalam bentuk surat 
edaran, dan peraturan dalam lingkup nasional 
seperti undang-undang, peraturan pemerintah, 
dan peraturan presiden. 
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kantor vertikal DJKN baik dengan kunjungan 
langsung ke Kanwil atau KPKNL ataupun secara 
tertulis. Evaluasi peraturan dikelompokkan 
dalam tiga jenis yaitu peraturan yang tidak 
implementatif, bertentangan dengan peraturan 
lain maupun untuk suatu proses pelaksanaan 
tusi belum diatur dalam peraturan. Hasil 
evaluasi yang telah dibahas dengan melibatkan 
direktorat teknis akan dicatat sebagai 
rekomendasi untuk perbaikan atau revisi dari 
peraturan dimaksud.

C. Keterbukaan Informasi sesuai Koridor 
Hukum
Semangat DJKN Goes to Public mendorong 
DJKN untuk menjadi institusi yang transparan 
dan akuntabel. Selain melalui publikasi yang 
secara masif telah dilaksanakan, masyarakat 
dapat pula memperoleh informasi melalui 
mekanisme sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik.  DJKN 
sebagai badan publik wajib menyediakan dan 
melayani permohonan informasi yang ada di 
bawah kewenangannya. Hal ini merupakan 
bentuk perubahan paradigma bahwa informasi 
dalam suatu badan publik tertutup, menjadi 
informasi dalam suatu badan publik yang 
terbuka, terkecuali informasi yang dikecualikan.

Seiring dengan wujud transparansi dan 
akuntabilitas tersebut, timbul konsekuensi 
tingginya frekuensi permohonan informasi 
terhadap hal-hal terkait pelaksanaan tugas 
fungsi DJKN. Semangat keterbukaan yang 
diamanatkan dalam UU 14 Tahun 2008 
merupakan semangat keterbukaan yang 

bertanggung jawab. Tidak seluruh informasi 
terkait pelaksanaan tusi badan publik dapat 
disampaikan kepada pemohon informasi. 
Hanya informasi yang tidak termasuk dalam 
informasi dikecualikan yang dapat diakses oleh 
pemohon informasi. 

Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat 
selaku Pejabat Pengelola Informasi dan 
Dokumentasi (PPID) pada DJKN melibatkan 
ketiga Subdit yang ada dalam memberikan 
layanan informasi berdasarkan mekanisme UU 
14 Tahun 2008. Sesuai dengan kewenangan 
masing-masing Subdit, Subit Hubungan 
Masyarakat dan Subdit Peraturan Perundangan 
memberikan dukungan dalam upaya preventif 
dalam layanan informasi, sedangkan Subdit 
Bantuan Hukum melakukan upaya Represif 
atas sengketa layanan informasi. Hal tersebut 
berdasarkan pertimbangan bahwa pada 
praktiknya, banyak pemohon informasi yang 
salah menafsirkan semangat keterbukaan 
tersebut dan bertindak berlebihan sehingga 
memohon informasi yang termasuk dalam 
informasi dikecualikan. Sengketa informasi 
antara pemohon informasi dengan badan 
publik dapat terjadi hingga tingkat komisi 
informasi pusat/ daerah apabila kesepakatan 
antara kedua pihak tidak dapat dicapai melalui 
mekanisme keberatan yang diajukan kepada 
atasan PPID maupun mediasi. Sengketa ini 
tentunya harus mendapat perhatian khusus 
dan penanganan hukum yang memadai, 
mengingat upaya penyelesaian sengketa ini 
dilakukan melalui mekanisme peradilan khusus 
yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi 
Pusat/Daerah. Adapun sidang sengketa 

ajudikasi non litigasi ini ditangani dan diputus 
oleh Majelis Komisioner yang terdiri dari 
paling sedikit 3 orang anggota atau lebih dan 
harus berjumlah ganjil. Layaknya mekanisme 
pembuktian pada peradilan umum, para pihak 
dapat mengajukan alat bukti berupa surat, saksi, 
ahli, keterangan, petunjuk, informasi lain, serta 
bukti surat disertai materai. 

Putusan yang dihasilkan oleh majelis ini dapat 
mengukuhkan putusan atasan PPID untuk 
tidak memberikan informasi yang diminta 
baik sebagian atau seluruhnya, ataupun 
membatalkan putusan atasan PPID dan 
memutuskan untuk memberikan sebagian 
atau seluruhnya informasi yang diminta oleh 
pemohon informasi.  Atas putusan Majelis 
Komisi Informasi Pusat/Daerah ini, para pihak 
dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tata 
Usaha Negara (PTUN) apabila pihak termohon 
badan publik negara atau ke Pengadilan negeri 
(PN) dalam hal termohon selain badan publik 
negara paling lambat 14 hari sejak putusan 
majelis komisi informasi diterima. Dan atas 
putusan banding PTUN/PN tersebut, para pihak 
dapat mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah 
Agung paling lambat 14 hari sejak diterimanya 
putusan PTUN/PN.

Direktorat Hukum dan Humas siap mengawal 
keterbukaan informasi yang saat ini dicanangkan 
oleh pimpinan DJKN agar keterbukaan tersebut 
tetap dalam koridor hukum dan tidak berlebihan 
sehingga tidak mengganggu pelaksanaan tusi 
dan disalahgunakan oleh pihak yang tidak 
bertanggung jawab. (Hukum dan Humas DJKN)

Kiri: Dirjen Kekayaan Negara memberikan kuliah 
umum pada acara DJKN Goes to Campus Universitas 
Diponegoro. Gambar atas: Uji materi undang-undang 
keuangan negara.
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Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat

DJKN Goes to Public
1. Mengawali perbincangan kita, 
bisa Bapak jelaskan apa sebenarnya 
tugas dan fungsi Direktorat Hukum dan 
Hubungan Masyarakat? Apa outcome yang 
dihasilkan direktorat ini?

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 184 Tahun 2010 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Keuangan, Direktorat 

Hukum dan Hubungan Masyarakat memiliki 

tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan 

dan standardisasi teknis di bidang hukum dan 

hubungan masyarakat. Dalam melaksanakan 

tugas tersebut, Direktorat Hukum dan Hubungan 

Masyarakat menyelenggarakan fungsi Penyiapan 

perumusan kebijakan di bidang hukum dan 

hubungan masyarakat, penyiapan pelaksanaan 

kebijakan di bidang hukum dan hubungan 

masyarakat, penyiapan penyusunan norma, 

standar, prosedur, dan kriteria di bidang hukum 

dan hubungan masyarakat, serta penyiapan 

pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di 

bidang hukum dan hubungan masyarakat. 

Adapun outcome yang diharapkan untuk tahun 

2014 ini sesuai dengan kontrak kinerja Direktur 

Hukum dan Hubungan Masyarakat meliputi 

layanan hukum dan kehumasan yang efektif, 

analisis hukum yang berkualitas, penyelesaian 

permasalahan hukum yang efektif, penyajian 

data dan informasi yang efektif, pelaksanaan 

kehumasan yang efektif, peningkatan edukasi 

dan komunikasi, monitoring dan evaluasi yang 

efektif dan pembentukan sumber daya manusia 

yang kompetitif.

2. Sebagai unit yang mendukung 
berjalannya tugas dan fungsi unit lain pada 
organisasi DJKN, strategi apa yang Bapak 
laksanakan dalam memimpin Direktorat 
ini?

Sebagai pendukung unit teknis, baik Subdit 

Peraturan perundangan (PP), Subdit Bantuan 

Hukum (Bankum), maupun Subdit Hubungan 

Masyarakat (Humas) selalu siap mendukung 

unit teknis dalam perumusan kebijakan dan 

penyusunan norma serta prosedur teknis tiap 

direktorat. Semua SDM di Direktorat hukum dan 

humas harus menguasai setiap bidang tugas 

masing-masing baik itu teknik penyusunan 

peraturan, materi peraturan terkait, kemampuan 

beracara di pengadilan, peliputan kegiatan DJKN, 

teknik melayani stakeholders khusus di bagian 

IDCC, serta kemapuan dalam hal multimedia 

maupun mengelola berbagai media komunikasi 

dan kehumasan DJKN. 

Terkait bantuan hukum, kami akan selalu mem-

backup segala permasalahan hukum yang 

dialami oleh direktorat teknis maupun kantor 

vertikal/operasional baik berupa bantuan hukum 

yang bersifat preventif maupun kuratif. Bantuan 

hukum bersifat preventif dilakukan melalui 

pemberian pendapat hukum (legal opinion), 

sedang bantuan hukum bersifat kuratif dilakukan 

baik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi. 

Melihat besarnya volume perkara dan luasnya 

penyebaran perkara, diperlukan koordinasi dan 

sinergi penanganan perkara yang ada di pusat 

maupun yang ada di kantor vertikal. Segala 
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penyelesaian permasalahan hukum tersebut 

akan kami selesaikan dengan mengacu pada 

koridor hukum yang berlaku, dengan kata lain 

semua tata cara penangan permasalahan hukum 

harus sesuai pada peraturan perundangan 

maupun Standard Operation Procedure (SOP) 

yang berlaku.

Selain itu, karena Direktorat Hukum dan Humas 

merupakan nomenklatur baru yang sebelumnya 

Direktorat Hukum dan Informasi, maka kami 

merasa perlu untuk mengenalkan Direktorat 

ini kepada seluruh pegawai DJKN, Kementerian 

Keuangan, teman-teman wartawan dan media 

massa maupun stakeholders DJKN, sehingga 

mereka tahu, bahwa DJKN sudah memiliki 

struktural humas, sehingga ketika stakeholders 

ingin menanyakan sesuatu tentang DJKN 

mereka dapat menanyakan langsung melalui 

Information Desk dan Call Center (IDCC) 

yang melayani permohonan informasi secara 

langsung dan maupun melalui telepon di nomor 

(021) 500991.

3. Dalam satu Direktorat terdapat 
dua field of work yang berbeda, yaitu 
hukum dan kehumasan, bagaimana Bapak 
mensinergikan hal ini?

Seorang ahli hukum, setiap tindakannya harus 

memiliki landasan teori atau dasar hukum, 

sehingga dapat dikatakan setiap keputusan 

maupun tindakan yang diambil harus berdasarkan 

aturan yang telah ada. Berkebalikan dengan 

fungsi hukum tersebut, dalam kehumasan, 

kreatifitas adalah kunci utama. Think out of the 

box atau berfikir di luar kebiasaan, menjadi modal 

utama agar dapat mampu menghasilkan inovasi 

serta kreatifitas. Kedua hal yang berlawanan 

ini dapat diibaratkan dengan sistem kerja otak 

manusia. Pada otak kiri yang fokus terhadap hal-

hal yang bersifat logika, sedangkan otak kanan 

fokus terhadap hal-hal yang bersifat imajinasi. 

Kedua hal ini apa bila dapat dipadu-padankan 

secara seimbang, tentunya dapat diibaratkan 

sebagai sosok ideal yang memiliki keseimbangan 

dalam pengambilan keputusan.

4. Fungsi peraturan perundangan 
dan bantuan hukum mungkin sudah ada 
sejak organisasi DJKN berdiri, namun 
untuk fungsi kehumasan tergolong baru di 
lingkungan DJKN. Bisa Bapak jelaskan latar 
belakang pembentukan fungsi ini?

Kehumasan bukan merupakan hal yang baru 

bagi DJKN, bahkan sebelum terbitnya Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 184 Tahun 2010 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan yang merupakan cikal bakal 

reorganisasi Direktorat Hukum dan Informasi 

menjadi Direktorat Hukum dan Hubungan 

Masyarakat, fungsi kehumasan telah dijalankan. 

Sebelum dibentuknya Direktorat Hukum dan 

Hubungan Masyarakat, fungsi kehumasan 

dijalankan pada satu unit eselon IV yang 

bernama Seksi Pengolahan Data dan Layanan 

Informasi yang ada di bawah Subdirektorat 

Pengkajian Sistem dan Layanan Informasi 

pada Direktorat Hukum dan Informasi. Seiring 

perkembangan kebutuhan akan informasi dan 

kehumasan, dengan terbitnya PMK 184 Tahun 

2010 telah memfasilitasi kehumasan yang lebih 

baik dengan dibentuknya unit eselon III yang 

khusus menangani kehumasan dan layanan 

informasi dengan nama Subdirektorat Hubungan 

Masyarakat.

5. Subdirektorat Peraturan 
Perundangan sebagai salah satu unit 
di Direktorat Hukum dan Humas, apa 
fungsinya secara umum?

Subdit Peraturan Perundangan mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan pengharmonisasian 

dan pengkoordinasian penyusunan rancangan 

peraturan, evaluasi pelaksanaan peraturan, 

pengelolaan dokumen hukum, publikasi dan 

informasi hukum atas peraturan-peraturan 

di  lingkungan Direktorat Jenderal  Kekayaan 

Negara  yang meliputi pengelolaan kekayaan 

negara, penilaian, pengurusan piutang negara 

dan lelang. Saat ini DJKN sedang menyusun 

4 (empat) Rancangan Undang-Undang (RUU) 

tentang Pengurusan Piutang Negara dan 

Piutang Daerah, RUU tentang Penilai, dan RUU 

tentang Pengelolaan Kekayaan Negara. Satu RUU 

yaitu RUU Piutang Negara dan Piutang Daerah  

tengah dibahas bersama dengan Komisi XI 

DPR dan merupakan program legislasi nasional 

prioritas tahun 2013. Selain itu terdapat beberapa 

Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri 

Keuangan, dan Peraturan Direktur Jenderal 

Kekayaan Negara yang tengah disusun. Selain 

melakukan harmonisasi terhadap peraturan-

peraturan yang diinisiasi oleh DJKN sendiri, 

Subdit Peraturan Perundangan juga terlibat 

dalam harmonisasi perundang-undangan yang 

diinisiasi oleh Kementerian lain seperti Undang-

Undang tentang Rumah Susun, Undang-Undang 

tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 

Untuk Kepentingan Umum, Undang-Undang 

tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan 

Pemerintah tentang bentuk dan mekanisme 

Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan 

Hukum. Selain itu juga terlibat dalam harmonisasi 

beberapa RUU lain, yaitu RUU Keuangan Negara, 

RUU Pertanahan, RUU Perampasan Aset, RUU 

Telekomunikasi, RUU Pengelolaan Keuangan 

Haji, RUU Antariksa, RUU Rahasia Negara, dan 

RUU Pelaporan Keuangan.

6. Peraturan perundangan 
merupakan landasan setiap pegawai dalam 
melaksanakan tugasnya, fungsi ini sangat 
strategis. Bagaimana peran Subdirektorat 
Peraturan Perundangan sebagai unit 
yang melakukan harmonisasi rancangan 
peraturan perundangan di DJKN?

Dengan adanya fungsi harmonisasi dan 

sinkronisasi pada Subdit Peraturan Perundangan, 

Subdit peraturan perundangan melakukan 

pendokumentasian atas peraturan dengan 

PIC DJKN maupun peraturan perundangan 

lain yang terkait dengan tusi DJKN. Sebagai 

wacana peraturan perundangan yang telah 

didokumentasikan tersebut dapat diakses 

dalam aplikasi mobile phone, tentunya untuk 

semakin memudahkan pegawai DJKN yang 

sedang berada di luar kantor. Tentunya semua 

tugas tersebut dilaksanakan Subdit Peraturan 

Perundangan dengan selalu menjunjung 

integritas yang tinggi, profesionalisme, 

bersinergi, mengutamakan pelayanan untuk 

kesempurnaan, sehingga payung hukum untuk 

pengelolaan kekayaan negara yang tertib dapat 

terwujud.

Selain melaksanakan fungsi harmonisasi, 

Subdit Peraturan Perundangan juga 

melakukan analisis hukum/kajian yuridis terkait 

pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara, 

seperti penggunaan, pemanfaatan, kerjasama 

pemanfaatan atas Barang Milik Negara dan  

kekayaan negara lain-lain. Disamping itu juga 

melaksanakan analisis hukum/kajian yuridis 

atas pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, 

pengurusan piutang negara, penilaian, dan 

lelang.

7. Kegiatan lain apa yang saat ini 
tengah dilaksanakan subdit ini di samping 
pelaksanaan tugas sehari-hari?

Kegiatan lain yang dilakukan oleh Subdit Peraturan 
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Perundangan adalah melaksanakan evaluasi 

pelaksanaan peraturan dalam hal melaksanakan 

fungsi Subdit Peraturan Perundangan untuk 

melakukan pemantauan pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan di bidang pengelolaan 

kekayaan negara, penilaian, pengurusan pitang 

negara, dan lelang. Evaluasi dilaksanakan dengan 

tiga kategori yaitu peraturan perundangan 

yang saling bertentangan satu dengan lainnya, 

peraturan yang sulit diimplementasikan dan 

memetakan materi yang belum diatur. Hasil 

dari evaluasi peraturan tersebut dilaporkan 

kepada Dirjen dan kemudian direkomendasikan 

kepada Direktorat Teknis terkait untuk dilakukan 

penyesuaian. Dengan adanya evaluasi peraturan 

ini diharapkan peraturan-peraturan yang belum 

harmonis ataupun sulit dalam penerapannya 

dapat segera dilakukan revisi dan untuk materi 

yang belum ada pengaturannya, agar segera 

dirumuskan.

8. Terkait dokumentasi peraturan, 
bagaimana peranan Direktorat Hukum 
dan Humas dalam menyampaikan dan 
menyimpan dokumen-dokumen peraturan 
yang berlaku cukup lama?

Mengingat banyak peraturan-peraturan terkait 

tusi DJKN, untuk memudahkan pegawai/

pejabat mencari suatu peraturan, peraturan-

peraturan tersebut disajikan dalam database 

yang aplikasinya sedang dirancang bekerja 

sama dengan Dit. PKNSI. Aplikasi ini dibuat 

untuk memudahkan penyampaian peraturan 

ke unit vertikal dan untuk mendokumentasikan 

peraturan-peraturan lama yang mungkin sudah 

tidak berlaku, akan tetapi diperlukan terkait 

gugatan yang waktu terjadinya kegiatan masih 

memakai peraturan lama. Rencana ke depan, 

aplikasi dimaksud dapat diakses via smartphone, 

agar nantinya dapat digunakan oleh tiap-tiap 

pegawai DJKN yang membutuhkan peraturan 

pada saat berada di luar kantor/menghadiri rapat 

di luar kantor sehingga memudahkan pegawai

9. DJKN sebagai unit yang mengelola 
kekayaan negara, piutang negara, dan 
lelang seakan tidak pernah bisa lepas 
dari proses hukum, bagaimana peran 
Subdirektorat Bantuan Hukum sebagai 
garda terdepan penjaga DJKN dalam proses 
hukum?

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, DJKN 

sering bersinggungan dengan kepentingan 

masyarakat, apabila dalam proses pelayanan 

pengelolaan kekayaan negara, piutang negara 

dan lelang tersangkut dengan permasalahan 

hukum baik itu perdata, tata usaha negara 

maupun pidana, maka Subdirektorat Bantuan 

Hukum akan bertindak sebagai penangan 

perkara baik itu perdata dan tata usaha negara, 

serta bertindak sebagai pendamping bagi kepada 

pejabat, pegawai, pensiunan dan/atau mantan 

pegawai di lingkungan DJKN yang dipanggil 

sebagai saksi/saksi ahli oleh aparat penegak 

hukum. Selain bersifat litigasi, subdirektorat 

bantuan hukum juga  berperan memberikan 

advice/legal opinion dalam pelaksanaan tusi DJKN 

yang tersangkut dengan permasalahan hukum. 

10. Apa saja tugas dan fungsi yang 
dilaksanakan subdit ini? Bagaimana 
koordinasi dengan kantor-kantor DJKN di 
daerah?

Tusi bantuan hukum memberikan bantuan 

hukum berupa penanganan perkara, 

pemberian pendapat/analisis hukum terkait 

proses pelayanan pengelolaan kekayaan 

negara, piutang negara dan lelang, melakukan 

pembinaan penanganan perkara di kantor 

vertikal, monitoring laporan perkembangan 

perkara dan mengklasifikasinya untuk kemudian 

dapat dilakukan review terhadap peraturan di 

bidang pengelolaan kekayaan negara piutang 

negara dan lelang,  serta pemberian bantuan 

pendampingan kepada pejabat, pegawai, 

pensiunan dan/atau mantan pegawai di 

lingkungan DJKN yang dipanggil sebagai saksi/

ahli oleh aparat penegak hukum.

Secara kelembagaan tugas dan fungsi tersebut 

tidak hanya dilaksanakan oleh tingkat pusat/

Subdit Bantuan Hukum saja, namun juga unit 

kantor veritikal yakni tingkat Kanwil DJKN 

ditangani oleh Bidang Kepatuhan Internal 

Hukum dan Informasi, dan tingkat KPKNL 

ditangani oleh Seksi Hukum dan Informasi. 

Dalam prakteknya kami selalu berkoordinasi 

dan bersinergi dengan kantor vertikal untuk 

melaksanakan tusi dimaksud, misalnya terkait 

penanganan perkara, untuk perkara kantor 

pusat yang gugatannya berada di daerah, dapat 

melibatkan penangan perkara daerah begitu 

juga sebaliknya, sehingga semuanya dapat 

berjalan secara berkesinambungan.

11. Bisa bapak paparkan secara 
singkat outlook proses penangan perkara 
DJKN? Potensi ke depan bagaimana?

Perkara yang dihadapi DJKN sangat beragam 

jenis gugatannya antara lain terkait dengan 

Barang  Milik Negara, Aset Barang Milik Asing/

Cina (ABMA/C), Kontraktor Kontrak Kerja Sama 

(KKKS), Bank Dalam Likuidasi (Eks BDL), Badan 

Penyehatan Perbankan Nasional (eks BPPN), 

Pelayanan Lelang, dan Pengurusan Piutang 

Negara. Penanganan perkara tersebut tidak 

sepenuhnya ditangani oleh penangan perkara 

DJKN, karena untuk perkara yang mengandung 

tuntutan ganti rugi (tgr) dan eks BPPN ditangani 

oleh Biro Bantuan Hukum Setjen Kemenkeu.

Untuk ke depannya, kami selalu melakukan 

upaya pergeseran pola pemberian bantuan 

hukum dari yang bersifat represif (litigasi di 

pengadilan) ke yang bersifat preventif (nasehat/
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pendapat hukum), sehingga diharapkan 

ke depan jumlah perkara dapat menurun, 

dan permasalahan hukum yang ada dapat 

diselesaikan dengan optimal. Sebagai langkah 

preventif untuk meminimalkan pemanggilan 

dari lembaga penegak hukum kepada pejabat/

pegawai di lingkungan DJKN terkait tindak 

pidana, perlu diperingatkan kembali, agar dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsi, para pejabat/

pegawai senantiasa menerapkan prinsip kehati-

hatian dengan berpedoman pada SOP dan 

peraturan perundangan.

12. Sebagai unit yang relatif baru, 
dengan tugas-tugas yang masih terkesan 
asing di lingkungan DJKN, bagaimana 
Bapak “membesarkan” Subdirektorat 
Humas?

Tugas pokok humas adalah menilai sikap 

masyarakat agar tercipta keserasian antara 

masyarakat dengan kebijakan organisasi DJKN. 

Tugas tersebut sulit dilaksanakan tanpa adanya 

dukungan, kepercayaan, dan citra positif dari 

para stakeholders DJKN. Dukungan internal 

DJKN dan masyarakat mutlak dibutuhkan 

dalam “membesarkan” pengemban fungsi baru 

kehumasan. Hal pertama yang kami lakukan 

sebagai pimpinan adalah terus mendorong 

pihak internal Humas DJKN untuk menambah 

dan mengasah kemampuan kehumasan baik 

dengan cara formal (diklat, workshop, pelatihan 

lainnya) maupun informal seperti otodidak dan 

belajar dari sumber internet dan teman-teman 

media.

Kedua, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, 

kami merasa perlu untuk memperkenalkan 

Humas DJKN kepada seluruh pegawai DJKN 

dan Kementerian Keuangan, teman-teman 

wartawan, maupun stakeholders DJKN. Sosialisasi 

internal (penyuluhan) kepada pegawai DJKN 

secara nasional telah kami lakukan pada tahun-

tahun pertama Humas DJKN berdiri. Koordinasi 

dan kerja sama pun sering kami lakukan 

dengan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi 

Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan 

sebagai bentuk menimba ilmu dan pertukaran 

informasi. Serangkaian acara juga telah kami 

lakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada 

teman-teman wartawan media cetak maupun 

elektronik.

13. Insan DJKN dan masyarakat mungkin 
belum terlalu mengenal Subdit Humas, 

sebenarnya apa saja tugas unit ini? Output 
apa saja yang dihasilkan?

Secara kongkret, tugas Humas DJKN beragam, 

mulai dari pemberitaan, peliputan, hingga 

pelayanan informasi dan pelaksanaan fungsi PPID 

(Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). 

Output atau produk yang dihasilkan pun 

bervariasi seperti berita, dokumentasi foto, dan 

video kegiatan; pelayanan informasi melalui 

information desk dan call center serta PPID; 

pengelolaan website DJKN; Majalah Media 

Kekayaan Negara; laporan pemberitaan harian 

atau daily news report; analisa berita bulanan, 

publikasi DJKN di media cetak, elektronik, 

dan tempat publik strategis; hingga kegiatan 

kehumasan seperti konferensi pers, DJKN goes to 

campus, visit DJKN, dan ikut serta dalam kegiatan 

pameran/expo.

14. Strategi apa saja yang Bapak 
terapkan dalam melaksanakan kehumasan?

Berbicara strategi tentu tidak lepas dari proses 

manajemen. Di dalam proses manajemen, 

perencanaan menjadi pondasi utama. Dalam 

perencanaan, kami menetapkan posisi DJKN 

terlebih dahulu dalam masyarakat atau lebih 

dikenal dengan positioning. Analisasi SWOT 

dilakukan terkait posisi humas di mata internal 

DJKN maupun eksternal publik. Tujuan jangka 

pendek dan jangka panjang dalam rangka 

menjaga citra positif DJKN ditetapkan dengan 

berpedoman pada visi dan misi serta nilai-nilai 

organisasi.

Inisiasi kegiatan menjadi titik penting suatu 

organisasi baru. Untuk itu, kami mengumpulkan 

internal Humas DJKN dan masukan dari berbagai 

pihak mengenai kegiatan apa saja yang perlu 

dilakukan pada usia dini humas DJKN ini. Dari 

inisasi tersebut lahirlah serangkaian program 

kehumasan. Konkretnya, kami memulai Humas 

DJKN dengan manajemen organisasi yang 

matang, perangkat SDM yang mumpuni, dan 

ide-ide baru dari teman-teman dan pimpinan 

Kantor Wilayah DJKN/KPKNL di seluruh Indonesia.

15. Nilai-Nilai Kementerian Keuangan 
selalu menjadi pedoman insan Kementerian 
Keuangan dalam bertugas, bagaimana 
Bapak menerapkan hal ini baik kepada diri 
sendiri maupun kepada staf?

Nilai-Nilai Kementerian Keuangan tidak akan 

berarti kalau hanya diucapkan, tanpa ada 

implementasi. Kami selalu berupaya untuk 

mengimplementasikan nilai-nilai itu dalam 

kehidupan sehari-hari di segala aspek, tidak 

hanya dalam bekerja. Begitu juga hal yang saya 

himbaukan kepada staf-staf saya. 

Bila sudah paham semua Nilai-Nilai kementerian 

keuangan, kita secara otomatis akan berpikir, 

berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik 

dan benar serta memegang teguh kode etik dan 

prinsip-prinsip moral (integritas), melaksanakan 

segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab 

dan komitmen yang tinggi (profesionalisme), 

membangun kerja sama internal dan kemitraan 

yang harmonis (sinergi), untuk memberikan 

layanan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, 

akurat dan aman (pelayanan) untuk memberikan 

yang terbaik (kesempurnaan).

16. 2014 DJKN Goes to Public, bagaimana 
persiapan dan apa tujuan dari program ini?

Sebagaimana kita ketahui, media mempunyai  

peranan yang penting dalam membentuk 

opini publik.  Untuk mendukung DJKN Goes 

to Public,  sudah saatnya seluruh jajaran DJKN 

mempunyai semangat dan kesadaran yang 

sama akan pentingnya menginformasikan dan 

mengedukasi publik tentang tugas dan fungsi 

DJKN. 

Persiapan yang kami lakukan dimulai dengan 

mempelajari dan memilih saluran komunikasi 

yang paling tepat untuk menjangkau masyarakat 

yang menjadi sasaran publikasi DJKN. Acara di 

televisi kan banyak sekali jenis dan pembagian 

segmentasinya. Perlu kecermatan agar informasi 

yang disampaikan dapat sesuai dengan 

yang diterima oleh masyarakat, tidak terjadi 

miscommunication.

Di tahun ini, untuk publikasi DJKN selain 

memanfaatkan media cetak, juga media televisi, 

radio,  dan media-media online, serta media 

luar ruang . Seperti yang kita tahu, masyarakat 

Indonesia tumbuh bersama televisi, apa yang 

ditayangkan di televisi mudah melekat di 

benak pemirsanya. Begitu pula dengan media 

online, yang tidak dapat dipungkiri bahwa 

sekarang gadget sangat mudah didapat dan 

dioperasikan.  Banyak orang yang memiliki lebih 

dari satu gadget yang membuat media-media 

online semakin sering diakses. Oleh karena itu, 

kami memilih media televisi dan media online 

untuk publikasi. Tujuannya agar publikasi yang 

dilakukan bisa lebih efektif, menyentuh banyak 

kalangan.
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Persiapan yang kami lakukan dimulai dengan 

mempelajari dan memilih saluran komunikasi 

yang paling tepat untuk menjangkau masyarakat 

yang menjadi sasaran publikasi DJKN. Acara 

di televisi banyak sekali jenis dan pembagian 

segmentasinya, perlu kecermatan agar informasi 

yang disampaikan dapat sesuai dengan yang 

diterima oleh masyarakat.

17. Di usianya yang ke-7, DJKN telah 
dan terus bertransformasi menjadi instansi 
pemerintah yang mempunyai peranan 
penting dalam perekonomian nasional. 
Mengapa transformasi ini perlu? Apa saja 
persiapan yang dilakukan?

Sesuai dengan yang disampaikan Direktur 

Jenderal dalam berbagai kesempatan, 

transformasi kelembagaan yang dilaksanakan 

DJKN merupakan bagian dari transformasi 

kelembagaan Kemeterian Keuangan 

untuk meningkatkan dan mempertajam 

perbendaharaan yang terkait dengan manajemen 

aset dan special mission. Transformasi ini penting, 

pertama, DJKN memiliki fungsi strategis sebagai 

pengemban amanat UUD sebagai koordinator 

pengelolaan kekayaan negara; kedua, DJKN 

sebagai pengelola pos terbesar neraca 

merupakan aktor penting LKPP serta pengangkat 

opini pemeriksa atas LKPP; ketiga, DJKN 

berkontribusi dalam perekomonian nasional 

dengan mengawal BUMN, menghasilkan PNBP, 

pengendali belanja dan melalui special mission; 

dan terakhir, DJKN merupakan organisasi yang 

berkembang dengan proses bisnis modern dan 

tugas yang beragam.

Persiapan yang telah dilakukan antara lain 

pendalaman materi transformasi kelembagaan 

dari McKinsey Global Institute dan pembentukan 

Tim Implementasi Inisiatif  Transformasi 

Kelembagaan di Lingkungan DJKN yang terdiri 

dari 6 Kelompok Kerja Inisiatif Transformasi 

Kelembagaan dan 3 Special Mission. Tugas 

tim ini menyusun rencana aksi dan indikator 

keberhasilan setiap tahapan pelaksanaan 

rencana aksi sesuai Transformasi Kelembagaan, 

memastikan pelaksanaan rekomendasi inisiatif 

strategis berjalan dengan baik, memberikan 
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masukkan dan laporan kemajuan pelaksanaan 

rekomendasi Transformasi Kelembagaan kepada 

Direktur Jenderal.

18. Changes with Antusiasm adalah 
tema transformasi kelembagaan di DJKN. 
Apa peran Direktorat Hukum dan Humas 
dalam transformasi ini? Seberapa besar 
antusiasmenya?

Dari segi hukum, Direktorat Hukum dan 

Hubungan Masyarakat akan berperan di dalam 

penyusunan aturan yang diperlukan dalam 

pelaksanaan rekomendasi inisiatif strategis. 

Sedangkan dari segi kehumasan, Direktorat 

Hukum dan Hubungan Masyarakat merupakan 

saluran informasi untuk memunculkan dan 

meningkatkan kepedulian terhadap perubahan 

yang dilakukan DJKN, pemahaman akan urgensi, 

dan dampaknya terhadap negara, serta sebagai 

channeling tool untuk kampanye perubahan.

Peran-peran yang akan dimainkan oleh 

Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat 

ini kami resapi betul, supaya timbul antusiasme, 

karena antusiasme atau semangat adalah 

sumber dari usaha, tanpa semangat kita tidak 

dapat mencapai hal-hal yang besar. Terlebih lagi, 

transformasi kelembagaan DJKN akan memakan 

waktu yang cukup lama, maka antusiasme yang 

dimiliki seluruh pegawai DJKN jangan hanya 

bertahan sebentar tapi harus dijaga dengan baik 

sampai seluruh tujuan tercapai.

19. Terakhir, Apa harapan bapak 
terhadap transformasi kelembagaan yang 
tengah dilaksanakan DJKN ini?

Tentu saya berharap program transformasi 

kelembagaan DJKN dapat dilaksanakan 

dengan baik, optimal, dan tertib administrasi. 

Penyempurnaan harus terus menerus dilakukan 

sehingga visi yang menjadi tujuan akhir dapat 

tercapai, serta dapat mewujudkan good 

governance, kinerja, layanan dan kepercayaan 

publik yang baik. Untuk itu, seluruh yang terlibat 

dalam transformasi kelembagaan harus menjaga 

komitmennya. (Hukum dan Humas DJKN)
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HUKUM
Masyarakat dan dunia berkembang semakin dinamis. Masalah, solusi, dan gagasan-gagasan baru juga berkembang dengan semakin 
kompleks dan beragam mengiringi perubahan itu. Menyadari dinamika itu untuk selalu dapat mengantisipasi berbagai perkembangan 
dan tuntutan yang ada di masyarakat, terutama terkait dengan tugas dan fungsi DJKN, secara berkesinambungan perbaikan dan 
penyempurnaan dalam melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan dan penyelesaian permasalahan hukum di bidang 
pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan pelaksanaan lelang terus diupayakan, agar dapat memenuhi 
tuntutan dan harapan para pengguna jasa maupun stakeholders.

tahun 2013 terbit 25 peraturan:

Peraturan Menteri Keuangan
3 PMK bidang BMN, 3 PMK bidang PN dan KNL, 2 PMK bidang KND, dan 5 PMK bidang 

Lelang

Keputusan Menteri Keuangan
1 KMK bidang Kesekretariatan, dan 2 KMK bidang BMN

Peraturan Bersama
Menteri BUMN dan ESDM
bidang Piutang negara dan Kekayaan Negara Lain-lain

Peraturan Direktur Jenderal kekayaan negara
1 Perdirjen bidang KND, 1 Perdirjen bidang Penilaian, 1 Perdirjen bidang Lelang, 3 

Perdirjen bidang BMN, dan 2 Perdirjen bidang PN dan KNL

13
3
1

8
Seminar Peraturan Perundangan (Legal Drafting) pada tanggal 5 s.d 7 Maret 2013 bertempat di 
Hotel Millenium Jakarta dengan mengundang narasumber, yaitu:

• Prof. Dr. Maria SW Sumardjono, S.H., MCL., MPA., dengan materi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang 
Implementatif dari Perspektif Legal dan Praktis.

• Nasrudin, S.H., M.M., Direktur Harmonisasi Peraturan Perundangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan 
materi Prosedur Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Pengesahan, dan Pengundangan Peraturan Perundang-undangan 
dan Teknis Penyusunan Naskah Akademis dan Peraturan Perundangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

• Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H., Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 
dengan materi Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Rangka Mengantisipasi Inkonsistensi Penerapan Hukum 
dan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Upaya Sinkronisasi dan Sinergitas Kewenangan Antar Lembaga.
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KEHUMASAN
Sebagai tugas dan fungsi yang tergolong baru di lingkungan DJKN, fungsi kehumasan menjadi ujung tombak pengelola dan 
penyebarluasan informasi untuk menjaga dan meningkatkan citra organisasi DJKN di masyarakat. Serangkaian kegiatan dijalankan 
DJKN untuk memperkenalkan DJKN kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Luasnya area kerja DJKN hingga ke ujung 
nusantara menjadikan tantangan tersendiri bagi Humas DJKN dalam menjalankan tugas penyebarluasan informasi. Selain 
menyajikan informasi dan meningkatkan citra DJKN, humas juga menjadi pengelola informasi untuk internal DJKN di seluruh 
Indonesia.

INFORMASI YANG DISEDIAKAN
UNTUK INTERNAL

259
konten

website djkn

1291
siaran pers &

KONFERENSI PERS

13

PRODUK KEHUMASAN DJKN

2013

133
liputan kegiatan

djkn

4
edisi

media kekayaan negara

publikasi eksternal

9
penyuluhan

10

beberapa kegiatan KEHUMASAN DJKN

2013
DJKN goes to

campus
visit

DJKN
bedah

buku

Menyasar kalangan pelajar tingkat perguruan tinggi, DJKN mengadakan kegiatan 
visiit DJKN ke Universitas Padjajaran dan Universitas Indonesia di tahun 2013. Direktur 
Jenderal Kekayaan Negara langsung memimpin rombongan untuk memberikan kuliah 
umum di kedua universitas tersebut. Animo para mahasiswa terbilang besar, rangkaian 
diskusi dan tanya jawab pun menghiasi pelaksanaan DJKN Goes to Campus.

Perlunya mengenalkan DJKN pada lapisan masyarakat dari kalangan pelajar menengah 
menjadi latar belakang pelaksanaan kegiatan visit DJKN. Kegiatan yang dikemas dalam 
bentuk kunjungan siswa-siswa SMU ke kantor pusat DJKN, tanya jawab dengan Direktur 
Jenderal, simulasi lelang, dan kunjungan ke ruangan kantor operasional DJKN ini 
menjadi awal pengenalan DJKN di tahun 2013.

Sadar akan pentingnya pengembangan SDM dan edukasi pegawai, di tahun 2013 telah 
diresmikan perpustakaan DJKN berbarengan dengan acara bedah buku ”Habiskan Saja 
Gajimu!” karangan Ahmad Gozali.

infografis oleh Qori Kharismawan
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DJKN goes to campus

universitas dipinegoro

visit djkn

simulasi lelang

bedah buku

memetik matahari

capacity building

kehumasan
Pelatihan Jurnalistik dan Kehumasan yang berlangsung pada 1-4 
April ini dibuka langsung oleh Direktur Hukum dan Humas Direktorat 
Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Tavianto Noegroho dan diikuti 
oleh para kepala bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi 
(KIHI) seluruh Indonesia dan editor Media Kekayaan Negara Kantor 
Pusat DJKN.

Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat mengadakan acara 
bedah buku “Memetik Matahari” pada Rabu (2/4) di Aula Kantor Pusat 
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jakarta. Hadir sebagai 
pembicara adalah Agung Adiprasetyo yang merupakan penulis 
buku sekaligus CEO Kompas Gramedia. Acara bedah buku ini dibuka 
langsung oleh Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat Tavianto 
Noegroho. 

Final Lomba Debat Mahasiswa antara tim Undip Semarang melawan 
tim Unsoed Purwokerto pada 27 Maret 2014, di Gedung Prof Sudarto 
Kampus Universitas Diponegoro Semarang, Jawa Tengah. Kedua tim 
ini telah berhasil mengalahkan 14 tim yang telah bertarung sehari 
sebelumnya. Di akhir acara, diumumkan bahwa tim dari Undip 
Semarang keluar sebagai juara I, tim Unsoed Purwokerto meraih 
juara II, dan tim UNS meraih juara III serta juara IV diraih oleh USM. 

Suasana simulasi lelang pada acara Visit DJKN yang diikuti pelajar 
Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 21 dan 68 Jakarta pada 11 
September 2013 di Pendopo Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta.
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Pepatah bijak menyatakan: ”tuntutlah 
ilmu walaupun sampai ke negeri Cina”. 
Pepatah tersebut menginspirasi Direktorat 
Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) untuk 
menyelenggarakan kegiatan benchmarking 
pengelolaan aset publik ke Negara Kanada. 
Pelaksanaan benchmarking ini sesuai salah satu 
spirit pesan pimpinan DJKN “seeing is believing”, 
artinya semakin yakin dan percaya apabila 
melihat langsung di negara tersebut. 

Benchmarking
Pengelolaan
Aset Publik di Kanada

Tujuan benchmarking adalah mengetahui 
sejauh mana Kanada mengelola aset publik 
dan sumber daya alam milik mereka.  Tim DJKN 
dipimpin oleh Direktur Barang Milik Negara 
(BMN) Chalimah Pujihastuti, berikut jajarannya 
mulai tanggal 17 s.d. 23 Desember 2013 dan 
dibantu pihak KBRI Ottawa. 
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Awal benchmarking pertama mengunjungi 
instansi pengelolaan aset publik di Kanada, 
yaitu The Treasury Board dan Department of 
Public Works and Government Services Canada 
(PWGSC) yang terletak di ibukota Kanada, 
Ottawa. Benchmarking dilakukan melalui 
metode pemaparan, diskusi, dan tanya jawab 
dalam a half-day meeting. Sesuai rencana, tim 
juga melakukan benchmarking pengelolaan 
sumber daya alam dengan mengunjungi The 
Ministry of Forest, Lands, and Natural Resources 
Operations. 

Pengelolaan Aset Publik
(Kewenangan dan Tanggung Jawab Institusi) 
Dalam praktek pengelolaan real property 
Kanada, kewenangan pengelola barang, 
The Treasury Board, bertugas menetapkan 
strategi dan kebijakan pengelolaan aset 
menyeluruh sesuai peraturan yang berlaku, 
sedangkan fungsi administratif dan operasional 
merupakan kewenangan Kementerian/
Lembaga. Fungsi strategis perencanaan 
dan pengadaan real property dilaksanakan 
pada siklus perencanaan, pengadaan, dan 
penghapusan real property dengan analisa 
perencanaan strategis sesuai asset life-cycle 
with cost and benefit analysis. Di samping itu, 
The Treasury Board juga menerapkan konsep 
sustainable development berkenaan dengan isu 
lingkungan, sosial, dan ekonomi. 

“Fungsi strategis 
perencanaan dan 

pengadaan real property 
dilaksanakan pada siklus 
perencanaan, pengadaan, 

dan penghapusan real 
property dengan analisa 

perencanaan strategis 
sesuai asset life-cycle with 
cost and benefit analysis.”

PWGSC selaku pelaksana teknis pengadaan, 
pemeliharaan, dan penghapusan bangunan 
gedung kantor (transfer asset) tidak terbatas 
pada Kementerian/Lembaga dan Crown 
Corporations. Padahal Kementerian/
Lembaga memiliki kewenangan dalam 
mengidentifikasi kebutuhan pengadaan 
aset dan keperluan penghapusan aset. The 
Treasury Board menetapkan batasan nilai 
pasar transaksi perolehan dan penghapusan 

aset yang menjadi kewenangan Kementerian/
Lembaga sepenuhnya. Pengenaan reward 
dan punishment kepada Kementerian/
Lembaga ditujukan untuk menjaga kinerja 
Kementerian/Lembaga dalam melaksanakan 
kewenangannya dalam pengelolaan real 
property khususnya dalam siklus perencanaan 
kebutuhan pengadaan real property, dimana 
pengelolaan operasional dan administratif real 
property tersebut berada pada Kementerian/
Lembaga dan Crown Corporations dapat 
terlihat dalam dua grafik di atas.

Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)
Kebijakan pengelolaan SDA di Kanada 
berada pada level masing-masing 
pemerintahan provinsi. Untuk Provinsi 
British Columbia (BC), The Ministry of Forest, 
Lands, and Natural Resources Operations 
(Kementerian Kehutanan, Tanah dan 
Operasi SDA) mempunyai peran dalam 
pembuatan kebijakan, regulasi dan proses 
yang berkontribusi terhadap pengelolaan 
lingkungan dan SDA sehingga dapat 
mewujudkan situasi yang kondusif untuk 
memungkinkan penciptaan pendapatan 
negara atas pengelolaan SDA tersebut. 
Pengawasan atas kegiatan yang berhubungan 
dengan penjualan kayu dan penjualan tanah 
merupakan salah satu indikator potensi 
pendapatan pemerintah
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Ada beberapa hal yang dapat diterapkan di 
Indonesia terkait dengan pengelolaan aset 
publik, yaitu :

1. Fungsi strategis Kementerian Keuangan 
cq. DJKN sebagai Pengelola Barang lebih 
difokuskan pada siklus perencanaan, 
pengadaan, dan penghapusan BMN nilai 
pasar transaksi tertentu.

2. Fungsi administratif dan operasional 
Kementerian/Lembaga lebih diarahkan 
pada siklus penggunaan dan 
pemeliharaan BMN, sedangkan keputusan 
perolehan dan penghapusan BMN 
dengan nilai pasar transaksi tertentu 
didelegasikan kepada Kementerian/
Lembaga.

3. Efektivitas, efisiensi, dan optimalisasi BMN 
menjadi pertimbangan rekomendasi 
kebutuhan BMN sebagaimana konsep 
Peraturan Menteri Keuangan tentang 
Perencanaan Kebutuhan BMN. Namun, 
analisa perencanaan strategis aset selama 
masa manfaat aset dan konsep sustainable 

development berkenaan dengan isu 
lingkungan, sosial, dan ekonomi perlu 
menjadi salah satu Inisiatif Strategis DJKN. 

4. Adanya sistem reward and punishment 
terkait keberhasilan pencapaian Rencana 
Strategis pengelolaan aset oleh K/L.

5. Perlu laporan perencanaan manajemen 
aset dan laporan kondisi bangunan setiap 
5 (lima) tahun dalam rangka optimalisasi 
utilisasi BMN berupa properti. Sedangkan 
review kinerja bangunan dan laporan 
monitoring kinerja bangunan dilakukan 
paling cepat setiap tahun oleh unit 
khusus yang dapat menunjang fungsi 
pengawasan dan pengendalian dalam 
pengelolaan aset secara keseluruhan.

6. Pengenaan fee (capital charge) terhadap 
penggunaan bangunan yang melebihi 
standar kebutuhan dalam rangka 
pelayanan tugas dan fungsi K/L 
dapat  dipertimbangkan untuk dapat 
diimplementasikan di tahun yang akan 
datang.

Sedangkan terkait Pengelolaan Sumber Daya 
Alam, DJKN dapat berperan sebagai pengawas 
independen yang dilakukan para pengelola 
sektor dan swasta di dalamnya. Salah satu 
peran utama DJKN adalah mensosialisasikan 
praktik pengelolaan SDA yang lebih efektif, 
efisien, sehat dan memenuhi persyaratan 
hukum, serta membantu pemantauan, 
pengawasan dan penegakan peraturan 
perundang-undangan baik di bidang fiskal 
maupun di bidang SDA.

Hasil benchmarking tersebut diatas diharapkan 
dapat menjadi masukan dan inisiatif strategis 
dalam implementasi pengelolaan BMN 
sehingga visi DJKN “menjadi pengelola 
kekayaan Negara yang professional 
dan akuntabel untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat” dapat tercapai. Selain 
itu, kegiatan tersebut juga menghasilkan 
masukan/rekomendasi dalam mewujudkan 
optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran 
dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara. 

Teks: Asep Suryadi (Kasubdit BMN II) dan Melly 
Maiesta (Kepala Seksi BMN IIA)

Kolom BMN

Atas: BMN di luar negeri, kanan: para peserta yang mengikuti kunjungan studi 
banding.
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Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), 
mengamanahkan agar negara memenuhi hak 
konstitusional setiap orang atas jaminan sosial 
dan untuk memberikan jaminan sosial yang 
menyeluruh bagi rakyat Indonesia. Tujuannya 
guna memberi jaminan terpenuhinya 
kebutuhan dasar hidup yang layak. 

Per 1 Januari 2014, SJSN mengalami perubahan 
fundamental dari sisi kelembagaan dan 
layanan.  PT Jamsostek (Persero) yang selama 
ini melayani jaminan sosial tenaga kerja 
bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. BPJS 
terbit  berlandaskan Undang-Undang No 40 
tahun 2004 tentang SJSN dan UU Nomor 24 
tahun 2011 tentang BPJS. 

Seiring terjadinya perubahan status badan 
hukum, PT Jamsostek (Persero)  yang 
sebelumnya dikenal sebagai BUMN di bawah 
Kementerian BUMN kini menjadi badan 
hukum publik bertanggung jawab langsung 
kepada Presiden. Meskipun sudah berdiri sejak 
1 Januari 2014 namun BPJS Ketenagakerjaan 
beroperasi penuh 1 juli 2015. 

BPJS  Ketenagakerjaan menangani program 
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan 
Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT), 
dan Jaminan Pensiun (JP). Fokusnya selain 
menangani pekerja sektor formal, juga 
pada sektor informal yang selama ini belum 
mendapat perlindungan. 

Ciri-ciri yang melekat dalam BPJS 
Ketenagakerjaan ini antara lain merupakan 
badan hukum publik, modal awal merupakan 
kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak 
terbagi atas saham dan laporan keuangan 
disusun dan disajikan sesuai dengan standar 
akuntansi keuangan. Wewenang pelaksanaan 
pengawasan kepatuhan kepesertaan tidak lagi 
berada dibawah Kementerian Tenaga Kerja. 

Kedudukan BPJS secara kelembagaan 
sangat kuat. BPJS hanya dapat dibubarkan 
dengan Undang-Undang (UU) dan tidak 
dapat  dipailitkan berdasarkan ketentuan 
perundangan-undangan mengenai kepailitan. 
Dalam hal terdapat kebijakan fiskal dan 
moneter yang mempengaruhi tingkat 

Titik Singgung
BPJS Ketenagakerjaan
dengan DJKN
Oleh: Tredi Hadiansyah (Kasubdit Piutang Negara II)

ilustrasi: google image
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solvabilitas maupun terjadi krisis keuangan 
dan kondisi tertentu yang memberatkan 
perekonomian, Pemerintah dapat mengambil 
kebijakan dan tindakan khusus untuk 
menjamin kelangsungan program jaminan 
sosial, menjaga kesehatan keuangan dan 
kesinambungan penyelenggaraan program 
jaminan sosial.

Titik Singgung dengan Tusi DJKN
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) 
merupakan institusi yang salah satu tugas 
fungsinya melakukan pengurusan piutang 
negara. Di dalamnya PUPN bertugas 
mengurus piutang negara yang diserahkan 
pengurusannya oleh Pemerintah atau badan-
badan yang baik secara langsung atau tidak 
langsung dikuasai oleh negara berdasarkan 
suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun. 

Terkait terbentuknya BPJS Ketenagakerjaan 
terdapat beberapa titik singgung dengan salah 
satu tugas fungsi DJKN., yaitu piutang macet PT 
jamsostek (Persero) ditangani oleh PUPN. Baik 
piutang yang timbul karena tidak dipenuhinya  
kewajiban membayar iuran oleh perusahaan 
pemberi kerja maupun piutang macet Progam 
Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). 

Terbentuknya BPJS Ketenagakerjaan terdapat 
beberapa hal yang perlu dikaji, seperti 
bagaimana status piutang PT Jamsostek yang 
masih atau sedang ditangani oleh DJKN, 
bagaimana status piutang BPJS sebagai badan 
hukum publik terkait piutang negara atau 
bukan. Apakah badan hukum BPJS termasuk 
dalam lingkup putusan Mahkamah Konstitusi 
(MK)  terkait judicial review UU Nomor 49 Prp 
1960.

1. Status piutang PT Jamsostek (Persero) yang 
sedang ditangani DJKN
Dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 168/PMK.06/2013 tentang Tentang 
Tatacara Pengembalian Pengurusan Piutang 
Negara yang berasal dari penyerahan BUMN/
BUMD dan badan usaha yang modalnya 
sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh 
BUMN/BUMD sebagai tindak lanjut putusan 
MK Nomor 77/PUU-IX/2011 maka untuk 
memenuhi ketentuan tersebut piutang PT 
Jamsostek (Persero) yang merupakan piutang 

BUMN harus dikembalikan kepada penyerah 
piutang. 

Sejak putusan MK dijatuhkan, PUPN tidak 
mempunyai kewenangan melakukan 
pengurusan piutang BUMN berdasarkan 
ketentuan UU Nomor 49 Prp 1960 karena 
peraturan ini sudah tidak mempunyai kekuatan 
mengikat untuk mengurus piutang BUMN. 
Dari sisi efisiensi dan efektifitas  pengembalian 
berkas kasus piutang negara berdampak pada 
proses pengurusan, karena telah memakan 
waktu, tenaga  dan biaya. Apabila dikembalikan 
ke Penyerah Piutang perlu melakukan 
inventarisasi, verifikasi dan rekonsiliasi. Produk-
produk hukum yang telah dikeluarkan harus 
dicabut (penyitaan, pemblokiran, pencegahan) 
dan memberitahu kepada Penanggung 
Hutang, bahwa piutangnya sudah tidak diurus 
oleh PUPN. 

Perlu ada ketentuan agar piutang PT Jamsostek 
tidak dikembalikan tapi langsung menjadi 
piutang BPJS. Ini sejalan dengan UU BPJS 
bahwa pada saat PT Jamsostek (Persero) 
berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan, PT 
Jamsostek (Persero) dinyatakan bubar tanpa 
likuidasi dan semua aset dan liabilitas serta hak 
dan kewajiban hukum PT Jamsostek (Persero) 
menjadi aset dan liabilitas serta hak dan 
kewajiban hukum BPJS Ketenagakerjaan. 

2. Status piutang BPJS
Proses bisnis BPJS adalah memberikan 
pelayanan kepada peserta dengan menarik 
iuran kepesertaan. Piutang yang timbul dalam 
pengelolaan BPJS yaitu dalam hal terjadi 
penunggakan, kemacetan, atau kekurangan 
pembayaran iuran. Hal ini sama dengan 
piutang iuran seperti PT Jamsostek dahulu. 

Pemberi kerja wajib memungut Iuran yang 
menjadi beban peserta dari pekerjanya dan 
menyetorkannya kepada BPJS. Pemberi kerja 
wajib membayar dan menyetor iuran yang 
menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS. Jika 
terjadi kemacetan pembayaran iuran maka 
menjadi piutang BPJS. 

Adanya hak dan kewajiban BPJS selaku 
penyelenggara jaminan sosial dan pemberi 
kerja maupun peserta menandakan adanya 

hubungan hukum para pihak. Dengan 
demikian karena piutang BPJS terjadi 
berdasarkan peraturan dan perikatan, maka 
piutangnya dikategorikan  sebagai piutang 
negara. 

Piutang BPJS
Dalam pengurusan piutang suatu badan 
hukum publik  tidak hanya dilihat dari status 
badan hukumnya, tetapi juga harus dilihat 
proses bisnisnya, terjadinya piutang dan 
ketentuan yang mengatur cara penyelesaian 
piutangnya. Bila cara penyelesaiannya diatur 
tersendiri maka tunduk pada UU yang 
mengaturnya. 

Badan hukum BPJS merupakan entitas baru, 
perkembangan dan ketentuan pelaksananya 
masih perlu dicermati. Tata kelola yang baik 
harus dijalankan. Hal ini penting agar terkait 
dengan pengelolaan, pengurusan dan 
penghapusan piutang dapat berjalan sesuai 
ketentuan perundang-undangan. 

Dalam RUU Piutang Negara dan Piutang 
Daerah (PNPD), ruang lingkup Pengurusan 
Piutang Negara dan Piutang Daerah meliputi 
piutang dari badan hukum yang dibentuk oleh 
negara atau daerah, selain BUMN dan BUMD. 
Dalam penjelasan, yang dimaksud dengan 
“badan hukum” antara lain Lembaga Penjamin 
Ekspor Indonesia (LPEI) dan Lembaga Penjamin 
Simpanan (LPS). Menurut hemat penulis, BPJS 
juga masuk dalam pengertian “badan hukum” 
ini sehingga piutangnya dapat diurus oleh 
Pejabat Pengurusan Piutang. 

RUU PNPD perlu segera diundangkan agar 
mempertegas dan memperkuat status 
badan-badan yang dapat diurus piutangnya 
oleh pejabat pengurusan piutang. Jika tidak, 
pengurusan piutang negara dari badan-badan 
hukum yang masih menggunakan UU 49 Prp 
1960 akan terkendala oleh putusan MK Nomor 
77. 

Demikian sekilas tulisan singkat tentang titik 
singgung  BPJS Ketenagakerjaan dengan 
tusi DJKN, semoga menambah kepedulian 
terhadap pengelolaan keuangan negara yang 
akuntabel dan transparan.
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Seiring dengan adanya perubahan ketentuan 
terkait petunjuk pelaksanaan lelang yang 
ditetapkan melalui Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Lelang, maka dibutuhkan 
penyesuaian terhadap peraturan teknisnya. 
Untuk itu di penghujung tahun 2013, 
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) 
menetapkan Perdirjen Kekayaan Negara 
Nomor 6/KN/2013 tentang Petunjuk Teknis 
Pelaksanaan Lelang (Perdirjen KN Nomor 6/
KN/2013).

Selain untuk menyesuaikan dengan ketentuan 
terbaru, terbitnya Perdirjen KN Nomor 6/

KN/2013 tersebut membawa sejumlah 
inovasi dalam kebijakan dalam pelayanan 
lelang. Adapun beberapa inovasi kebijakan 
pelayanan lelang tersebut di antaranya adalah 
ketentuan mengenai teknis penawaran 
melalui email, internet dan/atau tromol pos, 
tata cara penerimaan dan pengembalian 
jaminan penawaran lelang, penggunaan 
Garansi Bank sebagai jaminan penawaran 
lelang, mekanisme pendataan peserta lelang 
yang dikenai sanksi, dan beberapa ketentuan 
lainnya. Pada dasarnya langkah inovasi tersebut 
ditempuh oleh Direktorat Lelang dengan 
maksud menghadirkan kebijakan yang dapat 
meningkatkan kualitas pelayanan dengan 
meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan 
keamanan dalam setiap pelaksanaan lelang.

Penawaran lelang melalui email, internet 
dan/atau tromol pos
Dalam pelaksanaan lelang dengan penawaran 
lelang secara tertulis tanpa kehadiran Peserta 
Lelang, penawaran dapat dilakukan melalui 
surat elektronik (email), surat tromol pos, 
atau aplikasi lelang internet (Pasal 23 sd. 31), 
sehingga Peserta Lelang dapat menawar lelang 
tanpa harus datang ke tempat pelaksanaan 
lelang. Melalui inovasi ini, peserta lelang dapat 
melakukan penawaran di manapun dengan 
memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan 
komunikasi. 

Pada akhir tahun 2013 lalu, telah dilakukan 
launching pelaksanaan lelang dengan 
penawaran melalui email untuk jenis Lelang 

Inovasi Cemerlang dalam 
Pelayanan Lelang

Kolom Lelang

Suasana lelang gratifikasi KPK
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Noneksekusi Sukarela dengan penyelenggara 
lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 
Lelang (KPKNL) Jakarta V. Proses penawaran 
lelang tersebut memanfaatkan Aplikasi 
Penawaran Lelang Melalui Email (ALE) yang 
dikembangkan oleh Direktorat Pengelolaan 
Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI) 
dan Direktorat Lelang. Pada pelaksanaannya, 
lelang perdana yang memanfaatkan fasilitas 
email tersebut mendapat tanggapan yang luas 
dengan diikuti oleh 77 orang peserta lelang. 
Dalam pelaksanaan lelang dimaksud, objek 
lelang berupa external harddisk laku terjual 
dengan harga sebesar Rp2,5 juta atau 1000% 
dari nilai limit yang ditetapkan sebesar Rp250 
ribu. 

Tata cara penerimaan dan pengembalian 
jaminan penawaran lelang
Dalam rangka meningkatkan ketertiban, serta 
penerapan prinsip kehati-hatian (prudent 
priciple) dalam proses penatausahaan uang 
jaminan lelang, Pasal 12 s.d. 14 Perdirjen 
KN Nomor 6/KN/2013 mengatur tata cara 
penerimaan dan pengembalian jaminan 
penawaran lelang. 

Terdapat dua hal yang ditekankan dalam 
mekanisme penyetoran uang jaminan 
penawaran lelang. Pertama, pihak penyetor 
dipastikan merupakan calon peserta lelang. 
Kedua, setiap orang hanya dapat menyetorkan 
satu jaminan penawaran lelang untuk satu 
barang/paket barang. 

Jaminan penawaran lelang berupa 
Garansi Bank
Untuk mengakomodir perkembangan transaksi 
keuangan, serta dalam rangka menyediakan 
fasilitas yang memudahkan calon peserta 
lelang dalam memenuhi kewajibannya terkait 
penyetoran uang jaminan lelang, Perdirjen KN 
Nomor 6/KN/2013 ini membuka ruang bagi 
calon peserta lelang untuk memanfaatkan 
fasilitas Garansi Bank sebagai jaminan 
penawaran lelang. 

Database peserta lelang yang dikenakan 
sanksi
Guna mendatangkan efek jera bagi pihak-pihak 
yang memiliki kepentingan kontraproduktif 
terhadap optimalisasi hasil lelang, Pasal 33 
Perdirjen KN Nomor 6/KN/2013 memberikan 
sanksi yang lebih tegas bagi peserta lelang 
wanprestasi, yaitu tidak diperbolehkan 
mengikuti lelang di wilayah kerja Kanwil 
dari KPKNL pelaksana lelang. Terkait 
dengan kemudahan aksesibilitas basis data, 
direncanakan bahwa data peserta lelang yang 
dikenakan sanksi tersebut akan dimuat di 
portal DJKN.

Penentuan nilai limit
Terdapat kebijakan baru terkait dengan 
mekanisme penetapan nilai limit untuk 
jenis lelang tertentu, yaitu pemohon lelang 
diharuskan untuk menyertakan surat 
pernyataan yang pada intinya menyatakan 
bahwa nilai limit ditetapkan berdasarkan hasil 
penilaian dari penilai. 

Pasal 6 angka 5 huruf h Perdirjen Nomor 6/
KN/2013 mengatur bahwa dalam hal bank 
kreditor akan ikut serta menjadi peserta lelang 
atau dalam hal nilai limit tanah dan/atau 
bangunan yang akan dilelang paling sedikit 
Rp300juta, kreditor selaku pemohon lelang 
harus membuat surat pernyataan yang isinya 
menyatakan bahwa nilai limit ditetapkan 
berdasarkan hasil penilaian dari penilai dengan 
menyebutkan nama penilai, nomor, dan 
tanggal laporan penilaian. Keharusan membuat 
surat pernyataan ini juga berlaku untuk 
pelaksanaan Lelang Noneksekusi Sukarela atas 
tanah dan atau bangunan (Pasal 8 Perdirjen 
Nomor 6/KN/2013). 

Dokumen persyaratan lelang yang baru
Dalam rangka mendukung percepatan 
pelayanan dalam penyetoran hasil bersih 
lelang yang dilakukan oleh Bendahara 
Penerimaan atau Pejabat Lelang Kelas II, maka 
dalam Pasal 5 ayat (4) Perdirjen Nomor 6/

KN/2013 diatur kewajiban Pemohon Lelang 
untuk menyerahkan informasi tertulis yang 
diperlukan untuk penyetoran hasil bersih 
lelang. 

Guna mengakomodir perkembangan atas 
kebutuhan dalam pelayanan lelang, maka 
dalam Pasal 7 Perdirjen Nomor 6/KN/2013, 
diatur 5 (lima) jenis lelang yang baru. Kelima 
jenis lelang yang tidak di atur dalam perdirjen 
sebelumnya adalah Lelang Noneksekusi 
Wajib Barang Gratifikasi, Lelang Noneksekusi 
Wajib Aset Properti Barang Bongkaran 
Barang Milik Negara Karena Perbaikan 
(Renovasi, Rehabilitasi, Atau Restorasi), Lelang 
Noneksekusi Wajib Barang Habis Pakai Eks 
Pemilihan Umum, Lelang Noneksekusi Wajib 
Aset Inventaris Eks. BPPN, Lelang Noneksekusi 
Wajib Aset Properti Eks. BPPN, Lelang 
Noneksekusi Wajib Aset Bank Indonesia. 

Penerbitan kutipan risalah lelang 
pengganti
Pengaturan mengenai teknis penerbitan 
kutipan risalah lelang pengganti, saat ini telah 
diatur dalam Pasal 49 s.d. Pasal 51 Perdirjen 
Nomor 6/KN/2013. 

Penutup
Perdirjen Nomor 6/KN/2013 tentang Petunjuk 
Teknis Pelaksanaan Lelang ini mulai berlaku 
sejak tanggal 9 Desember 2013, dapat diakses 
melalui portal DJKN dengan alamat http://
www.djkn.kemenkeu.go.id. DJKN akan secara 
terus menerus melakukan pembaharuan 
peraturan untuk kesempurnaan pelayanan 
lelang.

___

Teks: Suriyanti Gaffar dan Fajar Adriansyah. 
(Pelaksana pada Seksi Bina Lelang IA, Dit. 
Lelang)

Jual-beli lewat lelang kini lebih praktis!
1. Penawaran lelang dapat dilakukan dimana saja melalui email, internet, atau tromol pos.

2. Penyetoran Uang Jaminan Penawaran Lelang dengan e-banking.

3. Jaminan Penawaran Lelang menggunakan Garansi Bank.
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Sukses TOEFL/IELTS,
Sukses Meraih Beasiswa Idaman
(Bagian II)
Pada bagian pertama telah diuraikan sedikit 
informasi tentang seluk beluk tes yang 
digunakan untuk mengukur kemahiran 
seseorang dalam menggunakan bahasa Inggris. 
Sekilas perlu disampaikan kembali, bahwa tes 
yang paling popular saat ini dan paling banyak 
diterima oleh institusi-institusi pendidikan 
di luar negeri sebagai syarat penerimaan 
mahasiswanya adalah TOEFL dan IELTS. TOEFL 
yang ada saat ini dan masih berlaku memiliki 
dua jenis format yaitu Paper Based Testing (PBT) 
dan Internet Based Testing (iBT). Dalam rangka 
standardisasi struktur uji materi tes, maka PBT 
yang hanya menguji tiga kemampuan yaitu 
listening, structure, dan reading (plus TWE, ujian 
Writing dalam TOEFL Internasional) dalam 
beberapa waktu ke depan akan ditiadakan 
dan digantikan oleh iBT yang memiliki struktur 
tes yang lebih lengkap yaitu reading, listening, 
speaking dan reading. Format tes ini dianggap 
lebih akurat mengukur tingkat kemampuan 

seseorang dalam berbahasa Inggris yang 
baik dan benar, baik secara lisan maupun 
tertulis sebagaimana standar IELTS yang telah 
menggunakan format tes ini jauh sebelum iBT 
diperkenalkan pada tahun 2005.

Memahami karakteristik tes menjadi penting, 
karena struktur soal baik jumlah dan jenis soal, 
media serta waktu yang disediakan berbeda-
beda antara TOEFL (PBT da iBT) dan IELTS. 
Dengan menguasai karakteristik tes tersebut, 
diharapkan peserta akan lebih mengenal 
medan “pertempuran” sehingga dapat 
mengembangkan strategi yang tepat dalam 
usahanya meningkatkan nilai TOEFL/IELTS 
yang dikehendaki untuk menggapai tujuan 
memperoleh beasiswa impian. Dalam tulisan 
bagian kedua ini, penulis mencoba membahas 
strategi untuk mendongkrak nilai TOEFL / IELTS.

Strategi Tiga-Set Proses Pembelajaran
Untuk meningkatkan kualitas kemahiran 
kita dalam berbahasa Inggris dan sukses 
meraih beasiswa yang kita inginkan, kita perlu 
mengatur strategi yang tepat. Dalam hal 
ini penulis mencoba untuk mempersempit 
area pembahasan dengan mengambil sudut 

Teks: Sunadi - Kepala Seksi pada Direktorat PKNSI

Bagan: Membangun Strategi Melalui Tiga-Set
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pandang penentuan strategi berdasarkan 
tiga perangkat atau tiga-set dalam proses 
pembelajaran yaitu mind set, tool set dan skill 
set. Disebut sebagai proses pembelajaran 
karena sifatnya yang bertahap. Semua tujuan 
yang baik diawali dengan pikiran positif 
(mind set), dilanjutkan dengan pemanfaatan 
media /alat yang tepat (tool set) yang apabila 
keduanya dapat terintegrasi dengan baik, maka 
kemampuan atau keahlian seseorang dapat 
tereksplorasi secara optimal dalam rangka 
mencapai tujuan tertentu.

A. Mind Set
Mind set adalah inti dari proses perbaikan 
kualitas diri dan merupakan cara pandang atau 
persepsi terhadap potensi diri dan lingkungan. 
Persepsi terhadap diri dan lingkungan 
yang benar sudah merupakan bagian dari 
kesuksesan. Perencanaan yang baik berawal dari 
mind set yang benar. Apabila kita menemukan 
sesuatu hal itu sulit untuk dikerjakan atau 
dipelajari, boleh jadi mind set kita keliru dalam 
memandang diri sendiri dan pekerjaan atau 
pelajaran yang dihadapi. Termasuk dalam hal 
ini adalah perbaikan kualitas Bahasa Inggris 
kita. Kemampuan Bahasa Inggris bukan bawaan 
lahir. Toh kita lahir pun dalam keadaan tidak 
bisa bicara satu bahasa pun. Karena proses 
belajar dan kebiasaan yang terus menerus 
yang membuat kita bisa berbicara. Intinya, 
mind set kita harus diluruskan, bahwa bahasa 
Inggris itu mudah untuk dipelajari asalkan 
belajar dan berlatih serius dengan cara yang 
menyenangkan dan terus menerus, bukan kah 
practice makes perfect?!

Dorongan apa yang bisa membuat seseorang 
mau dan bersedia untuk belajar dan berlatih 
secara terus-menerus? Biasanya disebabkan 

oleh dua hal, extrinsic motivation dan intrinsic 
motivation. Dorongan extrinsic motivation 
berasal dari luar, misalnya ingin dipuji atau 
mendapat penghargaan dari orang lain, 
keterpaksaan atau tekanan dari orang lain, 
ingin mendapatkan imbalan/promosi, dan 
sebagainya. Adapun dorongan intrinsic 
motivation timbul dari diri sendiri, seperti minat, 
ketertarikan, hobi, dan hasrat kepuasan diri. 
Dorongan motivasi yang lebih efektif diyakini 
apabila bersumber dari diri sendiri (intrinsic 
motivation).

1. Ubah Mind Set dan Tumbuhkan Minat
Terkait upaya peningkatan kemampuan 
Bahasa Inggris, yang terpenting bagaimana 
kita dapat mengubah mind set atau persepsi 
tentang Bahasa Inggris. Timbulkan motivasi 
lebih dari diri sendiri daripada motivasi dari luar. 
Tumbuhkan minat kita untuk belajar Bahasa 
Inggris, di samping tentu adanya motivasi 
untuk mendapatkan beasiswa. Buatlah Bahasa 
Inggris itu semenarik mungkin agar kita nyaman 
mempelajarinya. Kini dengan adanya internet 
dan media elektronik audio visual, banyak 
permainan belajar bahasa Inggris yang dibuat 
semenarik mungkin. Manfaatkan media audio 
visual yang ada baik itu di televisi, media cetak, 
film, novel, dan sebagainya, sebagai sarana 
penunjang belajar bahasa Inggris yang efektif. 
Tidak ada yang lebih menyenangkan selain 
belajar sambil bermain dan bermain sambil 
belajar.

2. Tetapkan Target
Bagian dari perencanaan yang baik adalah 
dengan menetapkan target. Penetapan target 
penting agar kita dapat fokus memusatkan 
yang kita lakukan dalam rangka pencapaian 
tujuan tertentu, dalam hal meraih bea siswa 

idaman. Penetapan target meliputi tujuan 
negara yang akan dituju untuk tempat studi, 
disiplin ilmu yang akan diambil, universitas/
sekolah yang akan dipilih, dan nilai TOEFL/
IELTS yang dibutuhkan. Secara umum standar 
nilai minimal TOEFL/IELTS yang dipersyaratkan 
untuk beasiswa luar negeri adalah 550 – 580 
untuk TOEFL ITP, 79 – 85 untuk TOEFL iBT, dan 
6,5 – 7 untuk IELTS. Cara yang terbaik untuk 
mengetahui persyaratan nilai TOEFL/IELTS 
adalah dengan langsung mengunjungi website 
perguruan tinggi yang ingin dituju dan lembaga 
pemberi beasiswanya. Tabel pada halaman 43 
menggambarkan syarat minimal nilai TOEFL/
IELTS yang disyaratkan untuk beberapa program 
beasiswa terpopuler beserta link terkait.

3. Kenali “Medan Pertempuran“
Pada bagian terdahulu telah dibahas seluk beluk 
tes untuk mengukur kemampuan berbahasa 
Inggris. Untuk mengenali medan tempur, cara 
terbaik dengan terjun langsung atau mengikuti 
ujian yang sebenarnya, sehingga dapat 
mengukur sejauh mana kemampuan kita dalam 
berbahasa Inggris.  

Beberapa lembaga kursus dan lembaga bahasa 
universitas setempat menyelenggarakan TOEFL 
/ IELTS Prediction dengan kualitas soal yang 
sama dengan ITP TOEFL/IELTS dan biaya yang 
lebih terjangkau, hanya saja memang kurang 
update, karena soal yang digunakan biasanya 
adalah soal ITP TOEFL/IELTS yang telah lalu. Tes 
prediction ini seyogyakan dilakukan secara rutin 
sampai kita merasa yakin bahwa hasil TOEFL 
yang diinginkan dapat tercapai.

B. Tool Set
Pemilihan media atau alat yang tepat menjadi 
penting, karena memudahkan mempelajari 

Kolom Kesekretariatan

ilustrasi: google image
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sesuatu. Pemilihan media ini bisa berbeda-beda 
sesuai karakteristik masing-masing. Media audio 
visual seperti film yang berbahasa Inggris, akan 
lebih cocok untuk orang mempunyai hobi 
menonton film. Alih-alih hanya melihat gambar 
dan mengikuti alur ceritanya, akan lebih efektif 
bila dilakukan sambil mempelajari artikulasi 
pengucapan yang benar dan memperkaya 
kosa kata Bahasa Inggris sehingga kemampuan 
listening dan reading terasah. Bagi sebagian 
orang yang mempunyai hobi membaca, 
pilihan media berupa novel dan media massa 
dalam Bahasa Inggris menjadi menarik, selain 
mengembangkan daya imajinasi dan wawasan 
kita, membaca seyogyanya meningkatkan 
khazanah perbendaharaan kata dalam Bahasa 
Inggris. Selain media-media di atas, media 
audio visual yang secara khusus didesain untuk 
pelatihan TOEFL / IELTS telah tersedia secara luas, 
seperti Longman, Cambridge, Thomson, Arco, 
Kaplan, Barron, dan sebagainya.

Media internet merupakan media paling 
mutakhir yang cukup fenomenal. Eksistensinya 
membuat lompatan besar dalam proses belajar 
seseorang, tidak terkecuali belajar Bahasa 
Inggris. Internet memungkinkan kita belajar 
secara audio visual di manapun dan kapanpun 
serta berinteraksi dan berkomunikasi secara 
luas dengan siapapun. Kita tinggal memilih 
dari ribuan situs belajar Bahasa Inggris tersedia. 
Beberapa link yang menarik untuk belajar Bahasa 
Inggris misalnya: 
www.merriam-webster.com
www.freerice.com
www.learn4good.com
www.stuff.co.uk/toefl.htm
www.toeflindonesia.com/
englishteststore.net/

C. Skill Set
Dengan mind-set yang benar sehingga dapat 
memfokuskan usaha-usaha untuk belajar dan 
pemanfaatan media (tool set) yang membuat 
nyaman dalam belajar tentu akan berdampak 
pada peningkatan kemampuan (skill) yang 
diinginkan. Dalam TOEFL/IELTS, sesuai materi 
tesnya, skill yang dikembangkan adalah listening, 
reading, writing dan speaking, karena didesain 
untuk non-native speaker dan untuk tujuan 
akademik, maka kita tidak dituntut untuk 
mampu berbahasa Inggris secara sempurna. 

Masing-masing skill memiliki tingkat kesulitan 
yang berbeda-beda. Hal ini mungkin terjadi, 
karena pada saat proses pembelajaran, 
penekanan latihannya berlainan. Sebagai 
contoh, bagi yang senang mendengarkan 
musik, kemampuan listening biasanya akan lebih 
tajam daripada kemampuan reading. Begitu juga 
orang yang senang membaca, kemampuan 
reading dan penggunaan struktur Bahasa Inggris 
mungkin lebih menonjol. Dengan melihat 
hasil TOEFL/IELTS, perbedaan tersebut akan 
mudah terlihat. Di sinilah pentingnya seseorang 
disarankan untuk mengikuti TOEFL Prediction 
secara berkala, sehingga terlihat bagian yang 
perlu ditingkatkan dan media atau tool apa 
yang sesuai digunakan untuk meningkatkan skill 
tersebut. Dengan demikian, slowly but sure, nilai 
TOEFL/IELTS yang kita inginkan dapat tercapai 
dan memenuhi syarat untuk diterima dalam 
program beasiswa yang kita dambakan.
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Tahun 2014 ini nampaknya akan menjadi 
tahun penuh tantangan bagi Kantor Pelayanan 
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya.  
Betapa tidak, pada penghujung tahun 2013 
yang lalu Kantor Pusat Direktorat Jenderal 
Kekayaan Negara (DJKN) telah mengusulkan 
KPKNL Surabaya sebagai unit kerja berpredikat 
Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi 
Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) Tahun 
2014 dalam rangka pelaksanaan program 
pembangunan Zona Integritas menuju 
WBK/WBBM. Hal itu dianggap sebagai suatu 
kepercayaan dan penghargaan terhadap 
kinerja yang selama ini diraih.  

Tekad KPKNL Surabaya menjadi lebih keras dan 
lebih giat lagi dalam memberikan pelayanan 
yang terbaik diwujudkan dengan Program 
SMS Pengaduan KPKNL Surabaya dengan 
Nomor 08-22-33-55-2014, yang memberikan 
kesempatan kepada seluruh pihak terkait, 
baik pengguna jasa, pemangku kepentingan 
maupun masyarakat pada umumnya untuk 
menyampaikan pengaduan atas adanya 
ketidakpuasan terhadap kinerja dan pelayanan 
yang diberikan oleh KPKNL Surabaya.  

Program SMS Pengaduan KPKNL Surabaya 
merupakan suatu langkah pasti untuk 
mewujudkan suatu WBK/WBBM dan kontribusi 
nyata dalam menciptakan sosok-sosok 

penyelenggara negara yang bersih dan bebas 
dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal ini juga 
didukung pembentukan Tim Penanganan 
Pengaduan Pelayanan KPKNL Surabaya yang 
dimotori Kepala Seksi Kepatuhan Internal. 
Dengan demikian, KPKNL Surabaya akan terus 
berinovasi dan lebih membuka diri terhadap 
segala saran dan dorongan, serta segala 
tantangan di masa mendatang. 

Teks dan Foto: Anwar/Ismail

Layanan Hotline
SMS Pengaduan
KPKNL Surabaya 

Inovasi
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Setiap pegawai Kementerian Keuangan 
dituntut untuk dapat mengimplementasikan 
Nilai-Nilai Kementerian dalam setiap 
pekerjaannya. Salah satunya Kesempurnaan 
yang memiliki makna, kita harus berwawasan, 
adaptif, inovatif, kreatif, peduli lingkungan dan 
melakukan perbaikan secara terus menerus. 

Proses untuk mencapai kesempurnaan 
di bidang penilaian dapat dimulai dari 
penatausahaan surat permohonan sampai 
dengan penatausahaan laporan penilaian. 
Kesempurnaan penatausahaan laporan 
penilaian dapat dilakukan dengan 2T yaitu 
tertib administrasi dan tertib fisik. Tertib 
administrasi dilakukan dengan meng-input/
merekap isi dari setiap laporan penilaian, 
sedangkan tertib fisik dilakukan dengan 
menyimpan laporan penilaian secara 
sistematis. KPKNL Pekanbaru telah berupaya 

untuk melakukan penatausahaan laporan 
penilaian baik secara administrasi maupun 
secara fisik dalam dua tahun terakhir ini yang 
diberi nama “Katalog Laporan Penilaian”.

Manfaat yang akan diperoleh dengan 
penatausahaan laporan penilaian ditinjau dari 
dua sisi yaitu:

1. Tertib administrasi laporan penilaian, 
katalog laporan penilaian merupakan 
kumpulan data/rekap dari laporan 
penilaian, sehingga mudah melakukan 
analisa data proyeksi atau Rincian 
Anggaran Belanja (RAB) Seksi Penilaian, 
Akselerasi informasi secara cepat, tepat 
dan valid, serta dapat menjadi sumber 
data awal laporan bulanan di bidang 
penilaian.

2. Tertib Fisik Laporan Penilaian, dalam hal 
rekap laporan penilaian berupa softcopy 
sebagai database akan menghasilkan 
tertib administrasi, maka hardcopy dari 
rekap laporan penilaian akan berfungsi 
sebagai Buku Katalog Laporan Penilaian. 

Proses penyusunan Katalog Laporan Penilaian 
ini mudah dan sederhana, dimulai dari Form 
Rekap Laporan Penilaian yang belum ada 
standar bakunya, lalu labelisasi nomor box 
dalam Rekap Laporan Penilaian, Penyusunan 
Buku Katalog Laporan Penilaian dan diberikan 
label nomor box, dan selanjutnya disusun 
dalam lemari penyimpanan.

Teks dan Foto: Warlan

Katalogisasi
Laporan Penilaian
KPKNL Pekanbaru
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Pengelolaan Kekayaan Negara saat ini 
membutuhkan arah dan kebijakan  yang 
mencerminkan efektifivitas penggunaan 
anggaran untuk mendapatkan penerimaan 
negara yang optimal. Untuk mencapai hal 
tersebut, muncul wacana baru pembentukan 
badan yang beroperasi sebagai unit kerja 
Kementerian Keuangan dengan kewenangan 
khusus fleksibilitas pengelolaan keuangan 
berdasarkan prinsip ekonomi dan penerapan 
praktek bisnis yang sehat. “Institusi itu adalah 
Badan Layanan Umum (BLU),” kata Direktur 
Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto saat 
membuka Seminar Peraturan Perundangan 
yang diselenggarakan Direktorat Hukum 
dan Humas pada 5-7 Maret 2014 di Hotel 
Millenium, Jakarta.

Acara yang memiliki tema “Aspek Legal dan 
Pembentukan Peraturan Perundangan dalam 
Rangka Pendirian Badan Layanan Umum 
untuk Optimalisasi Pengelolaan Kekayaan 
Negara, dihadiri oleh Jajaran Pejabat Eselon 
II Kantor Pusat DJKN, Bandung dan Banten 
serta  pejabat eselon III dan IV Kantor Pusat 
DJKN serta kantor vertikal DJKN di wilayah 
Jabodetabek, Bandung, dan Banten. Dirjen 
Kekayaan Negara Hadiyanto menyambut 
baik seminar ini, karena bukan saja topiknya 
sesuatu yang baru, tetapi juga memang 
sangat kindly dengan tatanan baru DJKN 
yang bertugas antara lain mengelola aset 
negara melalui fungsi aset negara.

Sebagaimana halnya suatu organisasi, 
lanjutnya, prasyarat itu sebetulnya dapat 

Perubahan paradigma 
dari penatausahaan 

aset negara ke 
dalam pengelolaan 
atau menjadi asset 

manager memerlukan 
banyak requirement 
atau prasyarat yang 

memungkinkan fungsi 
asset manager ini bisa 
berjalan dengan baik.

Seminar Peraturan Perundangan

Sudah Saatnya DJKN 
Membentuk BLU sebagai 
Manajer Aset
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dengan mudah dipahami. Prasyarat legal 
menjadi penting, karena merupakan 
landasan suatu kegiatan organisasi. Jika 
legalnya tidak tepat atau belum memadai, 
maka upaya untuk melaksanakan satu atau 
dua fungsi yang menjadi tupoksi kita tidak 
bisa dilaksanakan dengan optimal. Secara 
institusional, idealnya satu pelaksanaan fungsi 
itu harus sudah ditetapkan, diberi fungsi 
secara institusional. 

Bisnis model erat kaitannya dengan Standard 
Operating Procedure (SOP) atau bisnis proses 
dari institusi yang sudah memiliki basis. Jika 

tidak punya bisnis model, maka organisasi 
dalam menjalankan tugas dan fungsi, tata 
kelolanya akan tidak baik, sehingga bisnis 
proses menjadi penting bagi efektifitas 
tercapainya suatu tujuan organisasi.  
Berkaitan dengan kapasitas human capital 
atau Sumber Daya Manusia (SDM). Prasarana 
infrastruktur yang memungkinkan harus juga 
memadai, karena jika punya perencanaan 
yang besar, semangat yang besar, SOPnya 
juga bagus. Namun, tapi jika tidak punya 
modal, khususnya untuk BLU ini  tidak 
bisa mengambil fungsi-fungsi yang harus 
dijalankan. 

Atas: Beberapa nara sumber dalam seminar. 
Bawah: Bagan arus pembentukan BLU.
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Tantangan ke depan pengelolaan aset milik 
negara sesungguhnya harus dilihat dalam 
konteks yang lebih utuh tidak hanya BMN. 
Jadi, ketika berbicara kekayaan negara, itu 
berbicara dalam arti yang luas. Ketentuan 
terkait BLU itu cukup memadai dan harus 
sesuai dengan tujuan pengelolaan BMN 
secara optimal. BLU ini sebenarnya, di 
beberapa negara bukan sesuatu yang asing 
yang dapat diambil benchmark sebagai 
referensi best practicise yaitu di Australia, 
Korea, Singapura, Kanada. 

Direktur Pembangunan dan Pengembangan 
Usaha BLU Pusat Pengelolaan Komplek 
Gelora Bung Karno saat memberikan 
materi pengelolaan aset BMN pada BLU 
menyampaikan bahwa saat ini, DJKN sudah 
saatnya membentuk BLU sebagai operator 
state asset manager secara profesional ala 
korporasi khusus pengelolaan aset/BMN idle 
di bawah DJKN. Selain itu, pengelolaan BMN 
pada BLU umumnya dapat dilaksanakan, 
namun objek kelolaan perlu kejelasan ruang 
lingkupnya, sehingga BLU yang dibentuk 
dapat beroperasi secara maksimal. Untuk 
obyek kelolaan pelaksanaan pemanfaatan 
dan pemindahtanganan BMN, lanjutnya, 
perlu dipisahkan mana saja yang sebaiknya 

dilakukan oleh DJKN sebagai regulator dan 
BLU sebagai operator. Untuk menetapkan 
tugas dan fungsi BLU perlu didasarkan pada 
visi serta misi BLU. 

Narasumber dari Pusat Investasi Pemerintah 
(PIP) Hari Kuncoro menyampaikan hal-
hal yang terkait dengan pendirian BLU 
dan kebijakan di bidang pengelolaan 
keuangan BLU. Kekayaan BLU merupakan 
kekayaan negara yang tidak dipisahkan 
dan pendapatan yang diperoleh BLU dari 
jasa layanan yang diberikan merupakan 
pendapatan negara dan diharapkan menjadi 
contoh kongkrit penerapan manajemen 
keuangan berbasis kinerja. Terkait pelaporan 
keuangan BLU, BLU mengembangkan 
dan menerapkan sisem akuntansi dengan 
mengacu pada standar akuntansi yang 
berlaku sesuai dengan jenis layanannya dan 
ditetapkan oleh menteri. 

Direktur Pengelolaan Keuangan BLU 
Ditjen Perbendaharaan, Djoko Hendratto 
menyampaikan BLU merupakan instansi 
pemerintah yang bertugas memberikan 
pelayanan kepada masyarakat berupa 
penyediaan barang dan/jasa yang dijual 
tanpa mengutamakan mencari keuntungan 

dan melakukan kegiatannya didasarkan 
pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 
Selain itu, BLU bukan merupakan 
perusahaan, sehingga tidak memiliki Tanda 
Daftar Perusahaan maupun Surat Ijin Usaha 
Perusahaan. 

Berbeda pendapat Pakar Hukum Universitas 
Indonesia Dr. Dian Puji N. Simatupang 
menjelaskan secara komprehensif 
kerangka legal formal pembentukan BLU 
pemanfaatan aset negara. Ia mengatakan 
pemanfaatan aset negara perlu diidentifikasi 
terlebih dahulu hak kebendaan negara 
sebagai kepunyaan privat (domaine 
prive) dan kepunyaan publik (domaine 
public). Pendirian BLU ini menjadi penting 
apabila dikaitkan dengan profesionalisme 
manajemen pemanfaatan aset negara 
berupa hak kebendaan milik negara dalam 
bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama 
pemanfaatan, dan bangun serah guna/
bangun guna serah.

Teks: Fitri Noorliya | Foto : Bend Abidin 
Sentosa

Tantangan pengelolaan 
aset negara ini dari 

waktu ke waktu semakin 
kompleks, semakin 

menarik dan semakin 
menantang.

Para peserta seminar.
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Sebagai ikon pariwisata Indonesia, Pulau 
Bali kerap dipilih menjadi lokasi perhelatan 
pagelaran berskala nasional maupun 
internasional. Sebut saja kontes kecantikan 
Miss World dan Konfrensi Tingkat Tinggi 
APEC pada pertengahan September tahun 
lalu. Bahkan di tahun 2014 ini, sejumlah event 
bertaraf nasional sudah dijadwalkan, mulai 
dari Bali Live Jazz Festival, Indonesian Building 
Technology Expo 2014, hingga Java Jazz Comes 
to Bali.

Keindahan alam dipadu dengan tradisi leluhur 
yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat 
Bali menjadi kombinasi sempurna yang 
memanjakan para wisatawan untuk berwisata 
alam. Meskipun menjunjung tinggi budaya 
leluhur, masyarakat adat Bali fleksibel mengikuti 
perkembangan, misalnya pembangunan jalan 
layang meskipun dalam adat Bali dilarang 
“mesulup”, yang artinya larangan oleh kaum 
pendeta melintas di bawah tempat yang di 
atasnya terdapat benda atau benda-benda 
yang dianggap tidak sopan/kotor. 

Berkat pesona inilah, puncaknya pada 7-8 
November 2013, Direktorat Jenderal Kekayaan 
Negara (DJKN) menggelar agenda nasional 
tahunan yang dihadiri jajaran pimpinan 
DJKN dari seluruh Indonesia yaitu Rapat Kerja 
Nasional 2013 (Rakernas 2013) di Bali. Tiga 
pilar pemersatu insan DJKN diperkenalkan 
dalam Rakernas tersebut. Logo, maskot, dan 
mars DJKN untuk pertama kalinya ditampilkan 
di hadapan jajaran pimpinan DJKN. Simbol-
simbol pemersatu DJKN yang erat kaitannya 
dengan citra organisasi dalam upaya 
kehumasan ini, sejalan dengan tema utama 
yang diusung dalam Media Kekayaan Negara 
edisi kali ini. 

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan 
Negara (Kanwil DJKN) Bali dan Nusa Tenggara 
(Balinusra) yang sebelumnya bernama Kanwil 
XIV DJKN Denpasar, membina lima Kantor 
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 
(KPKNL) yang terdiri dari KPKNL Denpasar, 
KPKNL Singaraja, KPKNL Bima, KPKNL Mataram, 
dan KPKNL Kupang. Di bawah komando 
Etto Sunaryanto sejak 11 Juni 2013, prestasi 
Kanwil Balinusra selama tahun 2013 berhasil 

”dihijaukan” sepenuhnya. Kunci dari pencapaian 
positif di 2013 ini adalah melalui monitoring 
rutin capaian kinerja dari waktu ke waktu, 
sehingga dapat melakukan early warning 
kepada KPKNL untuk meningkatkan kinerja. 

Adanya arahan dari puncak pimpinan tertinggi 
DJKN agar semboyan “DJKN goes to Public”  
di tahun 2014 ini, telah dilaksanakan oleh 
segenap jajaran di lingkungan Kanwil DJKN 
Balinusra melalui penyampaian siaran pers 
maupun mengundang media setempat setiap 
kali event yang memiliki nilai publikasi dan 
edukasi kepada masyarakat. Sebagai contoh 
pengambilan sumpah tiga Pejabat Lelang Kelas 
II tanggal 20 Februari 2014 yang mendapatkan 
liputan dari tiga media lokal yaitu RRI, 
Surat Kabar Harian Bali Tribun, dan Surat 
Kabar Mingguan Jarak Pos. Selain itu, untuk 
memperkenalkan mars, logo, dan maskot DJKN 
kepada stakeholders, Kanwil DJKN Balinusra 
selalu mengumandangkan mars DJKN dalam 
setiap acara resmi yang diselenggarakan, 
selain itu logo dan maskot DJKN diperkenalkan 
kepada stakeholders melalui banner yang 
terpampang pada lokasi-lokasi strategis.

Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara

Bekerja Efisien untuk Hasil yang Luar Biasa

Profil Kantor
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Kehumasan di lingkungan Kanwil DJKN 
Balinusra bukan merupakan hal yang baru, 
terlebih setelah sosialisasi yang dilakukan 
langsung oleh Direktur Hukum dan Humas 
pada September 2013 lalu. Sosialisasi 
Kehumasan tersebut menjadi trigger bagi 
Kanwil DJKN Balinusra yang bertindak selaku 
unit kehumasan sekaligus sebagai pembina 
kantor-kantor pelayanan yang ada di wilayah 
kerjanya, untuk lebih giat melaksanakan 
publikasi dan menjalin komunikasi dengan 
media lokal.  

Suatu hal yang berbeda dengan tempat 
lainnya, sedikitnya perkara pada Kanwil 
DJKN Balinusra sangat erat dengan budaya 
masyarakat Bali yang cinta damai. Hal ini 
terbukti dari rendahnya tingkat pendampingan 
perkara yang tercatat pada Kanwil DJKN 
Balinusra. Rendahnya tingkat perkara ini 
sejalan dengan tingkat penagihan piutang 
negara. Masih berhubungan dengan budaya 
masyarakat Bali yang enggan dianggap 
melanggar adat.

Dari sisi teknis pelaksanaan tugas dan fungsi, 
hasil capaian atas target selama tahun 2013 
pada Kanwil DJKN Balinusra berturut-turut 
meliputi 469% untuk Piutang Negara Dapat 
Diselesaikan (PNDS), 297% untuk target Biad, 
239% untuk penerimaan bea lelang, 132% 
target utilisasi barang milk negara, 104% 
untuk penyelesaian Berkas Kasus Piutang 
Negara(BKPN), 131% untuk hasil pokok lelang, 
dan 122% untuk frekuensi lelang. “Capaian 
tersebut dianggap cukup memuaskan, karena 
jika kita menganggap membanggakan tentu 
akan berlebihan,” ujar Pria asal Yogyakarta 
tersebut.

Dari sisi pengurusan piutang negara, Etto 
menyampaikan, bahwa capaian PNDS sebesar 

469% merupakan hasil dari pengurusan 
piutang negara pada KPKNL Singaraja dan 
didukung Kanwil DJKN Balinusra yang 
berkoordinasi dengan kreditor untuk 
melakukan restrukturisasi hutang, sehingga 
dapat menyelesaikan piutang negara yang 
nilainya mencapai lebih dari Rp8 miliar untuk 
satu BKPN. “Ini merupakan bentuk dari efisiensi 
kegiatan yang memberikan hasil luar biasa, 
selain itu kita harus mampu menentukan 
titik-titik krusial dalam memberikan 
arahan, sehingga kantor operasional dapat 
mengeksekusi dengan baik.” tegas Etto.

Terkait putusan Mahkamah Konstitusi 
menyangkut piutang BUMN, Kanwil DJKN 
Balinusra telah menginstuksikan seluruh 
KPKNL di bawahnya berkoordinasi dengan 
penyerah piutang dalam setiap kesempatan 
pada rapat PUPN maupun rapat koordinasi.  
“semua persiapan sudah selesai, bahkan 
beberapa kantor pelayanan sudah melakukan 
pengembalian.” ujar Etto. “Verifikasi dilakukan 
berulang-ulang agar data benar-benar valid,” 
tambahnya.

Sebelumnya pada lelang non eksekusi sukarela 

yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas 
II di Denpasar, berhasil menjual lukisan 
senilai Rp 5,4 Miliar. Hal ini membuktikan 
bahwa upaya untuk mendukung Pejabat 
Lelang Kelas II melaksanakan lelang sukarela 
telah membuahkan hasil. Sejalan dengan 
hal tersebut, pada 20 Februari 2014, Kepala 
Kanwil DJKN Balinusra telah melantik 3 orang 
Pejabat Lelang Kelas II yang menambah 
jumlah Pejabat Lelang Kelas II menjadi 7 orang. 
Dengan penambahan ini diharapkan dapat 
memasyarakatkan lelang sesuai dengan tagline 
sales means auction. Terkait perkembangan 
lelang ke depan, Etto meyakini bahwa 
pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela 
omzetnya akan semakin besar mengingat 
potensinya yang besar untuk barang-barang 
hasil karya seni, properti, dan kendaraan 
bermotor. Selain itu, lelang non eksekusi 
sukarela akan dilimpahkan kewenangannya 
kepada Pejabat Lelang Kelas II seperti yang 
sudah berjalan saat ini, “kehadiran kita hanya 
sebagai pengisi kekosongan dalam hal tidak 
terdapat Pejabat Lelang Kelas II dalam suatu 
wilayah,” ujar pria yang gemar Jogging ini. 

Terkait ketersediaan Pejabat Lelang Kelas I, saat 
ini di Kanwil DJKN Balinusra memiliki 14 orang 
Pejabat Lelang Kelas I aktif yang tersebar pada 
KPKNL Denpasar 5 orang, KPKNL Singaraja 4 
orang, KPKNL Bima 2 orang, dan KPKNL Kupang 
3 orang. Di Kanwil sendiri terdapat beberapa 
pegawai yang telah diangkat menjadi pejabat 
lelang, namun belum dapat melaksanakan 
lelang karena kedudukannya yang bukan 
pada kantor pelayanan. Pria yang juga gemar 
olah raga volley dan bermain musik ini juga 
menambahkan, sebagai jabatan keahlian, 
pejabat lelang mensyaratkan pegawai dengan 
pendidikan paling rendah sarjana untuk dapat 
dilantik, disisi lain, pegawai dengan pendidikan 
sarjana biasanya sudah memasuki golongan 

“Capaian tersebut 
dianggap cukup 

memuaskan, karena 
jika kita menganggap 
membanggakan tentu 

akan sangat berlebihan.”
-Etto Sunaryanto-

Kepala Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara saat berolahraga dan saat bekerja

Profil Kantor
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III-a yang sebentar lagi sudah diproyeksikan 
untuk promosi. “Dengan kondisi ini kita perlu 
regenerasi pejabat lelang yang cepat, sehingga 
tidak terjadi kekosongan.” ujar pria yang 
sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kanwil II 
DJKN Medan ini.

Pengelolaan Kekayaan Negara pada Kanwil 
DJKN Balinusra ini meliputi satker yang terbagi 
dalam tiga provinsi dengan karakteristik pulau-
pulau kecil yang dipisahkan lautan. Hal yang 
menjadi kendala bagi satker wilayah ketika 
harus melaksanakan rekonsiliasi BMN tingkat 
wilayah yang berada di wilayah Provinsi NTB 
dan NTT, yakni mahalnya biaya perjalanan 
dinas bagi satker menuju Denpasar. Upaya 
proaktif telah dilakukan dengan menugaskan 
beberapa pegawai “jemput bola” mendatangi 
satker wilayah yang ada pada Provinsi Nusa 
Tenggara Timur maupun Nusa Tenggara Barat 
dengan meminjam tempat di KPKNL setempat. 
“Pada umumnya satker yang menjadi mitra 
telah bersikap kooperatif, hanya terdapat 
beberapa kendala dalam ketersediaan dana 
perjalanan dinas dan belum selesainya 
rekon internal yang menyebabkan beberapa 
satker sedikit terlambat dalam melaksanakan 
rekonsiliasi BMN.” tambah Etto. 

Selain upaya “jemput bola”, Kanwil DJKN 
Balinusra juga kerap melaksanakan sosialisasi 
untuk memberikan pemahaman yang sama 
kepada setiap satker mengenai prosedur 
pengelolaan kekayaan negara. “Sosialisasi 
tidak hanya dilakukan secara massal, tetapi 
juga secara tatap muka langsung sehingga 
lebih efektif dan mengena,” Ujar Etto. Terkait 
pengelolaan kekayaan negara, Etto juga 
menyampaikan bahwa hasil benchmarking, 
beberapa unit Eselon I Kementerian Keuangan, 
setiap pegawai mendapatkan tunjangan 
dari PNBP yang dikelola pada unit tersebut. 
Berdasarkan pertimbangan tersebut, ia 
menyarankan sudah sepantasnya terdapat 
pengembalian berupa insentif kepada 
unit penghasil PNBP tersebut, termasuk di 

dalamnya bagian dari pengguna barang yang 
dimanfaatkan dalam hal PNBP yang berasal 
dari utilisasi BMN. “Penindakan hukum yang 
keras, harus diimbangi dengan  pemberian 
insentif yang memadai,” pungkas Etto. 

Telah selesainya pelaksanaan kegiatan 
inventarisasi dan penilaian (IP) BMN yang 
menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan 
RI tidak lantas menjadikan Bidang Penilaian 
kehilangan pekerjaan. Selain melaksanakan 
penilaian atas setiap usulan pengelolaan 
Barang Milik Negara, bidang penilaian siap dan 
telah menjadi mitra dari beberapa Pemerintah 
Daerah dalam menyelesaikan penilaian aset 
milik pemerintah daerah. Di lain sisi, cakupan 
wilayah kerja Kanwil DJKN Balinusra yang 
sebagian meliputi daerah wisata yang memiliki 
pesona alam memikat dengan beberapa 
taman wisatanya seperti Taman Nasional 
Bali Barat, Taman Nasional Komodo, dan 
Taman Nasional Gunung Rinjani merupakan 
potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang sangat 
potensial untuk dilakukan uji petik penilaian  
SDA. (Humas-DJKN)

“Penindakan hukum yang 
keras, harus diimbangi 

dengan  pemberian 
intensif yang memadai.”

-Etto Sunaryanto-

Gedung Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara.
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Hat-trick Juara Lomba Keindahan dan 
Kebersihan Kantor 
Menjelang akhir dari tiga jam perjalanan udara, 
pemandangan indah dari balik jendela pesawat 
menyambut Tim Media Kekayaan Negara. 
Pesawat yang terbang rendah melintas di atas 
pantai pasir putih, sebelum menukik ke kanan 
memasuki teluk Palu. Teluk yang cukup sempit 
diapit pegunungan. Suatu pengalaman yang 
cukup mengesankan mengawali liputan Tim 
Media Kekayaan Negara ke Kantor Pelayanan 
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu.

KPKNL Palu terletak di Kota Palu, ibu kota 
provinsi Sulawesi Tengah. Nama kota Palu 
berasal dari kata Topalu'e yang bermakna tanah 
yang terangkat. Penamaan ini muncul, karena 
daerah ini awalnya lautan yang terangkat saat 
terjadi gempa dan pergeseran lempeng Palu 
Koro, sehingga membentuk daratan lembah 
yang sekarang menjadi Kota Palu.

Dari Bandar Udara Mutiara, tim langsung 
menuju ke KPKNL Palu. Sebuah bangunan yang 
masih terkesan baru menyambut tim. Kesan 

modern dan bersih terlihat dari bangunan 
ini. Taman yang resik, infrastruktur sekitar 
bangunan yang terawat, dan kondisi bangunan 
yang kokoh terlihat dari kantor yang beralamat 
di Jalan Prof. Moh. Yamin Nomor 55 ini. Kepala 
KPKNL Palu Ahsanul Marom pun langsung 
meyambut kedatangan kami. Di dalam ruangan 
kepala KPKNL yang cukup sederhana, tim pun 
mulai menggali informasi seputar KPKNL Palu.

Didampingi beberapa kepala seksi, Ahsanul 
menjelaskan beberapa hal terkait kantor yang ia 
pimpin sejak tahun 2013 lalu. Pria yang berkarir 
sebagai pegawai negeri sipil sejak tahun 1998 
ini memulai perbincangan dari wilayah kerja 
KPKNL Palu.

Ahsanul menjelaskan, KPKNL Palu memiliki 
wilayah kerja yang luas, yaitu seluruh wilayah 
Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari 
13 kabupaten/kota. Banggai Kepulauan dan 
Banggai Laut merupakan kabupaten terjauh 
apabila ditempuh melalui perjalanan darat 

dari kota Palu, kurang lebih 20 jam menuju 
kabupaten tersebut. Jumlah satuan kerja 
yang menjadi mitra kerja KPKNL Palu juga 
termasuk banyak sekitar 658 satker kementerian 
negara/lembaga. Luasnya wilayah kerja tidak 
menciutkan semangat pegawai KPKNL Palu 
dalam melayani stakeholders lebih optimal.   

Beralih ke kinerja, Capaian Indikator Kinerja 
Utama (IKU) KPKNL Palu pada tahun 
2013 termasuk berkategori sangat baik. 
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Palu 
mencapai 114,88%. Semua IKU yang ada 
di kontrak kinerja tercapai dan berwarna 
hijau. Terkait hal ini, strategi yang pertama 
dilakukan adalah menekankan kepada semua 
pegawai akan pentingnya pencapaian IKU, 
kemudian senantiasa berpedoman kepada 
SOP, memegang prinsip-prinsip dan Nilai-
Nilai Kementerian Keuangan, serta terus 
menginternalisasikan budaya kerja Kementerian 
Keuangan.

Profil Kantor
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Alumni Teknik Fisika Institut Teknologi Sepuluh 
Nopember Surabaya ini menjelaskan, selain 
melaksanakan hal di atas, ia juga melakukan 
evaluasi bulanan terhadap pencapaian target 
dari masing-masing seksi/subbagian dan 
mencari solusi terhadap realisasi pencapaian 
yang masih rendah, dengan melakukan 
berbagai inovasi dan terobosan untuk mengejar 
ketertinggalan pencapaian. Tidak lupa, 
KPKNL Palu juga selalu menjalin komunikasi 
dan koordinasi yang intensif dengan para 
stakeholders dan terus memberikan bantuan 
teknis, pelatihan-pelatihan, dan solusi terhadap 
permasalahan stakeholders.

Pada tahun 2014, selain meneruskan strategi  
tahun 2013 yang sudah terbukti efektif, KPKNL 
Palu juga melakukan beberapa evaluasi 
terhadap pencapaian tahun 2013 yang 
belum optimal. Ia dan jajarannya akan lebih 
mengintensifkan komunikasi dan koordinasi 
dengan satuan kerja dan stakeholders. 

Menurutnya, hubungan dan komunikasi baik 
formal maupun informal, akan menambah 
efektifitas pelayanan. Dengan demikian, akan 
meningkatkan kinerja KPKNL Palu secara 
keseluruhan.

Disinggung mengenai koordinasi dengan 
satuan kerja, pria kelahiran Kediri 47 tahun 
yang lalu ini menjelaskan bahwa KPKNL Palu 
terus meningkatkan koordinasi, selain melalui 
surat-menyurat dalam penatausahaan maupun 
pengelolaan kekayaan negara, juga melakukan 
kunjungan langsung ke satker dalam rangka 
koordinasi maupun asistensi penatausahaan 
maupun pengelolaan Barang Milik Negara 
(BMN). Selain itu, setiap tahunnya KPKNL Palu 
mengundang satuan kerja di wilayah Provinsi 
Sulawesi Tengah untuk menghadiri sosialisasi 
terkait penyegaran penatausahaan dan 
pengelolaan BMN serta sosialisasi peraturan-
peraturan terbaru terkait pengelolaan kekayaan 
negara. 

Dalam hal pelayanan lelang, dengan 
keterbatasan anggaran dan cakupan wilayah 
kerja yang sangat luas, KPKNL Palu berusaha 
untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada 
dengan mengatur jadwal lelang secara ketat 
dan selektif, serta menggabungkan beberapa 
lelang yang berada pada satu wilayah untuk 
menghemat anggaran. Dengan pangaturan 
ini, wilayah Kabupaten Banggai, Tolitoli, dan 
Buol yang memerlukan waktu tempuh 10-18 
jam perjalanan darat dapat terlayani dengan 
baik. Capaian Pokok & Frekuensi Lelang KPKNL 
Palu merupakan yang tertinggi di lingkungan 
Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara Tenggara 
Gorontalo dan Maluku Utara.

Ahsanul melanjutkan, pada seksi Piutang 
Negara, dilakukan berbagai terobosan dan 
inovasi dengan melakukan upaya-upaya 
persuasif dengan penyerah piutang agar 
debitur dapat menyelesaikan utangnya melalui 
mekanisme pelunasan ataupun penarikan. 
Untuk mengejar target, dilakukan pemanggilan 
non-juklak serta kunjungan on-the-spot kepada 
debitur potensial. Hasil rekonsiliasi dengan 
penyerah piutang juga memberikan tambahan 
realisasi target KPKNL Palu. Dari hasil ini, ternyata 
banyak piutang-piutang yang sudah lunas, 
tetapi biaya administrasi (biad) Pengurusan 
Piutang Negara belum dibayarkan. 

Fungsi Hukum dan Kehumasan
Terkait dengan fungsi hukum dan kehumasan, 
Ahsanul menjelaskan, pada tahun 2013, 
Seksi Hukum dan Informasi (HI) berhasil 
menyelesaikan tiga perkara yang sudah 

Atas: Seluruh pegawai KPKNL Palu. Bawah:  Kegiatan berkumpul yang rutin dilakukan setiap pagi.
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memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht). 
KPKNL Palu juga terus mengirim staf seksi HI 
untuk terus meningkatkan dan mengasah 
kemampuan, ketrampilan, dan keahliannya 
dalam penanganan perkara dan kehumasan.
Untuk menjaga citra KPKNL Palu, dilaksanakan 
penerapan internalisasi Nilai-Nilai Kemenkeu 
pada seluruh pegawai, terutama dalam 
memberikan pelayanan yang terbaik. Selain 
itu, KPKNL Palu juga menjalin hubungan baik 
dengan TVRI Sulawesi Tengah dan media cetak 
yang ada di kota Palu. Pada momen-momen 
tertentu, kegiatan seperti lelang dan rekonsiliasi 
BMN diliput oleh TVRI Sulawesi Tengah, 
sehingga masyarakat dapat lebih mengenal 
KPKNL Palu dengan lebih baik.

Tiap semester, KPKNL Palu juga 
mempublikasikan pengumuman rekonsiliasi 
BMN melalui media cetak/koran baik Radar 
Sulteng maupun Mercusuar. Saat jadwal 
rekonsiliasi berlangsung, selalu disiapkan 
secara khusus, baik dari sisi pegawai yang akan 
melayani maupun dari sisi keamanan dan 
kenyamanan pelayanan. Di antara pelayanan 
tersebut, antara lain disediakan nomor antrian, 
ruang tunggu yang nyaman, air mineral, 
permen, dan televisi, serta ruang dan petugas 
khusus untuk melayani permasalahan aplikasi 
SIMAK-BMN. Karena kegiatan ini merupakan 
momen KPKNL Palu berinteraksi dengan hampir 
seluruh satker kementerian/lembaga, Ahsanul 
yakin hal ini akan menjadi sarana publikasi yang 
luas terhadap citra KPKNL Palu khususnya dan 
DJKN pada umumnya.

Kepala kantor dan para kepala seksi juga 
mendorong seluruh pegawai untuk 
mempublikasikan  peristiwa yang berkaitan 
dengan tugas dan fungsi mereka untuk lebih 

mengenalkan KPKNL Palu pada masyarakat 
luas. Jadi, fungsi kehumasan tidak hanya 
dipikul oleh satu seksi saja, melainkan peran 
seluruh pegawai untuk menjadi duta dalam 
mempublikasikan dan menjaga citra KPKNL 
Palu dan DJKN. Ahsanul berharap, Media 
Kekayaan Negara dapat menjadi pemacu 
semangat seluruh pegawai KPKNL Palu untuk 
bekerja, berkinerja, dan berprestasi lebih baik 
dan mengenalkan serta memasyarakatkan 
tugas dan fungsi KPKNL Palu pada masyarakat 
di Provinsi Sulawesi Tengah secara lebih luas.

Memulai hari dengan kebersamaan dan 
dengan HATI
Setiap hari pukul 07.30 s.d. 07.45 WITA, sebagai 
wujud implementasi Budaya Kementerian 
Keuangan, KPKNL Palu rutin mengadakan 
kegiatan bersama yaitu satu informasi setiap 
hari. Seluruh pegawai KPKNL Palu setiap hari 
berkumpul sambil berdiri melingkar yang 
dipimpin oleh Kepala KPKNL Palu. Kegiatan 
diawali dengan doa bersama, absen setiap 
pegawai, pemberitahuan petugas front 
office dan help desk pada hari tersebut, dan 
penyampaian informasi dari para pejabat 
maupun pegawai KPKNL Palu.

Untuk tetap memacu semangat semua 
pegawai, masing-masing seksi mendapat giliran 
untuk memberikan pesan motivasi, pesan 
moral, ataupun informasi lain yang menambah 
integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan 
untuk menuju kesempurnaan. Kegiatan ini 
diakhiri dengan meneriakkan yel-yel: "KPKNL 
Palu! Yes, We Are The Best," supaya tetap terpacu 
menjadi yang terbaik.

Di samping itu, KPKNL Palu juga mempunyai 
motto “Melayani Dengan HATI”, yang dalam arti 

sesungguhnya yaitu memberikan pelayanan 
dengan tulus dan ikhlas dan bersemangat. 
Sedangkan “HATI” sendiri merupakan singkatan 
dari Handal, Akuntabel, Tulus, dan Informatif. 
Saat memberikan pelayanan, KPKNL Palu akan 
senantiasa melaksanakan dengan handal yaitu 
ahli dan profesional, akuntabel berarti dapat 
dipertanggungjawabkan, tulus mengandung 
makna ikhlas tanpa pamrih, dan informatif 
berarti responsif memberikan informasi yang 
dibutuhkan sepanjang tidak menyalahi aturan.

Juara Tiga Kali Berturut-Turut
Secara umum, sebagai KPKNL Teladan, KPKNL 
Palu telah mempunyai sarana yang lengkap. 
Tidak berhenti sampai di situ saja, KPKNL Palu 
terus berbenah melakukan perbaikan. KPKNL 
Palu memiliki gedung baru yang representatif 
serta taman yang terletak di depan dan 
belakang kantor. Serangkaian peningkatan 
dilaksanakan untuk mempercantik infrastruktur. 
Pelayanan juga ditingkatkan demi menjaga 
kenyamanan stakeholders. 

Hasilnya, KPKNL Palu telah tiga kali berturut-
turut menjadi Juara Umum Lomba Keindahan 
dan Kebersihan Kantor se-Provinsi Sulawesi 
Tengah dan mendapat piala bergilir dan piala 
tetap dari Gubernur Sulawesi Tengah. Lomba 
ini dilaksanakan dalam rangka Hari Ulang Tahun 
Provinsi Sulawesi Tengah bulan April 2013, 
HUT Kemerdekaan RI bulan Agustus 2013, dan 
Hari Nusantara bulan Desember 2013. Prestasi 
ini diraih berkat adanya rasa memiliki dan 
kepedulian para pegawai  terhadap KPKNL Palu. 
Dalam penutupnya, Ahsanul berharap hal ini 
menjadi satu bekal untuk memasyarakatkan 
KPKNL Palu dan DJKN kepada seluruh 
masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah. 
(Humas-DJKN)

Kiri: Kepala KPKNL Palu. Kanan: Kepala KPKNL Palu saat menerima piala juara lomba kebersihan dan keindahan dari gubernur.
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Tantangan terbesar dari suatu perubahan 
justru datang dari diri sendiri, akan ada 
pihak yang reluctant  terhadap perubahan, 
hal tersebut pernah disampaikan Direktur 
Jenderal Kekayaan Negara saat Kick off meeting 
pelaksanaan transformasi kelembagaan 
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) 
pada tanggal 23 Desember 2013 lalu. Enggan 
beranjak dari zona nyaman sering menjadi 
alasan bagi banyak orang untuk menghindari 
perubahan, padahal ditengah era kemajuan 
teknologi informasi saat ini, sebagai organisasi 
yang terus berkembang DJKN harus mampu 
beradaptasi dengan baik, agar dapat 
mengikuti arus perkembangan tersebut dan 
dapat menjawab tantangan stakeholders 
dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang 
semakin berkembang.

Berdasarkan rekomendasi yang diberikan 
oleh McKinsey Global Institute (McKinsey) 
selaku konsultan Kementerian Keuangan yang 
membidangi konsultasi manajemen di bidang 
bisnis, pemerintahan dan insitusi, disampaikan 
bahwa terdapat ruang dan fungsi dalam 
organisasi kementerian Keuangan yang perlu 
ditingkatkan dan dipertajam, salah satunya 
fungsi perbendaharaan yang terkait langsung 
dengan DJKN.

Menanggapi hal tersebut, DJKN 
mempersiapkan diri dengan menyusun tim 
selaku perangkat penggerak perubahan yang 
dikemas dalam transformasi kelembagaan 
pada DJKN ini. Keanggotaan tim ini mewakili 
semua lini yang ada mulai dari pejabat eselon 
II hingga pelaksana yang ada dilingkungan 
Kantor Pusat DJKN.

Sebagai upaya untuk membentuk sinergi 
dalam tim ini, agar mampu mengusung 
perubahan menuju DJKN di tahun 2025 
yang mampu menjawab setiap tantangan, 
diselenggarakan Retreat Transformasi 
Kelembagaan yang mengusung tema Change 
With Enthusiasim pada 17-18 Januari 2014 
bertempat di dua lokasi yaitu Aula DJKN untuk 
acara pembukaan dan sharing experience 
serta Pesona Hotel dan Resort Bogor untuk 
acara Roleplay dan Exhibition “DJKN 2025” dan 
outbond.

Pembukaan dan Sharing Experience
Pembukaan retreat ini diawali dengan sharing 
experience yang disampaikan Handry Satriago, 
Chief Executive Officer (CFO) General Electric 
(GE) Indonesia. Menurut Handry “The Biggest 
Motivator” untuk perubahan sebenarnya adalah 

Retreat Transformasi Kelembagaan 2014

Change With Enthusiasm 
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mimpi. Sesederhana apapun mimpi, setiap 
manusia harus memilikinya, karena mimpi 
adalah driver untuk melakukan perubahan, 
terlebih jika mimpi banyak orang dikumpulkan 
dalam sebuah organisasi. Tentu organisasi 
tersebut akan mempunyai energi dan dapat 
memanfaatkannya untuk banyak hal demi 
melakukan perubahan. Ia juga menegaskan 
pentingnya eksekusi dalam melakukan 
perubahan. ”What is the important thing 
about change is execution, because many times 
peoples talk about change, they only talk about 
plan of changing, dan kebanyakan organisasi  
menghabiskan waktu yang lama dalam 
perencanaan perubahan. Sehingga ketika 
perubahan itu ingin dilakukan, dunia sudah 
berubah lagi,” ujarnya.

Selain itu, Handry juga menyampaikan 5 faktor 
perubahan yang harus dicermati. Yang pertama 
needs (kebutuhan).  “You need to know why you 
need to change,” tandasnya. Kedua, acceptance, 
kebanyakan perubahan selalu berbicara dari 
segi teknis, padahal yang berperan penting 
dalam perubahan adalah dukungan dari 

seluruh pihak. Faktor ketiga adalah creativity 
(kreativitas). “Jika perubahan dilakukan dengan 
sudut pandang yang berbeda dengan yang 
lain, maka kemungkinan besar perubahan 
yang dilakukan lebih cepat berhasil,” ujarnya. 
Keempat, risk (risiko). Risiko penting untuk 
di-manage dengan baik. Kelima, Speed 
(kecepatan). Keberanian untuk mengeksekusi 
rencana-rencana yang telah ditetapkan akan 
mempengaruhi keberhasilan perubahan. 

Mengakhiri kegiatan pada hari pertama, 
Direktur Jenderal dalam pengarahannya 
berharap retreat ini dapat menyatukan DJKN 
dalam “satu” organisasi , satu tim untuk 
menyukseskan transformasi kelembagaan 
on the right track, dan tepat waktu sesuai 
dengan timeline yang telah ditentukan. Selain 
itu Dirjen juga berharap dengan kegiatan ini 
dapat menumbuhkan sense of urgency, sense 
of ownership, dan sense of team work untuk 
mewujudkan kualitas DJKN yang distinctive, 
sehingga DJKN menjadi organisasi yang one 
step a head dari instansi lainnya.

Roleplay dan Exhibition “DJKN 2025” dan 
Outbond
Setelah sebelumnya mendapat penyegaran 
rohani melalui motivasi, selanjutnya para 
peserta mendapat penyegaran jasmani 
melalui berbagai aktifitas fisik yang memupuk 
team work. Acara Roleplay dan Exhibition 
“DJKN 2025” diawali penayangan video oleh 
Direktur Jenderal kekayaan Negara mengenai 
gambaran perkembangan teknologi ke 
depan.  “Teknologi harus mampu membantu 
kita untuk mempercepat proses bisnis dan 
proses pengambilan keputusan sebagai sistem 
informasi manajemen,” tegasnya. Selain itu, ke 
depan teknologi akan berkembang menuju 
ke teknologi ramah lingkungan. Teknologi 
bukan tanpa risiko, tetapi risiko tersebut dapat 
dimitigasi dengan berbagai cara. Melihat hal 
tersebut, DJKN harus mampu beradaptasi 
dengan perkembangan teknologi dengan 
cepat.

Dalam kegiatan ini peserta dibagi ke dalam 
tiga kelompok besar untuk berdiskusi 
memvisualisasikan DJKN di tahun 2025. 
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Masing-masing kelompok besar pun 
kembali dibagi menjadi 3 kelompok kecil 
yang masing-masing berdiskusi mengenai 
visualisasi visi oraganisasi, proses bisnis, serta 
manajemen SDM. Hasil diskusi masing-masing 
kelompok dituangkan dalam flow chart  dan 
dipresentasikan dengan cara gallery walk 
langsung dihadapan Direktur Jenderal. “Melihat 
ini semua, Transformasi Kelembagaan DJKN 
2025 bukan hal yang, impossible tetapi I am 
possible (dapat terwujud-red). Lompatan 
besar DJKN di 2025 itu sudah kita mulai dari 
sekarang,’’ ujarnya dengan penuh semangat 
yang diikuti oleh tepuk tangan seluruh peserta.

Menutup kegiatan roleplay dan exhibition 
“DJKN 2025”, seluruh peserta mengikuti acara 
campfire yang dipimpin oleh Dirjen Kekayaan 
Negara. Sebelum api unggun dinyalakan, 
sebuah lilin kecil di tangan Direktur Jenderal 
dengan api kecil yang gontai tertiup angin 
menarik perhatian seluruh peserta. Direktur 
Jenderal kemudian dengan api pada lilin 
yang ia pegang menyalakan lilin peserta lain 
yang menandakan komitmen bersama dalam 
mewujudkan transformasi kelembagaan DJKN. 
“Melalui lilin ini, transformasi kelembagaan 
DJKN secara estafet dari komitmen kita 

pada malam hari ini terus kita jalankan dan 
laksanakan sekembalinya dari sini dengan 
dukungan spirit, antusiasme untuk perubahan 
DJKN menjadi organisasi yang lebih baik lagi,” 
pungkasnya sembari memberikan nyala api 
lilin kepada para pejabat eselon II di bawahnya 
yang dilanjutkan ke semua peserta.

Keesokan harinya (18/1), rintik hujan yang 
turun di membasahi wilayah Bogor tidak 
menyurutkan semangat peserta retreat untuk 
mengikuti outbond. Peserta begitu antusias 
mengikuti setiap permainan yang disusun 
panitia. Peserta pria tidak mau kalah dengan 
peserta perempuan saat menjalankan lomba 
memasak, mereka bahu-membahu untuk 
menyajikan makanan dan minuman yang 
enak. Dalam penjurian, Dirjen mengungkapkan 
bahwa memasak ini bila diimplementasikan 
dalam public sector, bagaimana DJKN dapat 
menciptakan produk layanannya, sehingga 
memuaskan stakeholders dalam bisnis proses 
DJKN.

“Kalau yang memasak tadi, baik yang mengiris 
bawang, cuci piring semua punya peran. 
Semua pihak punya peran yang sama tidak ada 
yang lebih penting antara satu dan lainnya,” 

ungkapnya. Selain itu, ia juga menegaskan 
bahwa teamwork merupakan sesuatu yang 
penting dan harus dijalankan. Tantangan 
terbesar DJKN, lanjutnya, bagaimana bisnis 
proses dan cara menyajikan layanan publik 
dengan spirit yang sama.

Outbond diakhiri dengan tantangan berupa 
tiga permainan yang saling berkaitan, 
puncaknya peserta ditantang untuk 
menyalakan obor dengan berbekal dua 
lilin, dalam menyalakan obor ini yang 
menjadikannya lebih menantang adalah 
adanya hambatan berupa lemparan air. 
Dengan semangat dan berjuang bersama-
sama peserta mampu menyelesaikan 
permainan ini walaupun dengan kondisi 
pakaian basah kuyup.

Rangkaian kegiatan Retreat ditutup dengan 
penegasan kembali one goal DJKN yang 
selama ini fokus untuk LKPP yang WTP, dengan 
adanya transformasi kelembagaan ini menjadi 
mewujudkan transformasi kelembagaan DJKN 
2025. “DJKN 2025, dimulai dari di sini untuk 
itu kita harus berbekal diri, proses bisnis dan 
perencaan diperbaiki, governance dan mitigasi 
risiko kita tingkatkan,” tutup Hadiyanto. 

Suasana retreat transformasi kelembagaan DJKN.
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Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 102 Tahun 2009 dan Peraturan Direktur 
Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07 Tahun 
2009 kegiatan pemutakhiran dan rekonsiliasi 
BMN antara satuan kerja dengan KPKNL 
periode semester II ditetapkan sampai dengan 
17 Januari setiap tahunnya. Dengan ketentuan 
jika melewati batas akhir sampai lima hari 
setelah batas akhir rekonsiliasi, maka akan 
diterbitkan surat peringatan.

Awal tahun bukan berarti saatnya bersantai-
santai. Betapa tidak, awal tahun ini KPKNL 
Palembang tetap memasang target tinggi 
lebih dari 500 satuan kerja pada indeks 
ketepatan waktu pelaksanaan rekonsiliasi 
UAKPB Semester II Tahun 2013. Pelaksanaan 
rekon digelar sejak tanggal 2 s.d. 13 Januari 
2014, bahkan KPKNL Palembang membuka 
layanan rekon Sabtu Minggu untuk mengejar 

target indeks ketepatan waktu. Bisa dikatakan 
pelaksanaan rekon Sabtu Minggu merupakan 
buah dari sinergi KPKNL Palembang dengan 
satker-satker UAKPB dalam mengelola aset 
negara.

Berbeda halnya di Kanwil DJKN Riau, Sumbar 
dan Kepri, Kegiatan Rekonsiliasi 71 Korwil yang 
diadakan sejak tanggal 07 – 31 Januari 2014 di 
Aula Kanwil. Untuk memberikan kenyamanan 
kepada para utusan satker yang melakukan 
rekonsiliasi BMN, Kanwil DJKN menyediakan 
tempat antrian yang nyaman termasuk layar 
proyektor yang menayangkan film-film box 
office guna menghibur para utusan satker 
sembari menunggu giliran.

Seperti halnya pemandangan di KPKNL 
lainnya di Indonesia, KPKNL Makassar juga 
ramai dikunjungi 592 Satker untuk melakukan 

rekonsiliasi BMN yang dilaksanakan secara 
serentak. Pelaksanaan rekon BMN di Makassar 
menjadi saat yang ditunggu, bahkan ruang 
APT dengan ruang tunggu 25 orang tidak 
muat lagi, karena harus menunggu giliran. 
Bahkan Perwakilan Satker Denma Polda 
Sulawesi Selatan mengusulkan pengiriman 
ADK via email sebelum pelaksanaan rekon, 
dengan harapan jika masih ada kekurangan 
dapat segera dilengkapi.

Beranjak ke kota udang, Cirebon, pada kegiatan 
rekonsiliasi dapat dilihat tingkat kepatuhan 
276 satker pada pelaksanaan rekonsiliasi BMN 
yang dilaksanakan di KPKNL Cirebon  cukup 
menggembirakan. Walapun cuaca kurang 
bersahabat, namun peserta rekonsiliasi 
tetap antusias untuk datang memenuhi 
jadwal undangan yang telah disebarluaskan 
sebelumnya. Bahkan Kepala KPKNL Cirebon 

Rekonsiliasi BMN 2-17 Januari 2014
Dari Rekon Sabtu Minggu sampai Kenyamanan 
Satker juga Penting

Suasana rekonsiliasi di beberapa KPKNL.
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memberikan apresiasi pada stafnya yang 
menangani rekon dengan sepenuh hati

Selanjutnya, KPKNL Palu kegiatan Rekonsiliasi 
658 satker dengan rata-rata kehadiran satker 
perhari sebanyak 75 s.d 100 satker. Petugas 
pelayanan Rekonsiliasi BMN KPKNL Palu 
telah ditetapkan 2 shift. Antusiasme peserta 
Rekonsiliasi BMN juga terlihat memenuhi 
ruangan pelayanan KPKNL Palu, ada yang 
membenahi aplikasi SIMAK BMN, juga ada yang 
sekedar melihat Piala Bergilir Gubernur Provinsi 
Sulawesi Tengah sebagai Juara Umum Lomba 
Kebersihan Antar satuan Kerja Pemerintah 
Daerah (SKPD) untuk wilayah Sulawesi Tengah 
dalam rangkaian Puncak Acara Hari Nusantara 
Nasional Ke-13 yang berdiri kokoh diatas 
Akuarium KPKNL Palu.

“Dan rekon pun berakhir..”, terasa luar biasa bagi 
petugas rekonsiliasi di setiap KPKNL, dimana 
masa pergantian tahun disambut dengan 
kegiatan rekonsiliasi BMN. KPKNL Pekanbaru 
sesuai jadwal dengan target satker sebanyak 
420 satuan kerja. KPKNL Pekanbaru mencoba 
tampil dengan format yang lebih menyegarkan 
dengan harapan membuat  suasana 
rekonsiliasi nyaman dan  menghibur, sehingga 
“service excellent” tidak hanya jargon yang 
diucapkan tapi benar-benar dirasakan. Selain 

mendapatkan Berita Acara Rekonsiliasi, satker 
juga membawa pulang “oleh-oleh” berupa 
booklet peraturan dan souvenir kecil dari KPKNL 
Pekanbaru. 

Gelapnya awan dan derasnya hujan tidak 
menyurutkan langkah dan semangat satker 
untuk melaksanakan dan menyelesaikan 
rekonsiliasi data BMN.  Hasil rekonsiliasi ini 
tidak hanya melihat balance di neraca saja, 
tapi juga diharapkan agar isi terkait data dan 
informasi yang ada di Berita Acara Rekonsiliasi 
(BAR) harus akurat, baik mutasi BMN, data 
pengelolaan BMN, Penerimaan Negara Bukan 
Pajak (PNBP), dll. BAR ini selanjutnya dapat 
menjadi info awal dalam rangka pengawasan 
dan pengendalian BMN yang merupakan 
tanggung jawab pengelola dan pengguna 
barang. 

“Sangat luar biasa!”. Terobosan baru KPKNL 
Pekalongan yang mampu menyelesaikan 
rekonsiliasi 113 satker dalam waktu lima hari 
saja, dengan yaitu menerima data SIMAK BMN 
melalui email satu minggu sebelum tanggal 2 
Januari 2014 dengan catatan terhadap satker 
yang tidak ada transaksi BMN lagi pada saat 
mengirimkan datanya dan tidak mempunyai 
permasalahan/kendala dalam SIMAK BMN. 
Apabila sudah valid segera dibuatkan BAR dan 

segera dikirimkan kembali kepada satker K/L. Di 
saat satker datang ke KPKNL Pekalongan sudah 
membawa BAR yang telah ditandatangani 
oleh pejabat yang berwenang pada masing-
masing satker K/L tersebut. Keuntungan 
terobosan baru ini juga mengakibatkan 
hematnya alat tulis kantor yang dikeluarkan 
oleh KPKNL Pekalongan karena BAR dicetak 
oleh satker K/L. Terhadap satker K/L yang 
masih terdapat permasalahan diharapkan 
datang langsung ke KPKNL Pekalongan dan 
langsung mendapatkan supervisi penyelesaian 
rekonsiliasi BMN dari Tim Rekon KPKNL 
Pekalongan.

Profil PNS profesional, lancar dan memuaskan 
tanpa perlu antri lama, pelayanan mulai baik 
dari tempat, kenyamanan dan keramahan 
petugas yang sangat Welcome, tidak bosan 
menunggu, karena ada hiburan adalah 
sebagian dari isian lembar pada kotak Kritik 
dan Saran yang disediakan. Kritik dan saran 
ini merupakan salah satu indikator bahwa 
format baru layanan ini telah memberikan “feed 
back” yang memuaskan. Sampai bertemu di 
rekonsiliasi berikutnya.

Teks: Dwinanto

“Hasil rekonsiliasi ini 
tidak hanya melihat 

balance di neraca saja, 
tapi juga diharapkan 

agar isi terkait data dan 
informasi yang ada di 

Berita Acara Rekonsiliasi 
harus akurat, baik mutasi 

BMN, data pengelolaan 
BMN, Penerimaan Negara 

Bukan Pajak.”
-KPKNL Jakarta IV-
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Korupsi sebuah kata yang sangat dibenci, 
namun juga ternyata tiada hentinya dan 
banyak sekali pengikutnya. Pengertian 
korupsi menurut bahasa Latin adalah 
coruptio dan corruptus yang berarti 
kerusakan atau kebobrokan. Dalam bahasa 
Yunani corruptio berarti perbuatan yang 
tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, 
tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, 
melanggar norma-norma agama, materil, 
mental, dan umum. 

Korupsi merupakan perbuatan yang di 
satu sisi sangat dibenci oleh semua orang 
dan saat mulai bekerja mungkin tidak 
ada terbesit sedikitpun untuk bertindak 
korup. Namun, ketika sudah bekerja 
dan kebutuhan sudah mulai meningkat, 
ditambah lingkungan yang mendukung, 
maka jiwa korup itu perlahan seakan-
akan muncul, karena uang lebih terlihat 
menggiurkan ketimbang idealisme yang 
ada dalam pikiran.

Belum lama berselang, Kementerian 
Keuangan juga dihebohkan dengan 
munculnya pemberitaan negatif 
melibatkan oknum Kementerian 
Keuangan. Cibiran dan tudingan 
masyarakat kepada para pelaku  
merupakan hal yang wajar ditujukan pada 
mereka, karena mereka telah menyakiti 
perasaan masyarakat Indonesia, yang 
pada kenyataannya sedang dihimbau oleh 
pemerintah untuk menjadi pembayar 
pajak yang baik. Harta dan tahta yang 
menjadi dambaan ternyata malah menjadi 

jeratan, karena silaunya dan ketidak 
puasan manusia terhadap apa yang 
telah dianugerahkan oleh Sang Pencipta. 
Seragam biru yang menjadi kebanggaan 
berubah menjadi kegalauan yang 
dirasakan, karena terbayang jeratan hukum 
yang sedang menanti.

Mengutip pendapat ahli, bahwa 
kurangnya gaji dan pendapatan 
pegawai negeri memang faktor yang 
paling menonjol dalam arti merata dan 
meluasnya korupsi di Indonesia, hal ini 
dikemukakan oleh Guy J Parker dalam 
tulisannya berjudul "Indonesia 1979: The 
Record of three decades (Asia Survey Vol. 
XX No. 2, 1980 : 123, dalam Wikipedia). 
Hanya dengan remunerasi yang sudah 
diberikan oleh Kemenkeu, dan adanya rasa 
cukup dalam hati (qonaah-arab, red) akan 
terpupus sudah keinginan untuk bermain-
main mencari uang secara illegal. Terlebih 
di Kementerian Keuangan, aturan main 
terhadap para pelanggar ini sudah jelas 
dan tegas. 

Tidak adanya rasa cukup dan rasa syukur 
pada diri seorang manusia seringkali 
membawa seseorang pada situasi selalu 
merasa kurang, selalu merasa miskin. 
Pepatah mengatakan bahwa orang 
yang miskin adalah orang yang merasa 
tidak cukup dengan rejeki yang telah 
diperolehnya. Pantaslah selalu merasa 
miskin dan selalu merasa tidak cukup, 
karena ada rasa tidak puas dalam dirinya. 
Oleh karena itu mungkin teori dari 

Guy J Parker bisa terpatahkan dengan 
pepatah tersebut. Seseorang yang selalu 
bersyukur atas besar kecilnya rejeki 
yang telah diberikan Allah, akan merasa 
menjadi orang yang paling kaya di dunia. 
Sebaliknya orang yang lemah imannya 
akan selalu merasa miskin, meski harta 
sudah bertumpuk. Mengejar dunia 
hanya akan menimbulkan keletihan, 
karena sebagaimana disebutkan dalam 
hadits Rasululullah, sifat manusia tidak 
akan pernah merasa puas, meski sudah 
mempunyai satu gunung emas, maka ia 
akan mencari gunung emas yang lain. 
Itulah sifat dasar dari manusia.

Sebaik apapun aturan yang sudah 
dirancang, setegas apapun sanksi yang 
akan dijatuhkan, dan sebesar apapun 
remunerasi yang diberikan tidak 
akan cukup untuk membuat kita taat 
pada aturan. Adanya rasa takut untuk 
membawa harta yang bukan haknya 
kepada keluarga merupakan salah 
satu kunci dari keberhasilan seseorang 
untuk mentaati semua aturan yang 
telah ditetapkan. Rasa cukup dalam 
hati dan senantiasa bersyukur atas 
rejeki  dari Illahi, akan membawa kita 
menjadi insan-insan Pegawai Negeri Sipil 
Kementerian Keuangan yang berintegritas 
tinggi, sempurna dan profesional 
dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat. Semoga masing-masing diri 
bisa menjalankannya.

Korupsi dan Rasa Cukup
di Dalam Hati

Nenden Maya Rosmala Dewi, Kasi Hukum dan Informasi KPKNL Serpong 

Potongan Refleksi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan
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Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan badan hukum nirlaba yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial 
di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011. BPJS akan menggantikan sejumlah lembaga jaminan sosial yang ada di Indonesia 
yaitu PT. Askes Indonesia menjadi BPJS Kesehatan dan PT. Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Transformasi PT Askes dan PT Jamsostek 
menjadi BPJS dilakukan secara bertahap. Pada awal 2014, PT Askes akan menjadi BPJS Kesehatan, selanjutnya pada 2015 giliran PT Jamsostek 
menjadi BPJS Ketenagakerjaan.

Di tahap awal program BPJS kesehatan, pemerintah akan menggelontorkan dana Rp 15,9 triliun dari APBN untuk menyubsidi asuransi 
kesehatan 86 juta warga miskin. Pada September 2012, pemerintah menyebutkan besaran iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp22 ribu per orang 
per bulan. Setiap peserta BPJS nanti harus membayar iuran tersebut, kecuali warga miskin yang akan ditanggung oleh pemerintah. Berikut 
beberapa komentar dari pegawai DJKN terkait bagaimana harapan terhadap BPJS

I Putu Sukma Hendrawan - 
Pelaksana Direktorat Kekayaan 
Negara Dipisahkan

Rumah sakit  (terutama swasta)  yang tidak 
bekerja sama dengan BPJS, pengeluaran-
pengeluaran terkait obat dan perawatan  yang  
ditanggung BPJS sebenarnya bisa di-reimburse/
diklaim, sepanjang pengeluaran pengeluaran 
untuk  jenis obat dan perawatan/tindakan 
medis  masuk dalam jenis obat atau tindakan 
medis yang ditanggung oleh BPJS. Pelayanan 
Askes, misalnya salah satu Rumah Sakit 
Swasta di Bima yang pengeluaran obatnya 
bisa di-reimburse/ diklaimkan ke Askes Bima, 
berdasarkan pengalaman teman-teman KPKNL 
Bima  yang  sudah pernah dirawat di RS Swasta 
Bima tersebut. Akan tetapi beberapa teman 
juga menyayangkan, karena tidak ada informasi 
yang jelas  terkait jenis obat, jenis tindakan 
medis, jenis perawatan apa, dan berapa 
besaran uang pengembalian yang nantinya 
bisa ditanggung terkait askes, sehingga 
besaran tanggungan askes kadang tidak 
sesuai dengan yang diharapkan. Ke depan, 
diharapkan adanya BPJS bisa lebih transparan.

Terkait pengawasan serta sanksi dari BPJS 
terhadap oknum dokter-dokter keluarga 

yang sering memberikan  resep obat paten 
dibanding obat generik. (obat paten = obat-
obat yang tidak ditanggung oleh BPJS), 
sehingga pasien peserta BPJS yang sebenarnya 
bisa cukup diberikan obat generik dengan 
tanpa biaya terpaksa harus mengeluarkan uang 
untuk membeli obat paten. Pastinya pasien 
diberikan hak untuk menyampaikan kepada 
dokter terkait pemberian obat, sehingga tidak 
ada biaya tambahan untuk mengeluarkan. 

Jawaban pasti ada peringatan-peringatan/
tindakan  kalau ada dokter yang melanggar 
kode etik. Akan tetapi, saat sosialisasi BPJS, 
petugas lebih menyarankan kepada teman-
teman untuk lebih selektif ketika menerima 
resep dari dokter, dengan cara menyampaikan 
kepada dokter yang bersangkutan bahwa saya 
adalah peserta BPJS yang bisa menggunakan 
obat generic yg telah ditanggung BPJS tanpa 
harus mengeluarkan biaya. Petugas juga 
meminta agar melaporkan apabila ada rumah 
sakit atau dokter yang terdaftar BPJS yang tidak 
memberikan pelayanan semestinya terkait BPJS  
ke Kantor BPJS terdekat.

Harapan Mereka terhadap BPJS

Raden Nuh Wardhanu - Pelaksana 
Sekretariat DJKN

Saya berpendapat pelayanan kesehatan di 
era program Asuransi Kesehatan (Askes) sama 
saja dengan Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial (BPJS) Kesehatan. Contoh yang paling 
sering dikeluhkan lamanya durasi berobat di 
puskesmas yang memakan waktu lama akibat 
panjangnya antrean. Alhasil banyak PNS yang 
telat datang ke kantor lantaran proses berobat 
yang umumnya memakan waktu hingga 
setengah hari. Berarti secara prinsip BPJS dan 
Askes sama saja, apalagi harus mengurus 
surat rujukan yang memakan waktu, kecuali 
memang kondisinya urgent,  bisa langsung ke 
Unit Gawat Darurat (UGD).

Selain itu, dulu  keluarnya surat rujukan dari 
poliklinik yang berada di setiap kementerian 
mudah. Saat ini, PNS harus bolak-balik antara 
puskesmas dan rumah sakit untuk mengurus 
rujukan. Hal lain yang kerap dikeluhkan adalah 

pelayanan pemberian obat untuk pasien 
dengan penyakit kronis. 

Dahulu untuk penyakit kronis seperti 
hipertensi, diabetes dan lain-lain, pasien 
tidak perlu bolak-balik puskesmas-RS 
sekadar meminta surat rujukan sebagai 
syarat mengambil obat. Hal itu terjadi karena 
pemberian obat penyakit kronis rata-rata 
diberikan hanya tiga hari. Padahal dahulu 
langsung diberikan untuk rentang waktu satu 
hingga tiga bulan.

Menurut Dhanu, salah satu keuntungan BPJS 
adalah asas subsidi silang yang diberikan dari 
yang mampu untuk membantu yang tidak 
mampu. Subsidi ini digunakan untuk berobat 
secara tidak langsung melalui pemotongan 
iuran sebesar 5 % setiap penghasilan 
bulanannya.
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Merokok adalah kebiasaan yang sulit 
dihentikan, terlebih ada efek balikan yang bisa 
menyengsarakan perokok yang ingin berhenti. 
Hingga kini belum ada obat ajaib yang bisa 
membantu orang berhenti merokok, tapi ada 
beberapa alternatif yang dapat membantu 
meringankan gejala efek balikan. Berhenti 
merokok bukanlah hal yang mudah. Tembakau 
sebagai bahan utama rokok mengandung 
nikotin, yang bisa adiktif seperti heroin. Ketika 
perokok mencoba untuk berhenti, gejala efek 
balikan (withdrawal) juga dapat mempersulit, 
bahkan membuat usahanya untuk 'tobat rokok' 
gagal.

Tapi beberapa teh dipercaya dapat membantu 
meringankan gejala efek balikan, sehingga 
usaha perokok untuk berhenti bisa lebih 
mudah. Berikut beberapa teh yang dapat 
membantu Anda berhenti merokok.

1. Teh mimosa
Mimosa, tanaman perdu yang tumbuh 
sepanjang tahun di Meksiko atau Brasil, dapat 
digunakan sebagai teh dan menawarkan 
rasa tenang dan santai kepada orang yang 
menyeruputnya. Perokok yang sering 
mengalami kecemasan, depresi, dan sakit 
kepala ketika ia berhenti, maka secangkir 
teh mimosa dapat menawarkan bantuan 
sementara.

2. Teh chamomile dan skullcap
Teh chamomile dan skullcap terkenal untuk 
mengurangi kecemasan dan ketegangan 
saraf. Kedua teh ini tidak hanya membantu 
menenangkan saraf, tetapi menurut Penelope 
Sach, penulis 'Healing and Cleansing With 
Herbal Tea', dua teh tersebut dapat membantu 
mengurangi rasa lapar.

3. Teh lobelia (tembakau India)
Lobelia, yang juga dikenal sebagai tembakau 
India, adalah ramuan yang kontroversial. 

Brigitte Mars, penulis 'Addiction-Free-Naturally', 
menulis bahwa lobelia dapat bertindak sebagai 
ekspektoran yang membantu membersihkan 
paru-paru. Herbal ini juga dapat menjadi 
relaksan yang menenangkan dan meredakan 
ketegangan otot, tapi ramuan lobelia dapat 
menghasilkan efek yang sama seperti nikotin 
di otak, bedanya herbal ini tidak adiktif. Lobelia 
harus digunakan dengan hati-hati, karena 
penggunaan berlebihan dapat menyebabkan 
muntah, mengantuk, dan denyut nadi lemah.

4. Teh hijau dan melati
Teh hijau dan melati diyakini dapat 
menenangkan saraf dan membantu Anda 
bersantai. Lebih penting lagi, teh-teh sehat 
ini dapat bertindak sebagai antioksidan, yang 
membantu melawan peningkatan kadar 
radikal bebas yang diciptakan rokok. Teh ini 
juga dianggap sebagai teh detoksifikasi yang 
dapat membantu menghilangkan banyak 
racun yang berkontribusi terhadap keinginan 
untuk tembakau.

Teh-teh Sehat yang Bisa Bantu
Orang Berhenti Merokok 

Sumber tulisan: detik.com
Sumber ilustrasi: google image.
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