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Visi dan Misi

DJKN

VISI

Menjadi Pengelola Kekayaan Negara, Piutang Negara
dan Lelang yang profesional dan bertanggung jawab
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

MISI

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran,
dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi,
dan hukum;
3. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat
dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
4. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif,
efisien, transparan, akuntabel;
5. Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan,
akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli
yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.
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Salam Redaksi
Pembaca yang budiman, puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Media
Kekayaan Negara (KN) masih bisa menjadi pelengkap bacaan bagi para pembaca setianya.
Hal ini tidak lepas dari kontribusi semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak.

Tim Redaksi
Penanggung Jawab:
Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat
Redaktur:
Direktur Lelang (Koordinator)

Seperti yang kita ketahui, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) pada 1 November
2012 lalu, usianya memasuki 6 tahun. Usia yang masih tergolong muda untuk ukuran sebuah
instansi pemerintah. Bandingkan dengan usia Kementerian Keuangan sebagai induk dari
DJKN yang pada 30 Oktober 2012 lalu, telah genap 66 tahun.

Kasubdit Hubungan Masyarakat
Kabag Organisasi dan Kepatuhan Internal
Kabag Kepegawaian
Kasubdit Barang Milik Negara I
Kasubdit Kekayaan Negara Dipisahkan II

Tidak terasa, setengah perjalanan DJKN selama 6 tahun ini, selalu ditemani dengan kehadiran
Media Kekayaan Negara (Media KN) yang sampai saat ini sudah memasuki edisi ke-11 atau
edisi ke-4 pada tahun 2012. Hal ini merupakan satu kebanggan tersendiri bagi kami dan
menjadi penyemangat bagi kami untuk terus hadir di hadapan pembaca sebagai sarana
informasi dan edukasi.

Kasubdit Kekayaan Negara Lain-lain II
Kasubdit Pengelolaan Kekayaan Negara II
Kasubdit Bina Lelang I
Kasubdit Peraturan Perundangan
Kasubdit Bantuan Hukum
Kepala Seksi Publikasi dan Dokumentasi

Kali ini Media KN mengangkat tema tentang pengelolaan kinerja. Sebagaimana kita ketahui,
Keputusan Menteri Keuangan (KMK) mengenai pengelolaan kinerja sudah ada sejak tahun
2011, sejak dikeluarkannya KMK Nomor 454/KMK.01/2011 tentang Pengelolaan Kinerja di
Lingkungan Kementerian Keuangan. Bagaimana pengelolaan kinerja di lingkungan DJKN
sendiri? Bagaimana progress-nya sampai saat ini? Apa saja kendala dan altenatif solusinya?
Tergambar jelas dalam kolom utama edisi kali ini dengan judul: “Pengelolaan Kinerja Sebagai
Syarat Tercapainya Tujuan Reformasi Birokrasi pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara”, dan
dilengkapi pula dengan jawaban-jawaban mengenai pengelolaan kinerja yang kami kemas
dalam wawancara dengan Sekretaris DJKN.

Kasi Standardisasi an Bisnis II
Penyunting/Editor:
Kepala Subbagian Organisasi dan Perencanaan Kinerja
Kepala Seksi Peraturan Perundangan III
Kepala Seksi Barang Milik Negara IIIB
Kepala Sub Bagian Publikasi I
Kepala Seksi Kekayaan Negara Dipisahkan IIC
Desain Grafis dan Fotografer:
Kepala Seksi Bantuan Hukum II
Kepala Seksi Komunikasi Publik

Seperti edisi sebelumnya, kami melengkapi beberapa artikel sesuai dengan tema kali ini, yaitu
tentang kesekretariatan. Salah satu yang layak untuk Anda baca, artikel mengenai penerapan
anggaran berbasis kinerja.

Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi
Risma Br Sinaga
Sekretariat:
Bend Abidin Santosa

Di samping itu, kami juga menyajikan tema-tema lain yang tidak kalah menariknya, antara
lain terkait dengan status kepemilikan Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari dana
dekonsentrasi/tugas pembantuan dan pengelolaan BMN eks Perjanjian Karya Pengusahaan
Pertambangan Batubara, juga artikel tentang teknologi informasi dan komunikasi DJKN. Tidak
lupa, kami juga tetap mengangkat profil kantor vertikal DJKN, yang kali ini mengupas Kantor
Wilayah XVII DJKN Samarinda dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Cirebon.

Qori Kharismawan
Niko Prastiya
Endriko
Alamat redaksi:
Gedung Syafrudin Prawiranegara II, Lantai 12 Utara
Komplek Kementerian Keuangan

Sebagai pelengkap dan memberikan warna baru pada edisi akhir tahun ini, kami menyajikan
kolom motivasi tentang Change Management dan Kaleidoskop DJKN Tahun 2012, serta sajian
ringan kami lainnya yang sayang untuk dilewatkan.
Dalam kesempatan ini, tidak lupa, seluruh tim redaksi Media Kekayaan Negara mengucapkan:
Selamat Hari Oeang ke-66 dan Selamat Hari Jadi ke-6 DJKN.
Akhir kata, kami berharap sajian kami dalam edisi ini dapat membuka dan memperkaya
wawasan bagi para pembaca. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi
demi kelancaran penerbitan edisi ini.
Selamat membaca!
Salam Media KN

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta Pusat
Telepon:

email:

021 345 8015

mediadjkn@gmail.com

website:
www.djkn.depkeu.go.id
Desain Cover, Layout, dan Ilustrasi: Qori Kharismawan

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

Menteri Keuangan
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua.

Pelaksanaan reformasi birokrasi mutlak memerlukan sumber daya
manusia yang mempunyai kredibilitas tinggi dalam menjalankan
tugas dan fungsi. Ukuran kredibilitas sumber daya manusia itu
ditentukan oleh hard skill dan soft skill yang harus berjalan sinergis,.
Ketimpangan pada satu sisi akan berpengaruh pada kinerja pegawai
atau bahkan organisasi secara keseluruhan.
Upaya untuk mengakomodasi penyinergian antara hard skill dan
soft skill ada pada Nilai-Nilai Kementerian Keuangan. Nilai-Nilai ini
telah menjadi konsensus bersama semua pegawai. Konsekuensinya,
semua nilai yang telah dicanangkan harus terinternalisasi secara
mendalam dan mengikat pada masing-masing individu. Sebagai
hasilnya, diharapkan akan tercipta pegawai-pegawai yang tidak hanya berkapabilitas tinggi, tetapi juga memiliki budi
pekerti yang luhur.
Saudara-saudara,
Selanjutnya, dapat kami ingatkan kembali bahwa pengelolaan keuangan dan kekayaan negara di Indonesia merupakan
domain Kementerian Keuangan. Dari sini menjadi jelas betapa penting peran Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)
yang strategis dalam pengelolaan kekayaan negara. Untuk itu, kami harapkan perlunya komitmen yang utuh, kerja keras
yang lebih, semangat yang membara, fokus pada tujuan, serta didukung kesungguhan dalam melaksanakan praktik
pengelolaannya. Semua itu harus diimbangi dengan penyerapan nilai-nilai yang telah ditetapkan bersama, yaitu integeritas,
profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan.
Dalam jangka pendek, mudah-mudahan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan senantiasa dapat menjadi landasan setiap
pegawai dalam menjalankan tugasnya, yang pada akhirnya akan berpengaruh positif pada kinerja DJKN. Dalam jangka
panjang, hal ini diharapkan dapat menjadi teladan bagi semua aparatur birokrasi di Indonesia. Sebagai efek lanjutannya,
kelak akan tercipta suatu sistem birokrasi yang semakin prima dan amanah, demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa.
Saudara sekalian,
Izinkan kami mengucapkan Selamat Natal bagi umat yang merayakannya. Semoga semangat natal memberikan dorongan
untuk menjadi pegawai dan pejabat yang lebih baik lagi ke depannya. Selain itu, kepada seluruh pegawai DJKN pada
khususnya dan Kementerian Keuangan pada umumnya dimanapun Anda berada, kami ucapkan Selamat Tahun Baru 2013.
Mari kita songsong pergantian tahun ini dengan penuh semangat dan optimisme.
Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang telah kita lakukan diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa.
Sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
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Sambutan

Dirjen Kekayaan Negara
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatauh.
Salam sejahtera untuk kita semua.
Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wata’ala
atas anugrah-Nya, karena kita masih diberi kemampuan
untuk mengemban tugas-tugas Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara (DJKN) yang begitu beragamnya dengan
baik sampai dengan mendekati akhir tahun 2012 ini.
Hari Oeang ke-66 dan Hari Jadi DJKN ke-6 baru saja kita
peringati. Dua kejadian penting ini harus dapat menjadi
momentum bagi kita, untuk meningkatkan setiap langkah,
gerak dan kerja dalam menyelesaikan tugas-tugas yang
masih harus diselesaikan, antara lain temuan BPK yang
prioritas untuk ditindaklanjuti, mengingat tahun 2012 akan
segera berakhir.
Dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas yang masih harus diselesaikan dan sejalan dengan tujuan reformasi birokrasi, kita
harus tetap bertumpu pada penataan dan penajaman fungsi organisasi, penyempurnaan proses bisnis, serta peningkatan
kualitas sumber daya manusia. Guna mencapainya, diperlukan sebuah sistem pengelolaan kinerja secara menyeluruh
dan mengikat kepada setiap unit organisasi maupun setiap pegawai secara individu. Tugas dari Sekretariat DJKN untuk
menjalankan sistem pengelolaan kinerja ini. Untuk itu, tema Kesekretariatan penting untuk diangkat dalam Edisi Media
Kekayaan Negara kali ini.
Ke depan, saya berharap walaupun pengelolaan kinerja sudah berjalan dengan baik, harus dapat ditingkatkan lagi, baik itu
melalui penataan organisasi beserta tugas-tugas dalam pengelolaan kinerja, maupun melalui peningkatan pengetahuan dan
peningkatan kapasitas (capacity building) pejabat/pegawai dalam pengelolaan kinerja guna tercapainya tujuan reformasi
birokrasi maupun dalam penyelesaian tugas-tugas DJKN.
Satu hal lain yang harus menjadi perhatian kita bersama adalah bahwa DJKN sebagai suatu organisasi untuk dapat
berkembang ke arah yang lebih baik, diperlukan sikap adaptif. Dalam rangka adaptif ini, kita harus mampu mengelola
perubahan dengan kinerja yang terukur. Tidak hanya perubahan dari aspek teknis, tapi juga dari acceptancy dan malah
suppport sumber daya manusia di lingkungan DJKN terhadap perubahan tersebut.
Akhir kata, semoga Media KN ini dapat menjadi sarana sosialisasi dan edukasi bagi pembaca, termasuk bagi pegawai DJKN
yang tersebar dari Sabang sampai Merauke untuk mendapatkan informasi atau pengetahuan terkini terkait seluruh tugas
dan fungsi DJKN, menuangkan ide, gagasan, dan ilmu pengetahuan.
Sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
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Kolom Utama

Pengelolaan Kinerja Sebagai Syarat
Tercapainya Tujuan Reformasi
Birokrasi DJKN

Reformasi birokrasi terus digalakkan oleh Kementerian Keuangan. Tujuannya, tidak lain dan tidak bukan
untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang profesional, amanah, dan tepat arah. Di samping itu
untuk membangun kepercayaan publik melalui upaya peningkatan pelayanan publik yang semakin prima,
profesional, dan akuntabel.
Oleh: Teguh Wibowo*
Dalam rangka mewujudkan tujuan
reformasi birokrasi, agenda reformasi
birokrasi pada Kementerian Keuangan
bertumpu pada tiga pilar, yaitu
penataan dan penajaman fungsi
organisasi, penyempurnaan proses
bisnis, serta peningkatan kualitas
sumber daya manusia. Terhadap tujuan
reformasi birokrasi tersebut, diperlukan
sebuah indikator yang relevan untuk
digunakan sebagai alat ukur seberapa
besar reformasi birokrasi telah tercapai.
Guna memastikan pencapaian tujuan
reformasi birokrasi tersebut serta
sejalan dengan pelaksanaan good
governance, Kementerian Keuangan
mencanangkan
sebuah
sistem

pengelolaan kinerja secara menyeluruh
dan mengikat kepada setiap unit
organisasi maupun setiap pegawai
secara individu.
Dalam melaksanakan pengelolaan
kinerja itu, Kementerian Keuangan
mengadopsi
metode
Balanced
Scorecard (BSC) hasil pengembangan
dari Robert S. Kaplan dan David P.
Norton. Metode BSC dianggap paling
sesuai diterapkan pada Kementerian
Keuangan,
karena
Kementerian
Keuangan memiliki struktur organisasi
bertipe struktural hierarkis. Selain
itu, kinerja organisasi Kementerian
Keuangan selama ini juga dapat

dipandang dari beberapa perspektif,
baik stakeholder, customer, internal
business process, maupun learning and
growth. Kondisi demikian, menjadikan
prasyarat penerapan metode ini dapat
terpenuhi oleh Kementerian Keuangan.
Pengelolaan kinerja pada Kementerian
Keuangan meliputi pengelolaan kinerja
organisasi dan pengelolaan kinerja
pegawai. Pengelolaan kinerja pegawai
secara otomatis akan mempengaruhi
pengelolaan
kinerja
organisasi,
sedang pengelolaan kinerja organisasi
sudah pasti akan berpengaruh pada
pencapaian tujuan reformasi birokrasi.
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Kolom Utama
Penilaian
kinerja
Pengelolaan
pegawai dilakukan
Kinerja di
secara semesteran
Lingkungan
Direktorat
yang
akan
Jenderal
menghasilkan
Kekayaan Negara
Nilai
Kinerja
Secara umum,
Pegawai
(NKP)
pengelolaan
yang merupakan
kinerja di
kombinasi
dari
lingkungan
capaian
kinerja
Kementerian
pegawai dan nilai
Keuangan
perilaku. Capaian
dilakukan dengan
kinerja
pegawai
berpedoman
didasarkan
atas
pada Keputusan
capaian Indikator
Menteri Keuangan
Kinerja
Utama
(IKU) sebagaimana
(KMK) Nomor
Kedudukan pengelolaan kinerja dalam reformasi birokrasi Kementerian Keuangan.
tercantum dalam
454/KMK.01/2011
Jenderal Kekayaan Negara.
Kontrak Kinerja, sementara nilai
tentang pengelolaan kinerja di
perilaku didasarkan atas penilaian
Kementerian Keuangan yang
ditetapkan pada tanggal 30 Desember Alur Pengelolaan Kinerja Organisasi terhadap penjabaran lebih lanjut dari
dan Pengelolaan Kinerja Pegawai
2011. Sebelumnya, pengelolaan
lima nilai Kementerian Keuangan
Pengelolaan kinerja organisasi diawali bagi pelaksana dan ditambah tujuh
kinerja di lingkungan Kementerian
dengan penandatanganan Kontrak kompetensi manajemen bagi pejabat.
Keuangan berpedoman pada KMK
Kinerja Kemenkeu-One, yakni Kontrak NKP satu tahun merupakan rata-rata
Nomor 12/KMK.01/2010. Namun,
Kinerja pejabat eselon I (Direktur dari NKP pada semester I dan NKP pada
KMK Nomor 12/KMK.01/2010 belum
Jenderal) dengan Menteri Keuangan. semester II.
mengakomodasi pengelolaan kinerja
Penandatanganan Kontrak Kinerja ini
organisasi maupun pengelolaan
dilakukan paling lambat tanggal 31 Progress Pengelolaan Kinerja pada
kinerja pegawai secara lebih
Januari pada tahun berjalan.
menyeluruh dan rinci, sehingga
DJKN
perlu dilakukan perbaikan. Dengan
Pada tahun 2012, seluruh pegawai
Sebagai tindak lanjut dilakukannya pada Direktorat Jenderal Kekayaan
berlakunya KMK Nomor 454/
penandatanganan Kontrak Kinerja Negara telah menandatangani Kontrak
KMK.01/2011, maka KMK Nomor
Kemenkeu-One,
akan
dilakukan Kinerja. Sampai dengan semester I
12/KMK.01/2010 resmi dicabut dan
penandatanganan Kontrak Kinerja tahun 2012, monitoring dan evaluasi
dinyatakan tidak berlaku.
Kemenkeu-Two, yakni Kontrak Kinerja capaian kinerja atas Kontrak Kinerja
Guna menindaklanjuti ditetapkannya pejabat eselon II dengan Direktur dan penilaian perilaku juga telah
KMK Nomor 454/KMK.01/2011 serta Jenderal. Lebih lanjut, akan dilakukan dilakukan secara manual. Kinerja
sebagai petunjuk lebih lanjut dalam penandatanganan Kontrak Kinerja pegawai pada semester I tahun 2012
yakni
Kontrak pun telah dilakukan penilaian.
pengelolaan kinerja di lingkungan Kemenkeu-Three,
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kinerja pejabat eselon III dengan
Direktur
Jenderal
menerbitkan pejabat eselon II; Kemenkeu-Four, Dari segi organisasi, semua unit pemilik
Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan yakni Kontrak Kinerja pejabat eselon Peta Strategi sudah melaporkan
Negara (Kepdirjen) Nomor 80/KN/2012 IV kepada pejabat eselon III; serta capaian kinerjanya secara bulanan.
tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kemenkeu-Five, yakni Kontrak Kinerja Sementara itu, otomasi capaian
Kinerja di Lingkungan Direktorat pelaksana dengan pejabat eselon IV. kinerja
dan
penilaian
perilaku
Jenderal Kekayaan Negara. Kedua Penandatanganan Kontrak Kinerja menggunakan
aplikasi
berbasis
pengaturan ini, selanjutnya menjadi Kemenkeu-Two hingga Kemenkeu-Five internet (e-performance) masih dalam
pedoman baku dalam pengelolaan dilakukan paling lambat tanggal 31 proses penyelesaian.
kinerja di lingkungan Direktorat Maret pada tahun berjalan.
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Kolom Utama
Progress tersebut menunjukan bahwa
secara formal, pengelolaan kinerja
organisasi dan pengelolaan kinerja
pegawai telah dilaksanakan dengan
baik oleh DJKN.
Beberapa Kendala dan Alternatif
Solusi dalam Pengelolaan Kinerja di
Lingkungan DJKN
Seiring dengan progress pengelolaan
kinerja yang ditilik dari segi formal di
atas, pada praktiknya, pengelolaan
kinerja pada DJKN bukan tanpa
kendala. Selama ini, terdapat beberapa
permasalahan yang umum terjadi
dalam pengelolaan kinerja organisasi
maupun pengelolaan kinerja pegawai
di lingkungan DJKN. Secara umum,
permasalahan-permasalahan tersebut
dapat dirinci sebagai berikut:
1. Belum adanya unit khusus yang
memiliki tugas dan fungsi dalam
pengelolaan kinerja organisasi.
Pada kantor pusat DJKN, pengelolaan
kinerja organisasi dibebankan pada
Bagian Organisasi dan Kepatuhan
Internal, Sekretariat Ditjen. Secara
umum, tugas dan fungsi ini memang
sudah secara tegas disebutkan dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
184/PMK.01/2010 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
Namun demikian, ditilik dari beban
kerja, tugas dan fungsi ini menjadi
beban yang terlalu besar, apabila hanya
diemban oleh unit eselon III.
Sementara itu, pada unit eselon II
kantor pusat maupun kantor wilayah,
tugas dan fungsi pengelolaan kinerja
organisasi belum ditangani oleh unit
yang memang memiliki tugas dan
fungsi itu. Hal yang sama juga terjadi
pada KPKNL.
Oleh karena itu, ke depan, DJKN
perlu melakukan reorganisasi baik
pada kantor pusat maupun kantor
vertikal guna mengakomodasi beban

kerja mengenai pengelolaan kinerja.
Pengelolaan kinerja organisasi tersebut,
nantinya akan dilakukan oleh unit-unit
yang secara legal-formal ditugaskan
untuk melakukan pengelolaan kinerja
organisasi, dengan harapan bahwa
fokus dan kualitas pengelolaan kinerja
akan lebih terjaga.
Alternatif yang mungkin dilakukan,
dengan membentuk satu unit eselon
II baru pada kantor pusat DJKN
yang memang memiliki tugas dan
fungsi khusus untuk menangani
pengelolaan kinerja, pembentukan
atau
penyesuaian
nomenklatur
pada unit eselon II baik pada kantor
pusat maupun kantor vertikal guna
mengakomodasi tugas pengelolaan
kinerja organisasi, serta pembentukan
unit eselon IV baru pada KPKNL untuk
menangani tugas dan fungsi dalam
pengelolaan kinerja sesuai dengan
lingkup kerjanya.
2. Pengetahuan dan aware pejabat/
pegawai terhadap pengelolaan
kinerja masih kurang memadai.
Tidak dapat dipungkiri bahwa pada
praktiknya,
tingkat
pengetahuan
mengenai
BSC
dan
awareness
para
pejabat/pegawai
terhadap
pengelolaan kinerja masih dalam
level yang kurang memadai. Saat
ini, kegiatan pengelolaan kinerja
lebih
banyak
bertumpu
pada
seseorang yang dianggap paham
mengenai pengelolaan kinerja. Siklus
pengelolaan kinerja, dari penyusunan
konsep Kontrak Kinerja dan pelaporan
capaian hanya dikerjakan oleh pegawai
tersebut. Dalam praktik manajemen,
tentu ini bukan sesuatu yang sehat,
mengingat pada dasarnya setiap
pejabat/pegawai juga bertanggung
jawab untuk mengelola kinerjanya
masing-masing.
Selain itu, permasalahan tidak awarenya pegawai dalam pengelolaan

kinerja dapat juga berpangkal dari
rendahnya tingkat kepedulian para
pejabat struktural/pimpinan terhadap
pengelolaan kinerja pada unit yang
bersangkutan. Padahal, selaras dengan
penggunaan konsep BSC, setiap
pimpinan organisasi perlu menerapkan
konsep Strategy Focused Organization
guna menjamin bahwa strategi
organisasi dalam mencapai tujuan
sudah berjalan sesuai dengan kondisi
idealnya.
Solusi pertama terhadap permasalahan
ini adalah dengan melakukan sosialisasi
pengelolaan kinerja. Kegiatan ini pada
dasarnya sudah beberapa kali dilakukan
oleh kantor pusat DJKN. Termasuk
dalam hal ini adalah pelaksanaan
sosialisasi yang diselenggarakan oleh
Bagian Kepegawaian dan Bagian
Organisasi dan Kepatuhan Internal
pada bulan September hingga Oktober
tahun 2012. Sosialisasi ini dilakukan
di tujuh lokasi dan melibatkan
beberapa perwakilan dari masingmasing Kanwil dan KPKNL. Dengan
adanya sosialisasi tersebut, diharapkan
terjadi peningkatan pengetahuan dan
awareness dari semua pegawai DJKN
terhadap pengelolaan kinerja. Hanya
saja, berhasil atau tidaknya sosialisasi
ini hingga menyentuh semua pegawai
DJKN, tergantung pada para peserta
sosialisasi itu dalam melakukan
diseminasi lebih lanjut pada unitnya
masing-masing.
Solusi
terhadap
permasalahan
tidak aware-nya pimpinan dalam
pengelolaan kinerja adalah dengan
menggunakan metode Survei Strategy
Focused Organization (SFO). Survei
SFO pada dasarnya dilakukan untuk
mengukur seberapa besar level
implementasi SFO sudah diterapkan
oleh para pimpinan organisasi. Level
implementasi SFO yang tinggi pada
suatu unit kerja dapat menjadi indikator
tingginya tingkat perhatian dan
Edisi Nomor 11 | Media Kekayaan Negara | 9
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kepedulian para pimpinan terhadap
pengelolaan
kinerja
organisasi.
Sebaliknya, level implementasi SFO
yang rendah dapat menjadi indikator
bahwa pimpinan organisasi kurang
memberikan perhatiannya terhadap
pengelolaan kinerja.
Survei Implementasi SFO pada tahun
2012 sudah dilakukan oleh Pusat
Analisis dan Harmonisasi Kebijakan
(Pushaka)
Sekretariat
Jenderal
Kementerian
Keuangan
dengan
menggunakan dua metode, yaitu
metode survei langsung dan metode
pengiriman kuesioner SFO. Unit yang
disurvei langsung oleh Pushaka dalam
survei SFO tersebut adalah Direktorat
Barang Milik Negara, Direktorat Piutang
Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain,
Kantor Wilayah II DJKN Medan, Kantor
Wilayah III DJKN Pekanbaru, KPKNL
Palembang, dan KPKNL Pekanbaru.
Unit-unit lain di luar unit-unit tersebut
disurvei
dengan
menggunakan
metode pengiriman kuesioner.
Solusi terakhir terhadap permasalahan
kurang aware-nya pegawai dalam
pengelolaan kinerja, dengan segera
merealisasikan
reward
terhadap
pegawai yang memiliki nilai kinerja
tinggi, serta punishment bagi pegawai
yang memiliki nilai kinerja rendah
dalam beberapa periode berturutturut. Salah satu alternatif reward bagi
pegawai yang memiliki kinerja tinggi
adalah dalam bentuk tunjangan kinerja
pegawai. Harapannya, dengan adanya
reward tersebut, motivasi pegawai
dalam mengelola kinerjanya akan
menjadi lebih tinggi. Namun demikian,
perlu juga disadari bahwa kendali atas
solusi ini berada penuh di luar DJKN.
3. Kualitas, mekanisme cascading
dan alignment, dan bobot
Indikator Kinerja Utama (IKU)
masing-masing pegawai belum
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sesuai kondisi ideal.
Sebuah
IKU
sedapat
mungkin memenuhi kriteria
SMART-C, yaitu specific (unik),
measurable (dapat diukur
secara kuantitatif ), agreeable
(disetujui
atasan-bawahan),
realistic (dapat dicapai namun
tetap
menantang),
timebounded (ada jangka waktu
pengukuran), serta continously
improve (dapat mengikuti
perkembangan organisasi). Dalam
praktik penerapan BSC, tidak mudah
untuk merumuskan IKU yang sesuai
dengan konsep SMART-C tersebut serta
selaras dengan visi dan misi maupun
tugas dan fungsi. Oleh karenanya,
kualitas IKU, mekanisme cascading dan
alignment, serta bobot IKU tersebut
mungkin mengalami bias dari kondisi
idealnya.
Solusi terhadap permasalahan ini,
dengan melakukan reviu Kontrak
Kinerja. Dari hasil reviu tersebut, dapat
ditemui beberapa IKU yang bias dari
kondisi idealnya. Selanjutnya, terhadap
IKU-IKU tersebut dapat dilakukan
perbaikan pada tahun berikutnya.
Terhadap Kontrak Kinerja tahun
2012, kegiatan ini sudah dilakukan
oleh Pushaka bersamaan dengan
kegiatan survei SFO. Hasilnya, terdapat
beberapa IKU yang memang perlu
untuk dilakukan perbaikan.
Kesimpulan
Kesimpulan sederhana dari segi formal,
pengelolaan kinerja di lingkungan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
memang sudah berjalan. Hal ini ditandai
dengan
telah
ditandatanganinya
Kontrak Kinerja oleh seluruh pegawai
dan telah dihitung capaian kinerja
pegawai dan nilai perilaku pegawai
semester I tahun 2012. Dari segi
substansi masih terdapat beberapa
kelemahan yang sampai saat ini

masih terus dibenahi satu demi satu.
Kelemahan substansial itu ditandai
dengan masih relatif rendahnya tingkat
pengetahuan dan awareness pegawai
terhadap pengelolaan kinerja.
Faktor kesadaran semua pegawai
terhadap pentingnya pengelolaan
kinerja merupakan sesuatu yang mutlak
diperlukan. Tanpa kesadaran tersebut,
tujuan dari pengelolaan kinerja hanya
akan tercapai dari segi formalitas
semata dan belum menyentuh segi
substansialnya.
Selama tingkat kesadaran pegawai
dalam pengelolaan kinerja masih
rendah, maka pengelolaan kinerja
hanya akan berkutat pada dokumendokumen Kontrak Kinerja semata.
Padahal, sejatinya, tujuan pengelolaan
kinerja dari segi substansi adalah jauh
lebih penting. Sebagaimana dijelaskan
di awal, kegiatan pengelolaan kinerja
dilakukan dalam rangka mengukur
kinerja
organisasi/pegawai
guna
mendukung tercapainya nilai-nilai
luhur reformasi birokrasi. Terwujudnya
pengelolaan kinerja yang baik akan
berdampak pada tercapainya tujuan
reformasi
birokrasi.
Sebaliknya,
pengelolaan kinerja yang buruk sudah
pasti akan kontraproduktif dengan
tujuan reformasi birokrasi itu sendiri.
*) Staf Bagian OKI, Sekretariat DJKN

Wawancara Utama

Sekretaris DJKN:

Sekretaris DJKN Agus Rijanto Sedjati

1

Kementerian
Keuangan
telah
mengimplementasikan
pengelolaan kinerja berbasis balanced
scorecard, Bagaimana perkembangan
pengelolaan kinerja tersebut di
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Kementerian Keuangan?

Pengelolaan kinerja di lingkungan
DJKN telah berjalan baik dengan
berpedoman pada peraturan mengenai
pengelolaan kinerja sesuai KMK Nomor
454/KMK.01/2011 tentang Pengelolaan
Kinerja di Lingkungan Kementerian
Keuangan dan Kepdirjen Nomor 80/
KN/2012 tentang Petunjuk Teknis
Pengelolaan Kinerja di Lingkungan
DJKN. Salah satu contoh implementasi
pengelolaan kinerja yang rutin DJKN
lakukan, yaitu proses monitoring
capaian kinerja atas IKU yang telah
dikontrak
kinerja.
Monitoring
dilksanakan melalui rapat pimpinan
kinerja (Rapimja) bulanan untuk
melakukan pembahasan mengenai
capaian kinerja Kemenkeu One dan
Kemenkeu Two. Pembahasan dilakukan

Pentingnya
Pengelolaan Kinerja
dalam Mendukung
Reformasi Birokrasi
dengan menampilkan capaian IKU
yang masih berstatus merah dan
kuning maupun capaian IKU yang telah
melampaui target (hijau) dan progress
sementara IKU yang berstatus abu-abu.
Dalam pembahasan tersebut, pimpinan
unit eselon I menyampaikan arahan
dalam upaya untuk merealisasikan
target yang telah ditetapkan.

2

Apa saja keunggulan balanced
scorecard sehingga diterapkan
sebagai dasar pengelolaan kinerja
di lingkungan DJKN khususnya
dan Kementerian Keuangan pada
umumnya?
Konsep BSC dipilih sebagai dasar
pengelolaan kinerja di lingkungan
Kemenkeu, karena memiliki beberapa
keunggulan bila dibandingkan dengan
konsep manajemen kinerja yang lain.
Pertama BSC merupakan alat yang
efektif untuk mengkomunikasikan
strategi organisasi kepada seluruh
pegawai. Strategi organisasi dipetakan
dalam suatu tampilan yang menarik

dan ringkas tetapi mencakup semua
aspek. Konsep BSC mudah dipahami
dan
dikembangkan
sehingga
memudahkan
pegawai
untuk
memahami strategi organisasi untuk
mencapai tujuan yang akan dicapai.
Kedua, BSC mampu memetakan semua
faktor yang ada dalam organisasi serta
memperhitungkan keadaan masa
lalu, masa kini dan masa yang akan
datang. Kemudian BSC memiliki konsep
sebab akibat antar indikator kinerja.
Pencapaian hasil kinerja diperoleh dari
serangkaian kegiatan dari masingmasing sasaran strategis. Selain itu, BSC
dapat diturunkan dari level atas sampai
dengan level individu dan membantu
proses penyusunan anggaran menjadi
lebih terarah dan berbasis kinerja.

3

Apakah IKU yang telah dikontrakkinerjakan sudah selaras
dengan program dan kegiatan yang
telah dianggarankan pada RKAKL?
Penyelarasan IKU dengan penganggaran
sejalan dengan prinsip penganggaran
Edisi Nomor 11 | Media Kekayaan Negara | 11
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mengefektifkan early warning system.
Pengelola kinerja diharapkan juga dapat
menjalankan quality assurance atas
kebenaran informasi yang dilaporkan
untuk meminimalkan risiko adanya IKU
gaming.

5

Apa
yang
menjadi
faktor
keberhasilan
penerapan
pengelolaan kinerja DJKN?

Sekretaris DJKN (kanan) tengah mendapat arahan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara
Hadiyanto.

berbasis kinerja yang telah dilaksanakan
di lingkungan Kemenkeu. Hal ini
dilakukan, agar dana yang digunakan
dapat menghasilkan kinerja berupa
output dan outcome yang telah
ditetapkan. Upaya untuk menyelaraskan
IKU dengan penganggaran dilakukan
dengan memilih IKU yang telah
dilakukan kontrak kinerja
sebagai
indikator program dan kegiatan dalam
RKAK. Namun, masih perlu dilakukan
penyempurnaan dalam menyelaraskan
antara IKU dengan penganggarannya.
Hal ini dilakukan untuk menjamin
bahwa semua IKU yang dikontrak
kinerjakan telah tersedia dananya
dan menjamin penyerapan anggaran
yang optimal akan selaras dengan
peningkatan kinerja. Jangan sampai
terjadi fenomena capaian kinerja
menunjukkan hasil yang baik, tetapi
penyerapan anggaran masih rendah
atau tidak mencapai target. Hal ini
menunjukkan bahwa dalam menyusun
anggaran masih terdapat kegiatan yang
kurang prioritas yang dianggarkan
dalam DIPA.

4

Salah satu tujuan pelaksanaan
pengelolaan
kinerja
adalah
memastikan
organisasi
dapat
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menjalankan strategi untuk mencapai
tujuan yang telah ditetapkan.
Berkaitan
dengan
pelaksanaan
pengelolaan kinerja, apa saja yang
masih perlu diperbaiki?
Secara umum tahapan pelaksanaan
pengelolaan kinerja di lingkungan
DJKN sudah dilaksanakan mulai dari
penetapan kontrak kinerja sampai
dengan
pelaksanaan
monitoring
dan evaluasi capaian kinerja. Seluruh
tahapan pengelolaan kinerja tersebut
telah diatur secara rinci dalam peraturan
di bidang pengelolaan kinerja. Namun,
sebagus-bagusnya peraturan tidak
akan efektif apabila tidak ada komitmen
dari pengelola kinerja pada masingmasing unit dan komitmen seluruh
pegawai untuk melaksanakan seluruh
tahapan tersebut. Untuk mewujudkan
komitmen tersebut yang masih perlu
ditingkatkan adalah peran aktif dari
pengelola kinerja untuk meningkatkan
komunikasi yang lebih efektif kepada
pimpinan dan seluruh pegawai, dengan
meningkatnya intensitas komunikasi,
maka peran pengelola kinerja bukan
hanya menyampaikan laporan kinerja
triwulanan menjelang rapimja, tetapi
juga menjadi bagian penting dalam

Secara garis besar KMK 454/
KMK.01/2011 mengatur dua hal pokok
yaitu pengelolaan kinerja organisasi
dan pengelolaan kinerja pegawai.
Keberhasilan penerapan pengelolaan
kinerja tersebut sangat tergantung
pada kualitas IKU yang diukur,
objektivitas pengukuran IKU dan peran
pemilik IKU serta atasan langsung
untuk mencapai target yang telah
ditetapkan. Keberhasilan pengelolaan
kinerja organisas tergantung pada
seberapa tepat kita menyusun sasaran
strategis organisasi dan seberapa akurat
indikator yang dipilih sebagai tolok ukur
pencapaian visi dan misi organisasi.
Begitu juga dengan pengelolaan
kinerja pegawai
dengan salah
satu
pengukurannya
adalah
penilaian perilaku pegawai dengan
menggunakan metode penilaian 360
derajat. Keberhasilan pengukuran
bergantung pada objektivitas penilaian
yang dilakukan pegawai. Hal ini penting
diperhatikan, karena jika perilaku
dan kinerja pegawai baik, maka
akan berkontribusi terhadap kinerja
organisasi.

6

Menurut bapak seberapa besar
manfaat dari penilaian perilaku
bagi pegawai yang bersangkutan dan
DJKN?
Dengan
menggunakan
metode
penilaian 360 derajat, yaitu penilaian
dari atasan, rekan sejawat (peer) serta
bawahan, pegawai di lingkungan
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DJKN
tentunya
akan
berusaha
untuk meningkatkan attitude-nya
dalam bekerja. Sehingga pegawai
DJKN nantinya tidak hanya memiliki
kemampuan bekerja yg baik namun
juga memiliki attitude yang baik juga
yang dapat mendukung visi dan misi
DJKN dan pelayanan kita terhadap
stakeholder dapat lebih baik.
Untuk pegawai yg bersangkutan,
pegawai tersebut tentu bisa lebih
dihargai dengan adanya penilaian
perilaku, merasa diawasi jadi nantinya
dalam bertindak baik di luar maupun di
dalam lebih berhati-hati, meningkatkan
interaksi sosial terhadap atasan dan
rekan kerja, karena merekalah yg
nantinya menilai kita.

7

Terkait dengan penilaian kinerja
pegawai, adakah langkah-langkah
yang diambil apabila pejabat/
pegawai tidak mencapai target yang
telah ditetapkan?
Penilaian kinerja bukan sematamata digunakan untuk menyatakan
pegawai tersebut baik/buruk, tapi bisa
digunakan untuk menata pegawai.
Apabila pegawai tidak mencapai
target yang telah ditetapkan, maka
perlu dilakukan analisa apakah beban/
target terlalu berat, atau karena tidak
kompeten, atau bahkan dimungkinkan
organisasinya yang tidak benar. Ada
beberapa hal yang bisa diperbaiki, yaitu
pertama kompetensi pegawai melalui
pelatihan, kedua perbaikan organisasi
melalui efisiensi, ketiga mensinkronkan
SDM dan yang ke empat kita tahu peta
dan gap pegawai baik kompetensi
maupun kinerjanya.

8

Banyak pertanyaan yang sering
muncul mengenai keterkaitan
antara manajemen kinerja dengan
DP3 yang selama ini digunakan untuk
menilai pegawai. Bagaimana dengan
hal tersebut?

Sebagaimana kita ketahui bahwa DP3
memiliki desain yang berbeda dengan
penilaian kinerja, namun hasil penilaian
kinerja mestinya bisa diadopsi sebagai
bahan untuk menilai DP3,
sehingga
dapat berjalan searah. Perlu diketahui
juga bahwa Menpan sudah membuat
rancangan DP3 yang baru untuk tahun
2014, yang sejalan dengan penilaian
pegawai di Kemenkeu, namun tidak
dinilai 360 derajat.

9

Apakah pengelolaan kinerja di
DJKN sudah dinilai berhasil?

Sampai sejauh ini implementasi
pengelolaan kinerja di lingkungan DJKN
sudah berjalan dengan baik, dalam artian
seluruh jajaran DJKN telah berperan
aktif dalam mengimplementasikan
BSC dengan menyusun kontrak
kinerja sampai dengan Kemenkeu-V.
Dilihat dari proses perkembangan
pelaksanaan pengelolaan kinerja,
maka hal ini cukup membanggakan.
Namun, yang lebih penting proses
perbaikan menuju kesempurnaan.
Dengan telah ditetapkannya kontrak
kinerja, maka perlu ditingkatkan
pengukuran kinerjanya, apakah IKU
yang digunakan sudah tepat apa belum,
sasaran strategisnya apakah sudah
mencerminkan strategi organisasi
apa belum dan lain-lain, sehingga
diharapkan sistem ini akan menuju
pada kesempurnaan.

10

Bagaimana pendapat bapak
mengenai kebijakan anggaran
berbasis kinerja?
Ada dua hal penting yang harus
diperhatikan
dalam
penerapan
anggaran berbasis kinerja, yang
pertama
adalah
perencanaan
anggaran itu sendiri dan yang
kedua adalah pengawasan terhadap
pelaksanaannnya.
Dalam implementasinya, pada tahapan

perencanaan, Sekretariat DJKN telah
berupaya menyusun perencanaan
anggaran dengan mengacu kepada
renstra dan renja dari masing-masing
direktorat dan satker vertikal, dimana
dalam prosesnya sekretariat melibatkan
secara langsung seluruh direktorat
maupun
satker
vertikal
dalam
penyusunan anggaran. Sementara pada
tahapan pengawasan, sekretariat secara
periodik melakukan evaluasi terhadap
target kinerja maupun penyerapan
anggaran
dari masing-masing
direktorat dan juga satker vertikal,
selanjutnya bila dari hasil evaluasi ini
diperlukan penyesuaian-penyesuaian
maka kita akan lakukan revisi terhadap
anggaran yang telah direncanakan,
sehingga kita harapkan hal ini dapat
mengoptimalkan kinerja angggran
yang kita susun.

11

Efektifitas anggaran berbasis
kinerja sendiri bagaimana?

Terkait efektifitas atau keberhasilan dari
penganggaran yang telah kita lakukan,
ada banyak indikator yang harus kita
cermati, indikator-indikator ini terbagi
dalam tiga aspek. Pertama, aspek
implementasi, dalam aspek ini ada empat
indikator yaitu penyerapan anggaran,
konsistensi antara perencanan dengan
implementasi,
capaian
keluaran,
dan efisiensi. Kedua, aspek manfaat,
dimana sebagai indikatornya adalah
seberapa jauh anggaran yang teralokasi
dapat mendorong tercapainya IKU
organisasi. Yang terakhir adalah
aspek konteks dimana indikator
keberhasilannya
adalah
relevansi
pengalokasian
anggaran
dengan
dinamika perkembangan keadaan.
Ketiga aspek ini harus kita lihat secara
menyeluruh. Jadi, untuk menilai apakah
penganggaran yang kita susun sudah
efektif atau belum, tidak cukup hanya
dilihat dari sisi penyerapan saja, tapi
harus dilihat dari seluruh aspek yang
kami jelaskan tadi.
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Pengelolaan Kinerja Pegawai
oleh : Febri Wulansari*
Pengelolaan kinerja di lingkungan
Kementerian
Keuangan
sesuai
dengan
Keputusan
Menteri
Keuangan Nomor 454/KMK.01/2011
yang ditetapkan pada tanggal 30
Desember 2011, terdiri dari dua
komponen yaitu Capaian Kinerja
Pegawai (CKP) dan Nilai Perilaku (NP).
Mungkin,
pertanyaan
pertama
yang muncul dibenak kita, untuk
apa pengelolaan kinerja pegawai
dilakukan? Kemudian, hal-hal apa
yang melatarbelakangi munculnya
ide pengelolaan kinerja pegawai ini?

Gambar 1
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Latar
Belakang
Pengelolaan
Kinerja Pegawai
Pengelolaan
kinerja
pegawai
merupakan
perwujudan
dari
pencapaian
tujuan
reformasi
birokrasi,
mewujudkan
tata
kelola keuangan negara yang
profesional, amanah, dan tepat
arah
(good governance)
serta
membangun kepercayaan publik
melalui peningkatan pelayanan
publik. Sekedar kembali membuka
ingatan bahwa reformasi birokrasi
dimulai secara efektif dengan
terbitnya Instruksi Presiden Nomor
5 Tahun 2004 tentang Percepatan

Pemberantasan Korupsi. Pada Diktum
Ketiga Instruksi Presiden dimaksud,
Presiden menginstruksikan untuk
membuat penetapan indikator dan
target kinerja di seluruh kementerian
yang menjelaskan keberhasilan
pencapaian kinerja baik berupa hasil
(output) maupun manfaat (outcome).
Maksud
ditetapkannya
KMK
Nomor 454/KMK.01/2011
Lebih
rinci
dijelaskan
dalam
Keputusan
Menteri
Keuangan
Nomor 454/KMK.01/2012 tentang
Pengelolaan Kinerja di Lingkungan
Kementerian
Keuangan,
bahwa
maksud ditetapkannya Keputusan
Menteri Keuangan dimaksud:
1. Menjadi
pedoman
dalam
menyusun perencanaan dan
penilaian kinerja organisasi dan
pegawai dalam rangka memacu
kontribusi maksimal organisasi
dan pegawai;
2. Menjadi
alat
pengendali
strategis bagi manajemen secara
berjenjang mulai dari tingkat
kantor pusat hingga kantor
operasional;
3. Menjadi standar metode penilaian
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kinerja organisasi dan pegawai;
4. Sebagai
alat
manajemen
SDM
untuk
pengembangan
kompetensi dan karier pegawai.
Kerangka Umum Pengelolaan
Kinerja Pegawai
Secara umum, pengelolaan kinerja
pegawai sesuai dengan gambar 1
di atas, pada periode awal tahun
berjalan, masing-masing pegawai
menetapkan
kontrak
kinerja
yang berisi IKU, realisasi tahun
sebelumnya, dan target capaian IKU
pada akhir tahun. Kontrak kinerja
ditandatangani
oleh
pegawai
yang bersangkutan dengan atasan
langsung.
Kemudian sepanjang tahun berjalan
dilaksanakan kegiatan bimbingan
dan konsultasi secara berkala atas
kinerja masing-masing pegawai
dengan
memperhatikan
hasil
evaluasi kinerja. Bimbingan dan
konsultasi tersebut dilakukan oleh
masing-masing atasan langsung
secara berjenjang.
Setelah itu, pada periode tahun
berjalan juga dilakukan penilaian
kinerja dan penilaian perilaku.
Penilaian kinerja dilakukan secara
triwulanan/semesteran/tahunan
sedangkan
penilaian
perilaku
dilakukan secara semesteran.

tahapan mengusulkan evaluator
yang akan menilai diri kita. Untuk
pegawai yang dinilai atau diri kita
sendiri disebut evaluee.
a. Evaluee mengusulkan nama
sebagai calon evaluator (dua
nama untuk masing-masing
level evaluator, kecuali atasan
langsung) kemudian atasan
langsung memilih satu nama
dari calon evaluator yang
diajukan dan menetapkan
satu nama lagi di luar usulan
evaluee.
b. Untuk pelaksana, evaluee
mengusulkan empat nama
calon evaluator, kemudian
atasan langsung memilih
dua nama yang diajukan dan
dapat menetapkan dua nama
lagi di luar usulan evaluee.
Namun, atasan langsung
juga dapat menetapkan
seluruh usulan evaluator yang
diajukan.
c. Penunjukkan
evaluator
dilakukan paling lambat 7
(tujuh) hari kerja sebelum
batas akhir masa penilaian
(Juni dan Desember).

II, III, IV, V, Pelaksana dan Pejabat
Fungsional.
Komponen
Penilaian
Kinerja
Pegawai
Penilaian Kinerja Pegawai terdiri dari
dua komponen yaitu nilai capaian
IKU pada Kontrak Kinerja dari
tiap-tiap pegawai di Kementerian
Keuangan (CKP) dan nilai yang
didasarkan pada penilaian terhadap
perilaku sehari-hari setiap pegawai
yang ditunjukkan untuk mendukung
kinerjanya (NP). Kedua komponen
tersebut akan digabung menjadi satu
nilai setelah dilakukan pembobotan,
menjadi Nilai Kinerja Pegawai (NKP)
yang ditetapkan secara tahunan.
Nilai Perilaku
Penilaian perilaku didasarkan pada
penerapan core values Kementerian
Keuangan yang meliputi 5 (lima) nilai
dengan 22 (dua puluh dua) indikator
perilaku. Khusus untuk penilaian
perilaku pejabat struktural selain
berdasarkan 5 (lima) nilai dengan 22
(dua puluh dua) indikator perilaku
juga ditambah dengan penilaian
7 (tujuh) kompetensi manajemen
dengan 14 (empat belas) indikator
perilaku.
Mekanisme penilaian perilaku yaitu:
1. Penilaian perilaku dimulai dengan

Keterangan:
· Atasan langsung yaitu, orang
yang melakukan supervisi secara
langsung terhadap pekerjaan

Kemudian,
pada
awal
tahun
berikutnya dilakukan penetapan hasil
penilaian kinerja pegawai tahunan,
ysng hasilnya akan bermanfaat untuk
melaksanakan kebijakan penataan
pegawai
maupun
pemberian
penghargaan kepada pegawai.
Kriteria pegawai yang dinilai
Setiap pegawai di Lingkungan
Kementerian
Keuangan
yang
memiliki kontrak kinerja, dinilai
kinerjanya, yaitu Pejabat Eselon I,
Tabel 1 - Pejabat/pegawai yang menjadi Evaluator
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evaluee dan secara hierarki dalam
pekerjaan berada 1 (satu) tingkat
diatas evaluee. Termasuk ke
dalam atasan langsung adalah Plt.
Bawahan yaitu orang yang
menerima tugas secara langsung
dari evaluee, dan secara hierarki
dalam pekerjaan berada 1 (satu)
tingkat dibawah evaluee.
Peer (teman selevel) yaitu orang
yang dalam hubungan pekerjaan
memiliki jabatan yang setara
dengan evaluee dan berada pada:
• Kementerian Keuangan untuk
Pejabat Eselon I;
• Unit Eselon I yang sama untuk
Pejabat Eselon II;
• Unit Eselon II yang sama untuk
Pejabat Eselon III;
• Unit Eselon III yang sama
untuk Pejabat Eselon IV;
• Unit Eselon IV yang sama untuk
Pejabat Eselon V / pelaksana;
• Unit Kerja yang sama untuk
Pejabat Fungsional.

menggunakan skala 4 (selalu),
3 (sering), 2 (jarang), 1 (tidak
pernah).
• Selalu: (>90% waktunya
menunjukkan
perilaku
tersebut)
• Sering: ( 50 – 89% waktunya
menunjukkan
perilaku
tersebut)
• Jarang: (10-49% waktunya
menunjukkan
perilaku
tersebut)
• Tidak
pernah:
(<10%
waktunya
menunjukkan
perilaku tersebut)

2. Setelah disetujui evaluatornya
oleh atasan langsung dan
ditetapkan oleh Pejabat yang
berwenang, tahap berikutnya
yaitu
melakukan
penilaian.
Penilaian perilaku dilakukan
dengan mengisi kuesioner.
a. Pejabat Eselon I, II, III, IV dan
V menggunakan nilai-nilai
Kementerian Keuangan dan
kompetensi
manajemen,
sedangkan Pelaksana dan
Pejabat Fungsional hanya
berdasarkan
nilai-nilai
Kementerian Keuangan.
b. Penilaian
kuesioner

3. Mengenai
bobot
penilaian
perilaku, sebagai berikut:
a. Pejabat eselon I, II (kecuali
Kepala Kantor Wilayah), III
(kecuali Kepala KPKNL), dan IV
di lingkungan DJKN (tabel 2).
Pengecualian:
1. Dalam hal Pejabat Eselon
III dan IV tidak mempunyai
peers, maka bobot peers
ditambahkan pada bobot
bawahan.
2. Jika Pejabat Eselon III dan
IV memiliki peers di bawah
ketentuan minimal, maka
jumlah peers yang menjadi

·

·

Tabel 2 - Bobot penilaian perilaku untuk Pejabat eselon I, II (kecuali
Kepala Kantor Wilayah), III (kecuali Kepala KPKNL)

Tabel 3 - Bobot penilaian perilaku untuk Pejabat Vertikal
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evaluator sesuai dengan
jumlah yang ada;
3. Dalam hal Pejabat Eselon
IV yang tidak mempunyai
bawahan, maka bobot
bawahan
ditambahkan
pada bobot peers;
4. Jika Pejabat Eselon III dan
IV memiliki bawahan di
bawah ketentuan minimal,
maka jumlah bawahan
yang menjadi evaluator
sesuai dengan jumlah yang
ada.
b. Pejabat pada unit vertikal
(Kepala Kantor Wilayah dan
Kepala KPKNL) , bobot dan
jumlah evaluatornya (Tabel 3).
c. Pelaksana (Tabel 4).
Pengecualian:
1. Dalam hal jumlah peers
kurang dari 4 (empat) orang,
maka kekurangan jumlah
peers diambil dari unit eselon
IV yang lain dalam unit eselon
III yang sama;
2. Dalam hal pelaksana tidak
memiliki
peers,
maka
evaluatornya diambil dari unit
eselon IV yang lain dalam unit
eselon III yang sama;

Tabel 4 - Bobot penilaian perilaku untuk Pelaksana

Kolom Kesekretariatan

NKP = (CKP x bobot) + (NP x
bobot)

3. Dalam hal jumlah peers yang
ada di lingkup suatu unit
eselon III kurang dari 4 (empat)
orang, maka seluruh peers
yang ada ditetapkan sebagai
evaluator.
Nilai Kinerja Pegawai
Nilai
Kinerja
Pegawai
(NKP)
merupakan penggabungan antara
Capaian Kinerja Pegawai (CKP) dan

Nilai Perilaku (NP) setelah dilakukan
pembobotan
antara
keduanya.
Sesuai dengan KEP-80/KN/2012
tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan
Kinerja di Lingkungan DJKN, khusus
untuk Pejabat Eselon III, IV, V, Pejabat
Fungsional dan Pelaksana pada unit
yang memiliki tugas dan fungsi
kesekretariatan ditentukan sebesar
70 untuk bobot CKP dan 30 untuk
bobot NP.

Keterangan:
1. Pegawai yang memiliki Peta
Strategi di lingkungan DJKN :
Direktur Jenderal, Sekretaris
Ditjen, Direktur, Kepala Kanwil
DJKN, dan Kepala KPKNL.
2. Unit yang memiliki tugas
dan fungsi kesekretariatan di
lingkungan DJKN: Sekretariat
Ditjen, Subbagian Tata Usaha
Direktorat, Bagian Umum Kanwil
DJKN, Subbagian Umum KPKNL.
Kriteria NKP
Kriteria NKP dibagi kedalam tiga
kategori: rendah, sedang dan tinggi.
Apabila NKP seorang pegawai yaitu
85, maka kategorinya termasuk
sedang.
*) Staf pada Sekretariat DJKN
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Penerapan
Penganggaran
Berbasis
Kinerja
Oleh: Hermawan Sukmajati

Pendahuluan
Reformasi di bidang perencanaaan dan
penganggaran
di mulai pada tahun
anggaran 2005 dengan mengacu pada
Undang‐Undang Nomor 17 tahun 2003
tentang Keuangan Negara dan Undang‐
Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan
Nasional. Sebagai tindak lanjut terhadap
pelaksanaan peraturan
perundangan
tersebut, Pemerintah telah menetapkan
Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010
tentang Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
yang menegaskan, bahwa rencana kerja
dan anggaran yang disusun menggunakan
tiga pendekatan, yaitu :
1) Unified Budget (Anggaran Terpadu)
Penganggaran terpadu merupakan
unsur yang paling mendasar bagi
penerapan pendekatan penyusunan
anggaran lainnya, dengan kata lain,
pendekatan terpadu merupakan kondisi
yang harus terwujud terlebih dahulu.
Penyusunan anggaran terpadu dilakukan
dengan mengintegrasikan seluruh
proses perencanaan dan penganggaran
di lingkungan K/L untuk menghasilkan
dokumen RKA-K/L dengan klasifikasi
anggaran menurut organisasi, fungsi
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dan jenis belanja. Hal ini perlu dilakukan
dengan maksud, agar tidak terjadi
duplikasi dalam penyediaan dana untuk
K/L baik yang bersifat invenstasi maupun
unutk keperluan operasional.
2) Medium Term Expenditure Framework
(Kerangka
Pengeluaran
Jangka
Menengah)
Kerangka Pengeluaran Jangka Panjang
(KPJM) adalah pendekatan penyusunan
anggaran
berdasarkan
kebijakan,
dengan pengambilan keputusan yang
menimbulkan implikasi anggaran dalam
jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun
anggaran.
Untuk
menyusun
KPJM
yang
komprehensif memerlukan tahapan
proses penyusunan perencanaan jangka
menengah meliputi :
a. Penyusunan
proyeksi/rencana
kerangka (asumsi) ekonomi makro
untuk jangka menengah
b. Penyusunan
proyeksi/rencana/
target-target
fiskal
jangka
menengah
c. Rencana
kerangka
anggaran
(penerimaan, pengeluaran, dan
pembiayaan) jangka menengah
yang menghasilkan pagu total

belanja pemerintah
d. Pendistribusian total pagu belanja
jangka menengah ke masing-masing
K/L. Indikasi pagu K/L dalam jangka
menengah tersebut merupakan
perkiraan batas tertinggi anggaran
belanja dalam jangka menegah
e. Penjabaran pengeluaran jangka
menengah masing-masing K/L
ke masing-masiong program dan
kegiatan
berdasarkan
indikasi
pagu jangka menengah yang telah
ditetapkan
Tahapan penyusunan proyeksi/rencana
(a) sampai dengan (d) merupakan
proses top down sedangkan tahapan
(e) merupakan proses bottom up.
Dalam rangka penyusunan RKA-KL
dengan pendekatan KPJM, K/L perlu
menyelaraskan
kegiatan/program
dengan rencana pembangunan jangka
menengah nasional (RPJM Nasional) dan
Rencana Strategis (Renstra) K/L, yang
pada tahap sebelumnya juga menjadi
acuan dalam menyusun RKP dan RenjaKL.
3) Performance
Based
Budget
(Penganggaran Berbasis Kinerja)
Penganggaran
Berbasis
Kinerja

Kolom Kesekretariatan
(PBK) merupakan suatu pendekatan
dalam sistem penganggaran yang
memperhatikan keterkaitan antara
pendanaan dan kinerja yang diharapkan,
serta memperhatikan efisiensi dalam
pencapaian kinerja tersebut. Kinerja
merupakan prestasi kerja yang berupa
keluaran dari suatu kegiatan atau hasil
dari suatu program dengan kuantitas
dan kualitas yang terukur
Pengangggaran Berbasis Kinerja
Tiga pendekatan penyusunan anggaran
di atas dalam pelaksanaannya harus
dilaksanakan secara keseluruhan dengan
pendekatan
PBK sebagai
fokusnya.
Sementara Kedua pendekatan lainnya
(Anggaran Terpadu dan KPJM) mendukung
penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja.
Pendekatan anggaran terpadu merupakan
prasyarat penerapan PBK.
Sedangkan
pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka
Menengah merupakan jaminan kontinuitas
penyediaan anggaran kegiatan, karena
telah dirancang hingga tiga atau lima tahun
ke depan.
Prinsip‐prinsip yang digunakan dalam
penganggaran berbasis kinerja meliputi:
a) Output and outcome oriented (Alokasi
anggaran berorientasi pada Kinerja)
Alokasi anggaran yang disusun dalam
dokumen rencana kerja dan anggaran
dimaksudkan
untuk
memperoleh
manfaat yang sebesar-besarnya dengan
menggunakan sumber daya yang
efisien. Dalam hal ini, program/kegiatan
harus diarahkan untuk mencapai hasil
dan keluaran yang telah ditetapkan
dalam rencana.
b) Money follow function,
function
followed by structure
Money follow function merupakan
prinsip yang menggambarkan bahwa
pengalokasian
anggaran
untuk
mendanai suatu kegiatan didasarkan
pada tugas dan fungsi unit kerja
sesuai maksud pendiriannya (biasanya

dinyatakan
dalam
peraturan
perundangan yang berlaku).
c) Let the manager manages (Fleksibilitas
pengelolaan
anggaran
untuk
mencapai hasil dengan tetap menjaga
prinsip akuntabilitas)
Prinsip
tersebut
menggambarkan
keleluasaan manager unit kerja
dalam melaksanakan kegiatan untuk
mencapai keluaran sesuai rencana.
Keleluasaan
tersebut
meliputi
penentuan cara dan tahapan suatu
kegiatan untuk mencapai keluaran
dan hasilnya pada saat pelaksanaan
kegiatan, yang memungkinkan berbeda
dengan rencana kegiatan. Cara dan
tahapan kegiatan beserta alokasi
anggaran pada
saat perencanaan
merupakan dasar dalam pelaksananaan
kegiatan. Dalam rangka aakuntabilitas
pengelolaan keuangan negara seorang
manajer unit kerja bertanggung jawab
atas penggunaan dana dan pencapaian
kinerja yang telah ditetapkan (output
and outcome)
Penerapan prinsip‐prinsip penganggaran
berbasis kinerja tersebut bertujuan untuk:
1. menunjukan
keterkaitan
antara
pendanaan dengan kinerja yang akan
dicapai
(directly linkages between
performance and budget);
2. meningkatkan efisiensi dan transparansi
dalam penganggaran (operational
efficiency );
3. Meningkatkan
fleksibilitas
dan
akuntabilitas unit dalam melaksanakan
tugas dan pengelolaan anggaran (more
flexibility and accountability).
Untuk
memperjelas
prinsip-prisnip
penganggaran di atas, berikut gambaran
struktur anggaran dalam rangka penerapan
penganggaran berbasis kinerja (Diagram
B.1).
Penerapan PBK dapat dioperasionalkan,
dengan menggunakan beberapa instrumen
sebagai berikut :

1. indikator kinerja, merupakan instrumen
yang digunakan untuk mengukur
Kinerja;
2. standar biaya, adalah satuan biaya
yang ditetapkan baik berupa standar
biaya masukan maupun standar biaya
keluaran sebagai acuan perhitungan
kebutuhan angaran
3. evaluasi kinerja, merupakan penilaian
terhadap capaian sasaran kinerja,
konsistensi
perencanaan
dan
implemetasi, serta realisasi anggaran
Berdasarkan prinsip-prinsip PBK, tujuan
penerapan PBK dan instrumen yang
digunakan dalam PBK dapat disimpulkan,
bahwa secara operasional prinsip utama
penerapan PBK adalah adanya keterkaitan
yang jelas antara kebijakan yang terdapat
dalam dokumen perencanaan nasional dan
alokasi anggaran yang dikelola K/L sesuai
tugas-fungsinya. Dokumen perencanaan
tersebut meliputi Rencana Keja Pemerintah
(RKP) dan Renja-K/L. Sedangkan alokasi
anggaran yang dikelola K/L tercermin dalam
dokumen RKA-K/L dan DIPA yang juga
merupakan dokumen perencanaan dan
penganggaran yang bersifat tahunan serta
mempunyai keterkaitan erat. Hubungan
antara dokumen tersebut digambarkan
diagram B.2.
Pemerintah
menentukan
prioritas
pembangunan beserta kegiatan-kegiatan
yang akan dilaksanakan dalam dokumen
RKP, hasil yang diharapkan merupakan
hasil secara nasional (national outcomes)
sebagaimana amanat Undang-undang
Dasar. Selanjutnya berdasarkan tugas-fungsi
yang diemban dan mengacu RKP dimaksud,
K/L menyusun :
1. Program, Indikator Kinerja Utama (IKU)
Program, dan hasil pada unit Eselon I
sesuai dengan tugas-fungsinya;
K/L merumuskan program dan kegiatan
mengacu surat edaran bersama
antara Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanan Pembangunan Nasional
(Bappenas) dan Menteri Keuangan,
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rumusan program dan kegiatan yang
dihasilkan mencerminkan tugas-fungsi
K/L atau penugasan tertentu dalam
kerangka
Prioritas
Pembangunan
Nasional secara konsisten.
2. Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK),
dan keluaran pada unit pengeluaran
(spending unit) pada tingkat satker atau
Eselon II di lingkungan Unit Eselon I
sesuai program yang menjadi tanggung
jawabnya.
Perumusan hasil pada program
dan keluaran pada kegiatan dalam
penerapan PBK merupakan hal penting
disamping perumusan indikator kinerja
program/kegiatan. Rumusan indikator
kinerja ini menggambarkan tanda-tanda
keberhasilan program/kegiatan yang
telah dilaksanakan beserta keluaran/
hasil yang diharapkan. Indikator kinerja
inilah yang akan digunakan sebagai
alat ukur setelah berakhirnya program/
kegiatan, berhasil atau tidak.
Berdasarkan penjelasan di atas, dalam
rangka penyusunan anggaran berbasis
kinerja, diperlukan pemahaman yang
mendasar mengenai alur pemikirian:
a. Keterkaitan antara kegiatan dengan
program yang memayunginya
b. Keterkaitan keluaran kegiatan dengan
cara pencapaiannya melalui komponen
c. Keterkaitan antar komponen sebagai
tahapan dalam rangka pencapaian
keluaran, sehinga tidak ditemukan
adanya
tahapan/bagian
kegiatan
(komponen) dalam rangka pencapaian
keluaran yang tidak relevan
Penerapan PBK pada Tingkat K/L
Penerapan PBK dapat dilihat dalam 2 (dua)
tingkatan yaitu, penerapan PBK tingkat
nasional dan Penerapan PBK tingkat K/L.
Dalam kesempatan ini, akan dijelaskan
penerapan PBK pada tingkat K/L.
Penerapan PBK pada tingkat K/L dilakukan
melalui langkah-langkah sebagai berikut :
1. Sesuai dengan Renstra K/L, Unit Eselon
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IA merumuskan program, IKU program
dan hasil (Outcome).
Program merupakan penjabaran dari
kebijakan sesuai dengan visi dan misi
K/L yang rumusannya mencerminkan
tugas dan fungsi unit Eselon I atau
unit K/L yang berisi kegiatan untuk
mencapai hasil dengan indikator
kinerja yang terukur. IKU Program
merupakan instrumen yang digunakan
untuk mengukur hasil pada tingkat
program. Hasil merupakan prestasi
kerja yang berupa segala sesuatu yang
mencerminkan berfungsinya output dari
kegiatan dalam suatu program.
Rumusan program, IKU program dan
Hasil
dalam RKA-K/L harus sesuai
dengan rumusan Program, IKU Program
dan Hasil yang ada dalam rumusan
Renja K/L.
2. Selanjutnya program dijabarkan dalam
kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan
(IKK), dan output pada Unit pengeluaran
(spending unit) pada tingkat Satker atau
Eselon II di lingkungan unit Eselon IA
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Kegiatan
merupakan
penjabaran
dari program yang rumusannya
mencerminkan tugas dan fungsi satker
atau penugasan tertentu K/L yag berisi
komponen kegiatan untuk mencapai
output dengan indikator kinerja yang
terukur. IKK merupakan instrumen yang
digunakan untuk mengukur output pada
tingkat kegiatan.
Output merupakan prestasi kerja berupa
barang atau jasa yang dihasilkan oleh
suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian sasaran, tujuan
program dan kebijakan. Kriteria output
secara umum adalah mencerminkan
sasaran kinerja satker, merupakan
produk utama/akhir yang dihasilkan
satker penanggung jawab kegiatan,
bersifat spesifik dan terukur. Setiap
kegiatan dapat menghasilkan output
lebih dari satu jenis.

Untuk mencapai output diperlukan
suatu proses yang terbagi dalam :
a. Sub-output,
pada
hakekatnya
merupakan output, output yang
dinyatakan
sub-output
adalah
output-output yang mempunyai
kesamaan
dalam
jenis
dan
satuannya, sub-output sifatnya
opsional.
b. Komponen, merupakan tahapan/
bagian dari proses pencapaian
output yang berupa paket-paket
pekerjaan. Komponen disusun,
karena
relevansinya
terhadap
pencapaian output, baik yang terdiri
atas komponen utama maupun
komponen pendukung. Selain itu
antar komponen juga harus memiliki
keterkaitan yang saling mendukung
dalam pencapaian output
c. Subkomponen,
merupakan
kelompok-kelompok detil belanja
yang disusun dalam rangka
memudahkan dalam pelaksanaan
Komponen, bersifat opsional.
d. Detil Belanja, merupakan rincian
kebutuhan belanja dalam tiap-tiap
jenis belanja yang berisikan itemitem belanja.
Rumusan Kegiatan, IKK dan output
dalam RKA-K/L harus sesuai dengan
rumusan kegiatan, IKK dan output yang
ada dalam rumusan Renja K/L.
3. Kegiatan-kegiatan tersebut, disesuaikan
pada kategori fungsi/ ub fungsi yang
didukung, prioritas nasional/bidang atau
non prioritas.
4. Hasil rumusan program, IKU program,
hasil, Kegiatan, IKK dan Output
dituangkan dalam dokumen Renja-K/L,
RKA-K/L dan DIPA.
*) Kepala Subbagian pada Bagian Keuangan
Sekretariat DJKN

Kolom BMN
Suasana rapat pendahuluan pembahasan
persiapan hibah Barang Milik Negara (BMN)
yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) penerima dana Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan (DK/TP) di daerah.

Strategi Percepatan Penyelesaian
BMN yang berasal dari DK/TP
Perlu upaya dan langkah nyata dari Kementerian/Lembaga yang menyalurkan Dana Dekonsentrasi (DK)
dan Tugas Pembantuan (TP) dan Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan
Pemerintah Kota) sebagai pihak penerima dana DK dan TP dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)
eks Dana DK dan TP.
Penulis : Lukman Effendi*
Dengan ditetapkan Undang-Undang
(UU) Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah,
dan sejak
otonomi
daerah
diberlakukan
dalam sistem pemerintahan negara
Republik Indonesia, sebagian besar
Kementerian/Lembaga tidak lagi
memiliki kantor vertikal di daerah
seperti kantor wilayah untuk provinsi
dan kantor daerah untuk kabupaten
dan kota. Untuk melaksanakan
tugas dan fungsi K/L di daerah, maka
Pemerintah
Pusat
menugaskan
pemerintah daerah sebagai pelaksana.
Agar pelayanan program dari K/L
tersebut dapat berjalan dengan baik,
maka pemerintah pusat menyediakan
dana dari APBN dalam suatu mata
anggaran tersendiri yaitu DK untuk
kegiatan yang bersifat koordinatif
dan Dana Tugas Pembantuan untuk
kegiatan yang bersifat operasional.

Pengertian mengenai dekonsentrasi
dan tugas pembantuan diatur dalam
UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah dan UU Nomor
33/2004
tentang
Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah, dilaksanakan
dengan
Peraturan
Pemerintah
(PP) Nomor 7 Tahun 2008 Tentang
Pengelolaan Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan.

dan pengeluaran dalam rangka
pelaksanaan dekonsentrasi, tidak
termasuk dana yang dialokasikan
untuk instansi vertikal pusat di
daerah. Dari definisi di atas, Dana DK
hanya dialokasikan untuk kegiatan
dekonsentrasi yang dilaksanakan oleh
gubernur, sedangkan untuk kegiatan
yang dilakukan oleh instansi vertikal
pusat di daerah tidak dibiayai dari
dana DK.

Pengertian dekonsentrasi dalam UU
Nomor 33 Tahun 2004 dan PP Nomor
7 Tahun 2008 adalah pelimpahan
wewenang
pemerintah
kepada
gubernur sebagai wakil pemerintah
dan/atau kepada instansi vertikal di
wilayah tertentu. Adapun pengertian
Dana DK adalah dana yang berasal
dari APBN yang dilaksanakan oleh
gubernur sebagai wakil Pemerintah
yang mencakup semua penerimaan

Karakter kegiatan yang dibiayai dari DK
adalah kegiatan bersifat non-fisik yang
hasil kegiatannya tidak menambah
aset tetap. Kegiatan dimaksud
tentunya sejalan dengan tugas dan
fungsi yang dilakukan oleh pemprov
yaitu bersifat koordinatif. Kegiatankegiatan dimaksud dapat meliputi
kegiatan yang bersifat sinkronisasi
dan koordinasi perencanaan, fasilitasi,
bintek,
pelatihan,
penyuluhan,
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supervisi, penelitian dan survey,
pembinaan dan pengawasan, serta
pengendalian. Selain kegiatan pokok
di atas, sebagian kecil DK dapat
dialokasikan sebagai dana penunjang
untuk pelaksanaan tugas administratif
dan/atau pengadaan input berupa
barang habis pakai dan/atau aset tetap
Selanjutnya,
pengertian
TP
sebagaimana disebutkan dalam UU
Nomor 33 Tahun 2004 dan PP Nomor
7 Tahun 2008 adalah Penugasan
dari Pemerintah kepada daerah
dan/atau desa atau sebutan lain
dengan
kewajiban
melaporkan
dan
mempertanggung-jawabkan
pelaksanaan-nya
kepada
yang
menugaskan. Adapun Pengertian
dana TP adalah dana yang berasal dari
APBN yang dilaksanakan oleh daerah
dan desa yang mencakup semua
penerimaan dan pengeluaran dalam
rangka TP.
Karakter kegiatan yang dibiayai dari
dana TP adalah kegiatan bersifat fisik
yang hasil kegiatannya berupa aset
tetap. Kegiatan ini tentunya juga
sejalan dengan tugas dan fungsi dari
pemkab dan pemkot termasuk desa
yang bersifat operasional. Kegiatankegiatan dimaksud dapat meliputi
kegiatan pengadaan tanah, bangunan,
peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan
jaringan, serta kegiatan fisik lainnya.
Selain kegiatan fisik di atas dapat juga
berupa kegiatan fisik lainnya seperti
barang habis pakai (obat-obatan,
vaksin, bibit, dan pupuk), barang
bansos untuk
diserahkan kepada
masyarakat
dan
pemberdayaan
masyarakat. Selain kegiatan pokok
di atas, sebagian kecil dana TP dapat
dialokasikan sebagai dana penunjang
untuk
pelaksananaan
tugas
administratif dan/atau pengadaan
input berupa barang habis pakai dan/
atau aset tetap.
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Pengalokasian baik dana DK maupun
dana TP disesuaikan dengan tugas dan
fungsi K/L. Adapun pengaturan lebih
teknis mengenai pengelolaan dana
DK/TP sebagai pelaksanaan dari UU
Nomor 33/2004 dan PP Nomor 7/2008
telah dituangkan dalam Peraturan
Menteri Keuangan (PMK) Nomor 248/
PMK.07/2010 tentang Perubahan
atas PMK Nomor 156/PMK.07/2008
tentang Pedoman Pengelolaan Dana
DK/TP. Dalam PMK diatur secara jelas
mengenai pengelolaan BMN eks Dana
DK/TP.

pengertian bahwa setiap belanja yang
berasal dari APBN apakah dari jenis
belanja barang (52), belanja modal
(53), belanja hibah (56), bantuah sosial
(57) belanja lain-lain (58), termasuk
dana DK/TP, bagian anggaran
pembiayaan dan perhitungan, yang
menghasilkan barang, maka hasil
belanja dimaksud merupakan BMN.
Oleh karena itu, barang yang diperolah
dari hasil kegiatan DK/TP, karena
sumber dananya berasal dari APBN,
maka barang yang dihasilkan juga
merupakan BMN.

Perlakuan Barang Milik Negara
(BMN)
Sebagaimana diatur dalam UU Nomor
1/2004 tentang Perbendaharaan
Negara dan PP Nomor 6/2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/
Daerah disebutkan bahwa BMN
adalah semua barang yang dibeli
atau diperoleh atas beban APBN dan
perolehan lain yang sah. Adapun
sumber perolehan yang sah meliputi
hibah/sumbangan, perjanjian/ kontrak,
peraturan
perundang-undangan,
dan putusan pengadilan yang telah
memperolah kekuatan hukum tetap.
Dari definisi BMN ini, mengandung

Untuk memberikan kejelasan bagi
pelaksana kegiatan DK/TP dan sebagai
bentuk harmonisasi antara peraturan
perundangan mengenai pengelolaan
dana
DK/TP
dan
peraturan
perundangan mengenai pengelolaan
BMN, maka dalam PMK Nomor 248/
PMK.07/2010, diatur juga mengenai
BMN yang meliputi perlakukan
barang hasil kegiatan, penatausahaan
dan pengelolaan BMN termasuk di
dalamnya kejelasan stutus BMN hasil
kegiatan DK/TP. Perlakuan atas BMN
eks dana DK/TP lebih jelas dapat dilihat
pada bagan perlakuan barang.

Perlakuan Barang
Dekonsentrasi
1. Merupakan BMN
2. Dicatat sebagai persediaan
3. Ditata-usahakan dalam SIMAKBMN
4. Diserahkan oleh K/L kepada
Pemda cq. SKPD sebagai
pelaksana tugas dengan BAST
selambat2nya 6 bulan setelah
realisasi pengadaan
5. Berdasarkan BAST, SKPD wajib
menatausahakan dan melaporkan
dalam neraca Pemda
6. Penguna Barang melaporkan
serah terima kepada Menkeu
selaku Pengelola Barang cq. DJKN
dengan lempiran BAST
7. Jika 6 bulan tidak diserahkan atau
SKPD tidak bersedia menerima,
BMN tersebut direklasifikasi
menjadi aset tetap K/L ybs

Tugas Pembantuan
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Merupakan BMN
Selain yang berasal dari kegiatan fisik lain
dicatat sebagai aset tetap
BMN dari kegiatan fisik lainnya yang berasal
dari dana penunjang dicatat sebagai
persediaaan
BMN ditatausahakan dalam SIMAK-BMN oleh
SKPD pelaksana
Aset tetap dimaksud dihibahkan kepada Pemda
cq. SKPD sepanjang K/L bermaksud
menyerahkan dan Pemda menerima (surat
pernyataan),
Permohonan hibah kepada Menkeu diajukan
paling lambat 6 bulan setelah realisasi
Pengguna barang melapor ke Menkeu
Apabila K/L tidak melapor, maka K/L tidak
diperkenankan menganggarkan tahun
berikutnya
Apabila SKPD tidak bersedia menerima, BMN di
catat dalam aset tetap pada K/L
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Adapun
aturan
lebih
lengkap
mengenai pengelolaan BMN eks dana
DK/TP mengikuti ketentuan dalam
peraturan perundangan mengenai
pengelolaan BMN baik UU Nomor
1 Tahun 2004, PP Nomor 6 Tahun
2006, maupun PMK yang merupakan
peraturan teknisnya. Dengan adanya
pengaturan mengenai pengelolaan
dana DK/TP termasuk di dalamnya
pengelolaan BMN, pelaksana di
lapangan dapat menyikapi dan
mengharmoniskan kegiatan mulai
dari perencanaan, pelaksanaan, dan
pertanggung jawaban.
Kondisi Saat Ini
Anggaran dana DK/TP dialokasikan
kepada K/L yang sebelum otonomi
daerah sebagian besar memiliki
kantor wilayah di provinsi dan
kantor daerah di kabupaten/kota.
Pada setiap K/L, program DK/TP
dialokasikan bisa pada 1 atau lebih
eselon I yang program kegiatan dan
alokasi dananya disesuaikan dengan
tugas dan fungsi masing-masing
eselon I. Oleh setiap eselon I K/L
(sesuai dengan usulan pemerintah
daerah), telah dialokasi pendanaannya
pada propinvi, kabupaten, dan kota.

Kemudian oleh pemda (pemerintah
daerah) dana DK/TP dibelanjakan
untuk kegiatan yang telah ditentukan,
dan dalam belanja sebagian atau
seluruhnya menghasikan barang.
Dengan demikian, walaupun pihak
yang mengadakan/membelanjakan
dana DK/TP adalah pemda, namun
mengingat bahwa sumber dananya
adalah berasal dari APBN, maka
mengacu kepada definis BMN, barang
yang berasal dari dana DK/TP tentunya
merupakan BMN.
K/L yang memiliki alokasi dana DK/
TP saat ini sebanyak 21 K/L yaitu
Kemendagri,
Kementan,
Kemen
Perindustrian, KESDM, Kemendikbud,
Kemenkes,
Kemenakertrans,
Kemensos, Kemenhut, KKP, KemenPU,
Kemenpar
dan
EK,
KemenLH,
Kemenkop dan UKM, Perpusnas,
Kemenkominfo, BKPM, KemenPDT,
Kemendag,
Kemenpera,
dan
Kemenpora.
Sedangkan,
pemda
yang menerima dana DK/TP adalah
pemprov/ pemkab/pemkot yang
tersebar pada 33 provinsi di seluruh
Indonesia. Adapun sebaran dan
besarnya alokasi dananya untuk
setiap propinsi, kabupaten, dan kota

Nilai BMN Per K/L

Nilai BMN Per Provinsi

(dalam milyar rupiah)

(dalam milyar rupiah)

Kominfo;
11,10
PNRI;
125,92
KKU; 86,32
KLH; 8,73

KemenPDT
; 16,15
Kemenpor
a; 0,14
Kemenper
BNPP;
a;
0,02
Kemndag;
123,22
1314,12

Kemendag
ri; 1496,16
Kementan;
2121,52
Kemenperi
n; 136,14
KemenESD
M; 205,04
Kemendikn
as;
5930,36

Kemenbud
; 388,61

Kemenkes;
11761,49

KemenPU;
31486,54

Nakertrans
; 2444,30
Kemensos;
41,51
Kemenhut;
18,19
Total BMN: Rp59.687.079.232.443,00
KKP;
1971,50

NTT;
1266,61
NTB;
957,36
Bali;
1442,33

Bengkulu;
4453,55
Papua;
692,62

Maluku;
1125,20

Banten;
1484,34 Jakarta;
2632,05
Jabar;
4962,60

Jateng;
4020,04
Maluku;
DIY;
954,91
2144,71
Sultengg;
1483,92
Jatim;
Sulsel;
8045,27
2536,37
Sulteng;
Sulut;
899,39
2239,64
NAD;
Kalteng;
Kaltim;
1619,28
1668,53
1060,14
Lampung;
Sumut;
Kalsel;
874,40
2308,84
Jambi;
1027,40
Riau;
Kalbar; Sumsel; 1202,62 1196,06 Sumbar;
4168,23
1736,96 1483,70

tergantung pada program yang ada
pada masing-masing K/L.
Sebagai gambaran, jumlah BMN
yang
tercatat
dalam
Laporan
BMN TA 2011 adalah sebesar
Rp59.687.079.232.443,00.
Jumlah
BMN ini akan bertambah sejalan
dengan adanya alokasi dana DK/TP
pada tahun-tahun yang akan datang.
Adapun sebaran BMN pada K/L dan
pada provinsi, kabupaten, dan kota
dapat dilihat pada diagram dibawah
ini.
Sumber : Laporan BMN TA 2011
(unaudit)
BMN eks DK/TP saat ini status
kepemilikannya
adalah
pada
pemerintah pusat yang pencatatannya
dilakukan dalam daftar Barang
Pengguna/Kuasa
Pengguna
dan
dalam Laporan Barang Pengguna/
Kuasa Pengguna oleh setiap K/L yang
bersangkutan. Sebaliknya, BMN eks
DK/TP pengadaannya oleh pemda,
demikian juga keberadaanya ada pada
pemda dan digunakan sepenuhnya
oleh pemda sesuai dengan tujuan
pengadaannya yaitu untuk kegiatan
dekonsentrasi atau tugas pembantuan.
Permasalahan BMN eks Dana DK/TP
Telah diuraikan di atas bahwa dana
APBN yang dialokasikan untuk kegiatan
DK/TP sejak otonomi daerah sampai
saat ini sangat besar. Kegiatan tersebut
telah menghasilkan barang dengan
nilai Rp59,69 triliun. Adanya ketidak
sinkronan antara status kepemilikan
atas BMN tersebut pada pemerintah
pusat dan status keberadaannya ada
pada pemda menyebabkan banyak
permasalahan dalam pengelolaannya.
BMN tersebut cenderung tidak terurus
dan berakibat pada penggunaan
BMN yang tidak optimal serta sangat
berpotensi
merugikan
negara
dalam bentuk pemborosan uang
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negara. Walaupun dalam peraturan
perundangan menyatakan bahwa BMN
ini dapat dihibahkan oleh pemerintah
pusat kepada pemda, tetapi pada
kenyataannya BMN tersebut saat
ini sebagian besar sampai saat ini
masih tercatat dalam pembukuan
pemerintah pusat.
Dua kelompok permasalahan yang
dapat dikemukakan di sini terkait BMN
eks DK/TP yaitu kelompok kebijakan
pengelolaan dan penatausahaan
BMN dan kelompok pelaksanaan
pengelolaan BMN.
Pada
kelompok
permasalahan
kebijakan
pengelolaan
dan
penatausahaan BMN antara lain
meliputi (1) penatausahaan, (2)
penggunaan, (3) pemeliharaan dan
pengamanan, dan (4) kepastian status
kepemilikan. Keempat hal di atas
tentunya saling memiliki keterkaitan
dalam menyumbang permasalahan
dalam pengelolaan BMN eks DK/TP.
Pada
kelompok
permasalahan
pelaksanaan pengelolaan BMN lebih
ke arah optimalisasi penggunaan dan
percepatan proses pemindahan status

kepemilikan (hibah) dari pemerintah
pusat kepada pemda. Permasalahan
yang timbul meliputi (1) penyajian
data, (2) pemenuhan dokumen
pendukung, (3) pemrosesan usulan
pemda kepada K/L, (4) pemrosesan
persetujuan, (5) proses serah terima
secara barang setelah persetujuan, dari
K/L kepada pemda. Pada kelompok ini
permasalahan yang sangat signifikan
adalah penyediaan data yang akurat,
penyediaan dokumen pendukung,
dan sulitnya mendapatkan surat
pernyataan kesediaan menerima
hibah dari pemda.
Permasalahan BMN eks DK/TP sudah
menjadi temuan BPK, sebagaimana
dimuat dalam LHP-BPK atas LKPP
tahun 2010 yang menyatakan, bahwa
BMN yang berasal dari DK/TP sebesar
Rp10.231,53 milyar masih disajikan
dalam LBMN, karena belum ada
penyerahan dari pemerintah pusat
kepada pemda. Mengacu kepada
temuan BPK tersebut, maka terhadap
permasalahan BMN eks DK/TP yang
pada posisi akhir TA 2011 sudah
mencapai Rp59,69 triliun tidak segera
diselesaikan, maka permasalahan
ini dapat menjadi sandungan dalam

BAGANBarang
ALUR
Perlakuan

KORDINASI DAN PENGAJUAN USULAN HIBAH BMN
Dekonsentrasi

Tugas Pembantuan

1. Merupakan BMN
1. Merupakan BMN
SETJEN
2. Selain yang berasal dari kegiatan fisik lain
2. Dicatat sebagai persediaan
DJKNaset tetap
dicatat sebagai
K/L
3. Ditata-usahakan dalam SIMAK3. BMN dari kegiatan fisik lainnya yang berasal
ESELON I
BMN
dari dana penunjang dicatat sebagai
persediaaan
4. Diserahkan oleh K/L kepada
Pemda cq. SKPD sebagai
4. BMN ditatausahakan dalam SIMAK-BMN oleh
pelaksana tugas dengan BAST
SKPD pelaksana
selambat2nya 6 bulan setelah
5. Aset tetap dimaksud dihibahkan kepada Pemda
realisasi pengadaan
cq. SKPD sepanjang K/L bermaksud
menyerahkan dan Pemda menerima (surat
5. Berdasarkan BAST, SKPD wajib
pernyataan), sebelum ada SK Men K/L tentang
menatausahakan
dan melaporkan
PEMPROV
penugasan
KANWIL-DJKN
dalam neraca Pemda
6. Permohonan hibah kepada Menkeu diajukan
6. Penguna Barang melaporkan
paling lambat 6 bulan setelah realisasi
serah terima kepada Menkeu
7. Pengguna barang melapor ke Menkeu
selaku Pengelola Barang cq. DJKN
8. Apabila K/L tidak melapor, maka K/L tidak
dengan lempiran BAST
diperkenankan
menganggarkan tahun
KPKNL
PEMKAB/KOT
7. Jika 6 bulan
tidak diserahkan atau
berikutnya
SKPD tidak bersedia menerima,
9. Apabila SKPD tidak bersedia menerima, BMN di
BMN tersebut direklasifikasi
catat dalam aset tetap pada K/L
menjadi aset tetap K/L: ybs
Alur koordinasi persiapan pengajuan usulan
: Alur pengajuan usulan hibah
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upaya pemerintah untuk mewujudkan
LKPP tahun 2012 mendapat opini WTP
dari BPK.
Penyelesaian Status Kepemilikan
Permasalahan BMN eks DK/TP di atas
tentunya lebih ke arah sinkronisasi
antara status kepemilikan dan status
keberadaan BMN, yang tentunya
menyumbangkan beberapa persoalan
dalam pengelolaannya. Langkah
strategis yang dapat dilakukan dengan
mengupayakan segera ada kejelasan
status BMN tersebut termasuk
melakukan hibah dari pemerintah
pusat sebagai pemilik BMN kepada
pemda tempat BMN tersebut berada.
Ada tiga kelompok kegiatan yang
dapat dilakukan untuk mempercepat
pelaksanaan hibah yaitu pada tataran
(1) kebijakan, (2) koordinasi, dan (3)
pelaksanaan.
Pada tataran kebijakan, Pemerintah
sudah menerbitkan 2 buah PMK
yaitu
Nomor
248/PMK.07/2010,
yang mengatur pengelolaan BMN
mulai tahun 2011. PMK ini pada
intinya memberikan kemudahan
dan ketegasan dalam pelaksanaan
peralihan status dari pemerintah pusat
kepada pemda (hibah) diantaranya
untuk BMN eks dana DK sebelum 6
bulan sejak dibeli, proses hibahnya
cukup didasarkan kepada berita serah
terima. Selain itu, ada ketegasan
bahwa BMN eks dana TP sebelum 6
bulan setelah pembelian harus sudah
diajukan hibahnya kepada Menkeu
dan selanjutnya K/L melaporkan hibah
tersebut kepada Menkeu. Apabila K/L
lalai menyampaikan laporan, maka K/L
tidak diperkenankan menganggarkan
dana DK/TP tahun berikutnya. PMK
Nomor 125/PMK.06/2011 tentang
Pengelolaan BMN yang berasal dari
DK/TP sebelum TA 2011, yang pada
dasarnya
memberikan
berbagai
kemudahan dalam pengelolaan BMN
eks DK/TP antara lain penyelesaiannya
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tidak selalu dengan mekanisme
hibah, tetapi dapat menggunakan
mekanisme lainnya seperti penjualan,
penggunaan,
penghapusan
dan
pemusnahan. Selain itu terdapat
kemudahan
dalam
penyediaan
dokumen pendukung seperti untuk
tanah tidak harus sertipikat tetapi
cukup bukti kepemilikan lainnya. Masa
laku PMK ini dibatasi sampai dengan
31 Desember 2012.
Melihat besarnya BMN eks DK/TP yang
harus diselesaikan yang sampai saat ini
mencapai Rp59,69 triliun, dibutuhkan
upaya pihak terkait yaitu mulai dari
K/L pemilik program, pemprov sebagai
pelaksana program dekonsentrasi
dan memiliki kewenangan koordinasi
atas
pemkab/pemkot,
pemkab/
pemkot sebagai pelaksana dana tugas
pembantuan, Kantor Pusat DJKN dan
unit vertikal di bawahnya. Koordinasi
ini utamanya harus dilakukan oleh K/L
pemilik program dan pemda sebagai
pelaksana program, agar status
BMN eks DK/TP cepat diselesaikan.
Namun, dalam upaya mewujudkan
tekad pemerintah agar LKPP segera
mendapatkan opini WTP dari BPK,
tentunya Pemerintah cq. Menkeu
dalam hal ini DJKN perlu melakukan
upaya agar permasalahan BMN ini
cepat diselesaikan oleh K/L dan pemda.
DJKN harus melakukan koordinasi
dalam menggunakan potensi yang
ada seperti Kantor Pusat DJKN
berkoordinasi dengan seluruh K/L
pemilik program DK/TP dan pemprov,
Kanwil DJKN berkordinasi dengan
Pemprov diwilayah kerjanya, dan
KPKNL berkoordinasi dengan pemkab/
pemkot di wilayah kerjanya. Gambaran
koordinasi tersebut dapat dilakukan
sebagaimana bagan alur koordinasi
dan pengajuan hibah BMN.
Selanjutnya, pada tataran pelaksanaan,

DJKN telah melakukan berbagai
langkah
seperti
menyelesaikan
usulan pengelolaan termasuk usulan
hibah dari K/L, melakukan sosialisasi
peraturan, pembinaan dan evaluasi
atas pelaksanaan pengelolaan BMN
eks DK/TP. Dalam mempercepat
penyelesaian BMN dimaksud, DJKN
telah menyurati seluruh K/L pemilik
program untuk melakukan koordinasi
dengan pemda, agar seluruh pemda
yang memiliki BMN eks DK/TP yang
dananya dialokasikan dari K/L yang
bersangkutan. DJKN juga menyurati
seluruh Sekda Provinsi, agar melakukan
inventarisasi, menyiapkan rincian BMN
eks DK dan dokumen yang diperlukan,
serta mengusulkan penyelesaiannya
kepada K/L dan mengkoordinasikan
seluruh
pemkab/pemkot
di
lingkungannya agar pemkab/pemkot
melakukan inventarisasi, menyiapkan
rincian BMN eks TP dan dokumen,
serta mengusulkan penyelesaiannya
kepada K/L.
Pada intinya, koordinasi di atas
ditujukan, agar kepastian
status
kepemilikan BMN eks DK/TP segera
diselesaikan. Strategi utama dalam
pemindahan
status
kepemilikan
BMN ini dari pemerintah pusat
kepada pemda adalah dengan
mengharapkan agar seluruh pemda
segera menerbitkan surat keterangan
menerima hibah BMN sebagaimana
dipersyaratkan dalam PMK dengan
kondisi BMN saat ini apa adanya
(tidak harus dalam kondisi baik),
untuk dilakukan proses hibah dari
pemerintah pusat kepada pemda
yang bersangkutan. Selanjutnya,
setelah adanya proses hibah, maka
BMN menjadi BMD. Pertimbangannya,
walaupun BMN saat ini sudah tidak
dalam kondisi baik, bahkan sudah ada
yang hilang, pada dasarkan BMN dibeli
dan dipergunakan oleh pemda. Dalam

hal BMN eks DK/TP sudah sudah beralih
menjadi BMD, maka terhadap barang
yang sudah tidak dalam kondisi baik
tersebut dapat dibersihkan dengan
mudah seperti melakukan penjualan,
penghapusan, bahkan pemusnahan,
karena lingkup pengelolaan BMD
tidak terlalu besar bila dibandingkan
dengan
penyelesaian
BMN
di
pemerintah pusat. Disini tentunya
dibutuhkan
pendekatan
dan
pemberian pengertian kepada pemda
dan dibutuhkan jiwa besar dari seluruh
pemda, bahwa jika permasalahan
BMN eks DK/TP ini dapat segera
diselesaikan, tentunya opini WTP dari
BPK atas laporan keuangan masingmasing dapat segera diwujudkan.
Penutup
Untuk menyelesaikan permasalahan
BMN eks DK/TP ini tentunya
dibutuhkan
kesungguhan
dan
kerja keras dari semua pihak mulai
dari tingkat perencanaan dan
pelaksanaan DK/TP sampai dengan
pertangungjawabannya
termasuk
penyelesaian BMN-nya. DJKN sebagai
pengelola barang tidak mungkin
dapat menyelesaikan permasalahan
ini tanpa adanya pembenahan dalam
pelaksanaan program DK/TP secara
menyeluruh. Upaya DJKN sudah
cukup memadai, namun demikian
DJKN dengan seluruh elemen baik
tingkat pusat maupun daerah tetap
berkomitmen
untuk
melakukan
pengelolaan BMN termasuk BMN eks
DK/TP dengan baik, sehingga posisi
DJKN selaku pengelola barang baik
di lingkungan K/L maupun di internal
Kementerian Keuangan semakin
baik.
*)Kasubdit Pengelolaan Kekayaan
Negara I Direktorat Pengelolaan
Kekayaan Negara dan Sistem Informasi
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Barang Milik Negara yang berasal dari Kontraktor PKP2B berupa Conveyor

Pengelolaan Barang Milik Negara
Eks PKP2B
(Perjanjian Kerja Sama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara)

Sebagaimana dalam artikel sebelumnya bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara memberikan definisi Barang Milik Negara (BMN) sebagai semua barang yang
dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya
yang sah artinya diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, dari pelaksanaan perjanjian/kontrak,
berdasarkan ketentuan undang-undang, atau diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.
Oleh: Tim Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain
Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara memberikan definisi Barang Milik
Negara (BMN) sebagai semua barang yang dibeli atau diperoleh
atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang
sah. Perolehan lainnya yang sah artinya diperoleh dari hibah/
sumbangan atau yang sejenis, diperoleh dari pelaksanaan
dari perjanjian/kontrak, diperoleh berdasarkan ketentuan
UU, atau diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
BMN yang diperoleh dari perjanjian atau kontrak antara lain
adalah barang-barang yang berasal dari kontraktor Kontrak
Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi (KKKS), dan barang-barang
yang berasal dari kontraktor Perjanjian Karya/Kerjasama
Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).
Mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah
hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam
tidak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang
mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup
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orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai
oleh negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi
perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran
dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.
Perjanjian Karya/Kerjasama Pengusahaan Pertambangan
Batubara
Dengan berlakunya UU Nomor 4 Tahun 2009, pengusahaan
pertambangan batubara tidak lagi menggunakan konsep
perjanjian antara Pemerintah atau Perusahaan Negara
dengan kontraktor, namun Pemerintah mengeluarkan
ijin pengusahaan pertambangan kepada kontraktor. Ijin
diberikan oleh Pemerintah Pusat (dhi Kementerian ESDM),
atau Pemerintah Daerah berdasarkan luasan Wilayah kerja
Pertambangan. Dengan perubahan “rezim” yang semula
perjanjian menjadi pemberian ijin, memberikan pengaruh
terhadap status barang yang digunakan oleh kontraktor
untuk melakukan pengusahaan pertambangan batubara.
Sebelum berlakunya UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang
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Pertambangan
Mineral
dan
Batubara,
pengusahaan pertambangan batubara dilakukan
oleh pemerintah atau perusahaan negara/
daerah selaku kuasa pemegang pertambangan.
Pihak swasta yang akan berpartisipasi untuk
melakukan
pengusahaan
pertambangan
batubara, melakukan kontrak/perjanjian terlebih
dahulu dengan perusahaan negara selaku wakil
pemerintah.
Perjanjian
kerjasama/perjanjian
karya
pengusahaan
pertambangan
batubara
mengalami beberapa kali perubahan seiring
dengan arah kebijakan strategis energi nasional.
Diawali dengan ketentuan pokok perjanjian
sebagaimana
diatur
melalui
Keputusan
Presiden (Keppres) Nomor 49 Tahun 1981
tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama
Pengusahaan Tambang Batubara Antara Perusahaan Negara
Tambang Batubara dan kontraktor swasta. Kontraktor
yang melaksanakan perjanjian sesuai Keppres Nomor 49
tahun 1981 kemudian dikenal dengan kontraktor PKP2B
generasi pertama. Melalui Keppres ini, kebijakan strategis
atas status aset yang digunakan dalam kegiatan operasional
pertambangan oleh kontraktor menjadi milik Perusahaan
Negara Tambang Batubara (PN Batubara) sebagai wakil
pemerintah, selaku pemegang Kuasa Pertambangan.
Berdasarkan kontrak kerjasama generasi pertama tersebut
dinyatakan, bahwa seluruh barang dan peralatan yang
diperoleh kontraktor dalam rangka kegiatan pengusahaan
pertambangan batubara menjadi milik PN Batubara. Jumlah
kontraktor berdasarkan PKP2B generasi pertama adalah
sebanyak 7 (tujuh) kontraktor.
Kemudian ketentuan pokok perjanjian mengalami
perubahan dengan ditetapkannya Keppres Nomor 21
Tahun 1993 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama
Pengusahaan Pertambangan Batubara Antara Perusahaan
Perseroan (Persero) PT Tambang Batubara Bukit Asam
dan perusahaan kontraktor. Melalui Keppres ini, kebijakan
strategis atas status aset yang digunakan dalam kegiatan
operasional penambangan oleh kontraktor menjadi milik
perusahaan kontraktor. Kontraktor yang perjanjiannya
berdasarkan Keppres Nomor 21 Tahun 1993 ini sering disebut
dengan kontraktor generasi kedua.
Selanjutnya perubahan signifikan terjadi pada Tahun 1996,
dengan ditetapkannya Keppres Nomor 75 Tahun 1996
tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan
Pertambangan Batubara. Melalui Keppres ini diatur

mengenai status aset yang digunakan dalam kegiatan
operasional penambangan oleh kontraktor, khususnya
generasi pertama beralih kepemilikannya dari Perusahaan
Negara Tambang Batubara kepada Pemerintah Indonesia.
Kebijakan strategis atas status aset yang digunakan dalam
penambangan batubara selain tercermin dalam Keputusan
Presiden, juga dapat ditemui dalam klausul Penjanjian
Kerjasama/Karya antara Pemerintah Indonesia dengan
kontraktor. Perjanjian kerjasama/perjanjian karya yang
dibuat setelah Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1981,
dalam kondisi tertentu dapat menjadi milik negara. Kondisi
tersebut dinyatakan dalam perjanjian kerjasama/perjanjian
karya khususnya dalam Bab Pengakhiran (termination). Pada
Bab Pengakhiran (termination) dinyatakan bahwa ”barang
dan peralatan yang tidak terjual, tidak dipindahkan atau tidak
dialihkan oleh kontraktor setelah pengakhiran perjanjian
yang telah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan
menjadi milik Pemerintah termasuk barang kontraktor
yang pada pengakhiran perjanjian akan dipergunakan
untuk kepentingan umum”. Kontraktor yang perjanjiannya
berdasarkan Keppres Nomor 75 Tahun 1996 ini sering disebut
dengan kontraktor generasi ketiga.
Dengan demikian, maka barang yang menjadi milik/
kekayaan Negara yang berasal dari perjanjian kerjasama/
karya pengusahaan pertambangan batubara adalah
seluruh barang dan peralatan yang diperoleh kontraktor
dalam rangka kegiatan pengusahaan pertambangan
batubara (untuk kontraktor Generasi I) dan/atau barang dan
peralatan yang tidak terjual, tidak dipindahkan atau tidak
dialihkan oleh kontraktor setelah pengakhiran perjanjian
yang telah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan
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Jenis pengelolaan BMN yang berasal dari
kontraktor PKP2B menurut PMK Nomor
67/PMK.06/2012 adalah Penetapan
Status
Penggunaan,
Pemanfaatan,
Pemindahtanganan, dan Pemusnahan.
Pada prinsipnya, BMN yang berasal dari
kontraktor PKP2B yang masih digunakan
oleh kontraktor batubara belum
ditetapkan status penggunaannya.
Penetapan Status Penggunaan dilakukan
setelah BMN tersebut telah tidak
digunakan lagi oleh kontraktor. Saat ini
beberapa BMN telah ditetapkan status
penggunaannya antara lain kepada
Kementerian ESDM dan BATAN.

menjadi milik Pemerintah termasuk barang kontraktor yang
pada pengakhiran perjanjian akan dipergunakan untuk
kepentingan umum (untuk kontraktor Generasi II dan III).
Pengelolaan BMN Yang Berasal dari aset PKP2B
Terkait dengan pengelolaan BMN yang berasal dari kontraktor
PKP2B, sampai dengan saat ini masih tunduk pada Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah, dan peraturan pelaksanaannya,
yaitu PMK Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan
Pemindahtanganan BMN, yang merupakan ketentuan yang
bersifat umum. Namun mengingat BMN yang berasal dari
kontraktor PKP2B juga bersifat unik seperti halnya KKKS,
maka ditambahkan ketentuan khusus yaitu PMK Nomor 67/
PMK.06/2012 tentang Pengelolaan BMN yang Berasal dari
Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan
Batubara, yang mengatur hal-hal yang diperlukan untuk
pengelolaan BMN yang berasal dari kontraktor PKP2B, namun
belum cukup diatur dengan PMK Nomor 96/PMK.06/2007.
BMN pada kontraktor PKP2B terdiri dari: Barang berupa tanah,
bangunan, infrastruktur, mesin, peralatan, dan perlengkapan
yang dibeli atau diperoleh melalui tukar menukar untuk
digunakan, baik secara langsung maupun tidak langsung,
dalam kegiatan pengusahaan pertambangan batubara;
Bahan yang dibeli atau diperoleh melalui tukar menukar
untuk digunakan dalam kegiatan operasional dan/atau yang
akan digunakan dalam proses produksi; dan Limbah sisa
operasi produksi usaha pertambangan batubara beserta
ikutannya yang berada dalam tanggung jawab kontraktor.
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Pemindahtanganan BMN yang berasal
dari kontraktor PKP2B dilakukan melalui penjualan, tukar
menukar dan hibah.
Penjualan BMN dapat dilaksanakan dengan pertimbangan
BMN tersebut tidak lagi dapat digunakan untuk kegiatan
pengusahaan pertambangan batubara dan tidak dapat
dilakukan pemanfaatan.
Tukar menukar dilaksanakan dengan pertimbangan untuk
memenuhi kebutuhan operasional kegiatan pengusahaan
pertambangan batubara. BMN dapat dilakukan tukar
menukar dengan barang lain yang terkait dengan kegiatan
pengusahaan pertambangan batubara, dan memiliki nilai
paling sedikit sama dengan nilai BMN yang dipertukarkan.
Hibah BMN dilakukan dengan pertimbangan untuk
kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan,
pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan
pemerintahan negara/daerah.
Pemusnahan BMN yang berasal dari aset PKP2B dilakukan
apabila barang tersebut tidak dapat digunakan, tidak dapat
dimanfaatkan, atau tidak dapat dipindahtangankan. Barangbarang yang dimusnahkan antara lain adalah bahan kimia
dan lainnya yang telah kedaluarsa dan termasuk kategori
bahan berbahaya dan beracun (B3), bahan peledak yang
telah kedaluarsa dan limbah sisa operasi berupa scrap yang
tidak laku dijual lelang sebanyak dua kali. Proses pemusnahan
limbah dilakukan dengan memperhatikan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan
hidup.

Kolom Sistem Informasi

Infrastruktur TIK DJKN
(Perangkat Keras dan Jaringan)

Informasi telah menjadi sumber daya berharga bagi organisasi, sehingga perlu diperhatikan infrastruktur
yang digunakan untuk mengelolanya dan mencari cara terbaik untuk mengoptimalkan investasi Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK).Investasi TIK relatif mahal. Investasi TIK berimplikasi tidak hanya pada
biaya pengadaan, namun juga biaya implementasi, biaya operasional dan biaya pemeliharaan, bahkan
termasukbiaya pemeliharaan sistem-sistem yang belum optimal. Bisa dibayangkan pengeluaran biayabiaya ini makin besar dari tahun ke tahun, sehingga akan sayang sekali jika manfaat yang diperoleh tidak
dimaksimalkan.

Oleh: Acep Irawan*
Pengembangan Infrastruktur TIK
Pemanfaatan dan pengembangan Infrastruktur TIK di Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) tidak serta-merta terwujud dan
langsung tersedia lengkap, melainkan sebuah program yang telah
dirintis dan dijalankan dalam beberapa tahap. Setiap tahapan
disusun dengan memperhatikan kondisi yang sedang berjalan dan
kemungkinan berlanjut pada masa-masa berikutnya sesuai dengan
ketersediaan anggaran. Selain itu, disusun hal-hal yang bersifat sebagai
pendukung, agar setiap program pengembangan infrastruktur TIK
dapat berfungsi dan berjalan secara maksimal.

Selanjutnya, pada tahun 2008-2009, dimulai pengembangan jaringan
Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang (KPKNL), serta pembelian server untuk Kantor Pusat, KPKNL dan
Kanwil. Pada tahun 2009-2010 dilakukan pemeliharaan jaringan untuk
menjaga keberlangsungan dan pengadaan Video conference. Kemudian,
pada tahun 2010-2011, dikembangkan fasilitas penambahan server
untuk back-up di Kanwil. Pada tahun ini juga dilakukan pemeliharaan
rutin jaringan. Untuk tahun 2012, kegiatan yang dilakukan meliputi
pemeliharan infrastruktur dan penambahan lisensi software aplikasi
pendukung.

Kebijakan pengadaan infrastruktur TIK DJKN berlandaskan rancangan
arsitektur pada Blue Print TIK DJKN. Rancangan arsitektur yang
dikembangkan sesuai dengan Blue Print tersebut dibagi menjadi
dua, yaitu infratsruktur perangkat keras dan infrastruktur perangkat
lunak pondasi. Rancangan infrastruktur perangkat keras terdiri dari,
penyediaan jaringan komunikasi data, server, ruang server dan perangkat
akses pengguna. Sedangkan pengadaan perangkat lunak pondasi di
antaranya: sistem operasi, aplikasi pengelola database (DBMS), dan
portal integrasi.

Prinsip dasar pengembangan infrastruktur TIK DJKN meliputi: akses dan
layanan untuk semua unit kerja DJKN, berbagi pakai sumber daya yang
ada (resource sharing), mendukung integrasi sistem, keberlangsungan
kegiatan, dan dalam rangka mendukung tranparansi dan akuntabilitas
publik. Visi yang ingin dicapai yaitu mengurangi downtime layanan TIK,
meningkatkan efisiensi dalam mengelola permasalahan (incident), dan
meningkatkan tingkat layanan bagi pengguna infrastruktur TIK DJKN.

Dalam lima tahun terakhir, urutan periode pengembangan tersebut
dapat digambarkan sebagai berikut. Dimulai pada tahun 2007-2008,
pada tahun ini fokus perbaikan infrastruktur TIK pada perbaikan jaringan
dan pembangunan ruang server. Upaya perbaikan jaringan antara lain
perapihan sistem pengkabelan, sehingga menjadi lebih terstruktur.

Kondisi infrastuktur TIK DJKN
Sampai dengan saat ini kondisi infrastruktur TIK DJKN dapat dikatakan
sudah memadai. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa indikator
pengelolaan infrastruktur TIK yang telah terpenuhi, misalnya dari sisi
ketersediaan, keterjangkauan, kualitas pelayanan, dan kesempatan
akses. Ketersediaan infrastruktur TIK DJKN dapat dilihat dari adanya
perangkat jaringan komunikasi data untuk mendukung connectivity
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baik internet maupun intranet, ketersedian perangkat pengolah data
sebagai sarana perangkat kerja harian seperti PC workstation, laptop,
printer, serta server untuk menampung data hasil transaksi. Unsur
keterjangkauan infrastruktur TIK dapat tergambar dengan kondisi
bahwa semua Kanwil dan KPKNL dapat terhubung dengan Kantor Pusat
melalui jalur VPN. Keterjangkauan juga dapat diartikan bahwa fasilitas
infrastruktur TIK di setiap unit kerja DJKN telah tersedia hampir merata
baik jumlah dan spesifikasinya. Selanjutnya, dalam hal kualitas layanan
TIK, Kantor Pusat senantiasa meningkatkan kualitas layanan ini dengan
cara penyediaan aplikasi pemantau infrastuktur TIK yang real time,
aplikasi pencatat incident untuk mencatat dan menyelesaikan keluhan,
melakukan perawatan rutin jaringan, menyediakan hot line gangguan
layanan TIK, dan menyusun kebijakan-kebijakan pendukung. Dari sisi
kesempatan akses dapat dikatakan, bahwa semua unit DJKN dapat
saling berkomunikasi data baik tingkat lokal, Kanwil, maupun Kantor
Pusat.
Selain infrastruktur di atas, antara Kantor Pusat dan seluruh Kanwil
dapat terhubung melalui jaringan Video Conference (vicon) yang
memungkinkan komunikasi dua arah melalui layar elektronik. Media
vicon ini, cukup efektif sebagai alat bantu dalam hal pembinaan dan
pembelajaran. Perangkat komunikasi lainnya yang telah tersedia
adalah fasilitas Voice Over Internet Protocol (VOIP) yang memanfaatkan
jalur internet/intranet untuk komunikasi suara. Keunggulan teknologi ini
antara lain adalah menghilangkan biaya percakapan telepon, sehingga
terjadi penghematan pengeluaran. Teknologi VOIP ini dapat diterapkan
dalam pelayanan contact center dan help desk.
Dalam upaya menghimpun data yang besar untuk keperluan transaksi
maupun untuk diolah kembali, Kantor Pusat DJKN menyediakan Data
Center (DC). Beberapa jenis data yang ada pada DC DJKN terdiri dari
data transaksi, data warehouse dan data spasial (GIS). Namun, seiring
dengan kebijakan TIK Pusat kementerian Keuangan, Data Center ini akan
dialihfungsikan hanya untuk server pengembangan dan pembelajaran
aplikasi. Sedangkan server yang berisi transaksi dan database akan
dikonsolidasi ke DC Kementerian Keuangan yang dikelola Pusintek.
Dalam hal pengelolaan jaringan komunikasi data, DJKN bekerja sama
dengan Pusintek menyediakan konektifitas jaringan baik intranet dan
internet. Bentuk tanggung jawab Pusintek dalam hal jaringan adalah
menghubungkan backbone Pusat ke masing-masing router di Kanwil
maupun KPKNL. Adapun unit TIK DJKN bertanggungjawab atas LAN
di Kanwil/KPKNL. Pada saat ini telah tersedia saluran komunikasi data
dengan bandwidth 1 (satu) megabytes per second (1 Mbps).Dengan
bandwidth sebesar itu, sudah lebih dari memadai untuk akses aplikasi
dan komunikasi data. Namun, karena fasilitas jaringan tersebut dipakai
bersama-samadengan unit eselon I lainnya di lingkungan Kementerian
Keuangan, mengakibatkan kecepatan yang didapat menjadi lambat
tergantung dari banyaknya pengguna yang menggunakan saluran
tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh tim TIK kantor
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pusat dalam mengantisipasi permasalahan ini adalah dengan
mengoptimalkan bandwidth yang dimiliki oleh fasilitas vicon. Saat ini
kami sedang melakukan ujicoba penggunaan saluran vicon untuk
kepentingan komunikasi data di beberapa Kanwil.
Kebijakan terkait Infrastruktur TIK
Penyiapan layanan bantuan (service desk)TIK
Dalam rangka mewujudkan pengelolaan layanan TIK yang baik,
Kantor Pusat DJKN telah menyediakan service desk TIK sebagai
supporting unit operasional dengan menyiapkan Single Point of Contact
(SPOC) yang menampung berbagai permasalahan TIK. Pengguna
TIK di lingkungan DJKN yang ingin menyampaikan permintaan
layanan (service), mengalami gangguan (incident), mendapatkan
permasalahan (problem) maupun memerlukan perubahan (change)
dalam penggunaan teknologi informasi, dapat melaporkan kasusnya
ke kantor pusat. Petugas yang menerima laporan akan menganalisis
permasalahan, mencari penyelesaian masalah, menyelesaikan masalah
atau mendistrubusikan permasalahan ke PIC terkait, sampai masalah
tersebut dapat diselesaikan (resolved) dan ditutup.
Selain menyiapkan upaya prosedur layanan, melakukan pemeliharaan
fasilitas infrastruktur TIK yang telah terpasang, kantor pusat menyiapkan
alat bantu pemantauan berbentuk aplikasi real time. Melalui aplikasi
ini dapat dipantau titik titik pantau (node). Pada saat ini sudah dapat
dipantau sebanyak 500 node yang terdiri dari routers, switch dan server.
Namun demikian, proses pemantauan tidak dapat diperiksa satu
persatu meskipun pengamatan dilakukan setiap saat. Oleh karena itu,
segala gangguan harus tetap disampaikan oleh pengguna ke kantor
pusat. Dalam hal ini kantor pusat telah menyediakan hot line layanan
TIK pada nomor telepon 021-351.0545. Layanan hot line ini tidak hanya
diperuntukan untuk gangguan terhadap infrastruktur TIK , namun
juga untuk segala keluhan yang berkaitan dengan teknologi informasi,
misalnya aplikasi.
Seiring dengan layanan information Desk and Call center (IDCC) DJKN
yang baru saja diresmikan, maka service desk TIK dapat menjadi second
line penyampaian permasalahan dalam operasional sehari-hari. Namun,
bila pengguna memerlukan penjelasan lebih detil dan teknis, maka
dapat menghubungi hotline yang sudah disediakan tersebut.
Pembuatan Daftar Layanan (Service Catalog)
Upaya lain dalam rangka memberikan layanan penggunaan
infrastruktur TIK adalah pembuatan service catalog. Service catalog
adalah wujud kesiapan kantor pusat untuk menyediakan atau
membantu stakeholders mendapatkan layanan TIK. Berikut ini beberapa
service catalog yang sudah disiapkan, antara lain layanan back-up dan
restore basis data dilakukan dalam upaya pengamanan database yang
sudah ada. Kantor Pusat secara rutin melakukan back-up atas database
yang ada di DC maupun server-server di daerah, namun bila dirasa perlu
kantor di daerah dapat meminta back-up datanya. Selain itu terdapat
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layanan permintaan user account, grup email and internet. Layanan ini
terdiri dari pembuatan, penghapusan atau perubahan user account
internet. Selanjutnya layanan hak akses aplikasi dan data. Dalam halhal tertentu user yang memiliki kewenangan akses terhadap aplikasi
dan database dapat mengajukan pembuatan hak akses mereka pada
aplikasi dimaksud. Layanan lainnya adalah penyediaan pendidikan dan
pelatihan di bidang TIK. Dalam rangka diseminasi informasi, unit DJKN
yang terkait dapat mengajukan permintaan pelatihan masalah TIK.
Standardisasi Penggunaan Peralatan TIK
Dalam rangka menciptakan kesepahaman terkait pengelolaan
perangkat dan sistem TIK, Kantor Pusat telah membuat beberapa aturan
diantaranya mengenai penatan ruang server, penataan akun, penamaan
komputer dan back-up system, serta surat edaran tentang keamanan
informasi dan petunjuk pengoperasian perangkat TIK.
Aturan tentang penataan ruang server dan topologi jaringan Kanwil dan
KPKNLsebagaimana dalam Surat Edaran Nomor SE-02/KN/2011 tanggal
04 Februari 2011 tentang Penataan ruang server, hak akses pengamanan
dan Topologi Jaringan Kanwil DJKN dan KPKNL, dinyatakan bahwa
ruangan server harus dibangun sesuai kaidah standar keamanan
dan tidak diperkenankan ada jaringan lain yang masuk ke jalur VPN
Kementerian Keuangan.
Sesuai dengan surat Direktur Hukum dan Informasi atas nama Direktur
Jenderal Nomor S-87/KN.8/2011 tanggal 14 Februari 2011 telah
dikeluarkan aturan tentang tata kelola akun. Adapun yang dimaksud
dengan akun adalah akses pengguna pada suatu sistem yang biasanya
ditandai dengan penggunaan username dan password. Dalam aturan
tersebut dimuat tanggung jawab pemilik akun dan aktivitas yang
dilarang, serta pentingnya pembuatan dan pengamanan password.
Aturan lainnya sesuai surat Nomor S-86/KN.8/2011 tanggal 14 Februari
2011 adalah tentang Penamaan Komputer dan Pengelolaan back-up
database. Penamaan komputer dimaksudkan untuk memudahkan
identifikasi komputer dalam jaringan. Backup database diperlukan untuk
menjaga dari kemungkinan adanya kerusakan database. Pelaksanaan
back-up harus dilakukan secara rutin dan efektif.
Aturan terbaru yang dikeluarkan, Surat Edaran Nomor SE-06/KN/2012
yang mengatur tentang Struktur Tim Kemananan Informasi, Standarisasi
PC dan Laptop, serta Standardisasi Pengoperasian Perangkat TIK.
Aspek kemanan informasi menjadi hal yang penting mengingat
banyaknya aset-aset informasi di DJKN. Standarisasi pengoperasian ini
dimaksudkan untuk menjadi acuan penanganan apabila terjadi hal hal
yang tidak diharapkan.
Upaya Optimalisasi Perangkat TIK
Secara umum, dalam prinsip tata kelola TIK terdapat lima pilar yang
perlu diperhatian, yaitu keselarasan dengan proses bisnis organisasi,
kepastian pemanfaatan penerapan TIK, pengelolaan sumberdaya untuk

menerapkan TIK, pengelolaan resiko penerapan TIK, dan pemanfaatan
TIK untuk mengendalikan resiko organisasi, serta pemantauan kinerja
layanan TIK. Berlandaskan lima pilar tata kelola TIK tersebut, maka
langkah optimalisasi perangkat TIK DJKN mutlak dilakukan secara terusmenerus.
Optimalisasi Server
Optimalisasi server sangat penting, mengingat server adalah pusat dari
data transaksi organisasi. Sebagaimana fungsi dasarnya, server berfungsi
untuk menampung data-data hasil transaksi dan menyimpan data
historis. Pada umumnya pintu masuk data ke dalam database adalah
melalui bantuan aplikasi.
Pada saat ini di KPKNL terdapat dua aplikasi transaksi operasional yaitu
SIMPLe dan Modul BMN KPKNL. Sesuai dengan fungsinya, aplikasi
SIMPLe dapat menampung transaksi pengurusan piutang dan lelang.
Adapun modul BMN KPKNL digunakan sebagai alat bantu rekosiliasi
data BMN sekaligus alat untuk pembentukan atau pengumpul data
Barang Milik Negara. Aplikasi ini didisain dalam bentuk desktop untuk
memudahkan petugas rekon dalam melakukan rekonsiliasi data
dengan Satuan Kerja (Satker). Keuntungan model desktop ini, aplikasi
ini dapat diinstal dalam laptop atau PC, namun kekurangannya adalah
database hasil rekonsiliasi tersimpan dalam PC atau laptop. Jadi harus
ada upaya yang konsisten untuk melakukan up-load data dari PC atau
laptop ke dalam server modul KN yang tersedia.
Penggunaan server, baik dari sisi pemakaian maupun materi di
dalamnya, selalu dipantau Kantor Pusat dengan melakukan laporan
ketersediaan server (avaiblablity)per 3 bulan sekali ke Kanwil/KPKNL
untuk menggambarkan aktivitas penggunaan server.
Secara fungsi, server Kanwil diperuntukan menampung seluruh data
dari KPKNL yang ada dibawahnya. Aliran data berjenjang pada proses
rekonsiliasi BMN sekaligus membentuk database BMN di tingkat
Kanwil. Untuk membentuk data BMN, petugas TIK Kanwil beserta tim
rekonsiliasi Kanwil dapat secara bersama-sama melakuan up-load data
ke dalam server Kanwil.
Dari gambaran penggunaan server di Kanwil maupun KPKNL, maka
langkah optimalisasi server ini dapat dilakukan dengan berpegang pada
prinsip bahwa server adalah perangkat untuk menampung data-data
organisasi. Aplikasi transaksi seperti halnya SIMPLe dan Modul BMN
KPKNL harus menggunakan server. Data-data krusial seperti halnya
data hasil inventarisasi dan penilaian atau data penting lainnya, dapat
disimpan ke dalam server untuk mencegah kemungkinan hilang atau
rusak. File laporan-laporan yang sementara ini belum terotomatisasi
juga dapat disimpan ke dalam server. Dengan demikian ada manfaat
yang diperoleh yang tidak hanya menghilangkan resiko hilang atau
rusak. Penyimpanan data di server akan memudahkan akses, bila suatu
saat diperlukan.
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Optimalisasi Perangkat Vicon
Karakteristik Vicon memungkinkan semua
peserta dalam lokasi yang berbeda
secara simultan dapat berkomunikasi
dua arah mentransmisikan gambar dan
suara. Walaupun tidak langsung saling
berhadapan, metode pertemuan secara
virtual melalui video conference memberikan
nuansa baru dan nyaman kepada pengguna.
Penggunaan vicon dapat mengefisienkan
waktu, tenaga dan biaya yang mana
komponen tadi sangat penting bagi
pimpinan dan pengambil keputusan. Keuntungan menggunakan vicon
diantaranya dapat meningkatkan cara berkomunikasi, berkolaborasi
dan dapat mengalirkan informasi ke pihak lain. Melalui Vicon
komunikasi menjadi lebih baik dan efektif, karena informasi dapat lebih
cepat disampaikan. Proses komunikasi dengan vicon menjadi efisien
dalam hal waktu, biaya, dan jarak. Keuntungan lainnya dari vicon yaitu
perangkat kolaborasi lainnya dapat digunakan secara simultan; baik
itu berbagi presentasi, dokumen dan aplikasi yang berkaitan dengan
agenda pertemuan [Kusumo,2011].
Dengan adanya kelebihan yang ditawarkan melalui penggunaan
vicon, seharusnya kita dapat mengambil manfaat untuk kepentingan
organisasi. Kantor Pusat dapat menjadi narasumber berbagai
informasi, kemudian pihak Kanwil/KPKNL dapat menyerap informasi
tersebut. Transfer pengetahuan menjadi cepat dan tidak ada biaya
yang dikeluarkan. Hal-hal yang kurang jelas dapat dituntaskan, bahkan
mungkin juga ada usulan-usulan yang secara formal disampaikan ke
Kantor Pusat belum ditanggapi, menjadi jelas persoalannya. Namun
demikian, untuk mewujudkan harapan tadi perlu ada unit kerja di
Kantor Pusat yang menjadi organizer kegiatan vicon. Sebagai organizer
vicon, maka tidak hanya dapat menjadwalkan acara tapi juga meramu
materi berdasarkan urgensi yang dibutuhkan DJKN.

pegawai tidak mengetahui keberadaan
perlengkapan VoIP yang telah terpasang
berbarengan dengan instalasi perangkat
vicon. Adapun jumlah perangkat VoIP yang
sudah terpasang adalah satu unit untuk tiap
Kanwil dan 1 unit di Kantor Pusat. Pada masa
yang akan datang, penggunaan VoIP ini akan
ditingkatkan sejalan dengan dibangunnya
Information Desk and Call Center (IDCC) DJKN.
Langkah awal untuk optimalisasi perangkat
ini adalah dengan coba mengaktifkan alat
terpasang, kemudian mencoba melakukan panggilan. Implementasi
VoIP berkaitan erat dengan kondisi infrastruktur jaringan dan
komunikasi data, sehingga perlu pengujian. Pengujian performance
perangkat VoIP penting dilakukan dalam rangka identifikasi kendala
demi meningkatkan kualitas. Bila kualitas telah terpenuhi diharapkan
implementasi IDCC tahun 2013 sudah terdukung oleh infrastruktur
komunikasi data dan suara yang baik.
Optimalisasi Perangkat Lainnya
Beberapa perangkat infrastruktur TIK lainnya yang pemanfaatannya
dapat dioptimalkan seperti halnya Kiosk, uninteruptible power
supply (UPS), dan wireless. Kiosk DJKN dapat dijadikan sarana
untuk penyampaian informasi bagi pemangku kependingan DJKN
yang datang ke KPKNL. Sedangkan instalasi UPS akan membantu
mengamankan catu daya bila terjadi pemadaman listrik mendadak,
sehingga bisa dilakukan prosedur pemadaman alat/server yang benar.
Selanjutnya, untuk mendukung beberapa perangkat komunikasi yang
mobile, akses wireless dapat digunakan. Penggunaan akses wireless
menambah kenyamanan pengguna, karena lebih praktis. Dan pada
masa yang akan datang, akses jenis ini akan lebih ditingkatkan.

Optimalisasi Perangkat Voip
VoIP, atau Voice over internet Protocol, adalah metode untuk mengambil
sinyal audio analog, seperti saat bertelepon konvensional, dan
mengubah sinyal analog tersebut menjadi data digital yang dapat
dikirimkan melalui internet. Bentuk paling sederhana dalam sistem
VoIP adalah dua buah komputer terhubung dengan internet kemudian
melakukan percakapan dengan bantuan aplikasi messenger. Pada
perkembangannya, sistem koneksi VoIP mengalami evolusi. Bentuk
peralatan pun berkembang, tidak hanya berbentuk komputer yang
saling berhubungan, tetapi peralatan lain seperti pesawat telepon biasa
terhubung dengan jaringan VoIP melalui fasilitas VOIP gateway. Jaringan
data digital dengan gateway untuk VoIP memungkinkan berhubungan
dengan PABX atau jaringan analog telepon biasa.

Kesimpulan
Perkembangan teknologi membawa manfaat yang signifikan untuk
kemajuan organisasi, sepanjang investasi TIK selaras dengan visi dan
misi organisasi. Investasi TIK harus berkontribusi pada tujuan strategi
organisasi, dan investasi TIK sesuai dengan kebutuhan organisasi. Hasil
akhir dari investasi TIK DJKN adalah mendapatkan manfaat. Dalam hal
ini investasi TIK mendukung DJKN dalam mempermudah pekerjaan
sehari-hari, dalam artian manfaat tersebut terdefinisi, terukur, tersedia
sepanjang waktu. Untuk itu, perlu optimalisasi infastruktur dalam
upaya untuk mendapatkan manfaat dari infrastruktur TIK. Yang tidak
kalah penting, agar manfaat dapat dirasakan secara terus-menerus,
maka perlu dijaga keberlangsungan ketersediaan infrastruktur TIK yang
sudah terpasang. Kegiatan pemeliharaan dan peningkatan kapasitas
menjadikan perangkat yang ada tetap utuh dan berfungsi dengan baik.
Itulah harapan kita semua. Semoga.

Pada saat ini DJKN telah memiliki pasilitas VoIP ini, namun sebagian besar

*) Kepala Subdirektorat Pengolahan Data dan Layanan Operasional
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Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Terkait
Lelang dan RUU tentang Perubahan UU Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Oleh Purnama T. Sianturi
Dengan semangat pelayanan lelang
yang lebih baik kepada masyarakat
dan dalam rangka memberikan
peran swasta dalam pelayanan
lelang, Pemerintah telah memberikan
kesempatan kepada masyarakat untuk
berperan menjadi Pejabat Lelang
Kelas II dan mendirikan balai lelang.
Pemerintah memberikan kewenangan
kepada Pejabat Lelang Kelas II untuk
melaksanakan lelang sukarela. Pada
prakteknya, Pejabat Lelang Kelas II
terdapat yang berasal dari Notaris,
selain dari penilai, pensiunan DJKN
atau orang yang telah diangkat
Menteri Keuangan untuk menjadi
Pejabat Lelang.
Saat ini sedang dilakukan penyusunan
Rancangan Undang-Undang (RUU)
tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris atas inisiatif DPR (saat ini

sedang dibahas di DPR), yang salah
satu substansinya terkait dengan
kewenangan Pejabat Lelang. Usulan
perubahan diantaranya mengenai,
Pasal 15 ayat (2) huruf g UU Nomor
30 Tahun 2004, yang mengatur
Notaris berwenang membuat akta
risalah lelang. Ketentuan peraturan
perundang-undangan terkait lelang
maupun praktek saat ini, Notaris
memerlukan
pengangkatan
dari
Menteri Keuangan untuk menjadi
Pejabat Lelang Kelas II, baru berwenang
membuat Risalah Lelang.
Untuk itu perlu, dibahas lebih lanjut
mengenai Pejabat Lelang Kelas II
dan kewenangan membuat Risalah
Lelang dikaitkan dengan Notaris dan
bagaimanakah harmonisasi peraturan
perundang-undangan terkait hal
tersebut.

Pejabat
Lelang,
Kewenangan
Membuat Risalah Lelang
Lelang adalah penjualan barang
yang terbuka untuk umum dengan
penawaran harga secara tertulis dan/
atau lisan yang semakin meningkat
atau menurun untuk mencapai harga
tertinggi, yang didahului dengan
pengumuman lelang (Pasal 1 Vendu
Reglement, Ordonansi 28 Februari 1908
Staatblad 1908 Nomor 189 jo. Pasal 1
angka 1 Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 93/PMK.06/2010 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Lelang (PMK 93).
Unsur-unsur yang terkandung dalam
pengertian lelang adalah:
a. penjualan barang;
b. terbuka untuk umum;
c. penawaran
dilakukan
secara
kompetitif;
d. pengumuman lelang.
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Selanjutnya, Pasal 1a Vendu Reglement,
mengatur “Menurut ketentuan dalam
ayat berikut dari pasal ini penjualan
dimuka umum tidak boleh diadakan
kecuali di depan juru lelang. Dengan
peraturan pemerintah dapat dilakukan
penjualan dimuka umum dibebaskan
dari campur tangannya juru lelang” .
Dengan demikian, penjualan di muka
umum (lelang) tidak boleh dilakukan
kecuali di hadapan Pejabat Lelang.
Selanjutnya dalam Vendu Instructie,
(St. 1908 No. 190) jo. Pasal 8 PMK 93,
terdapat klasifikasi Pejabat Lelang,
yaitu:
1. Pejabat Lelang Kelas I, melekat
pada
PNS
di
lingkungan
Kementerian Keuangan yang
wenang melaksanakan semua jenis
lelang wajib, eksekusi dan sukarela.
2. Pejabat Lelang Kelas II, berasal dari
swasta yang wenang melaksanakan
lelang sukarela, di antaranya
berasal dari Notaris, penilai,
pensiunan DJKN atau orang yang
telah diangkat Menteri Keuangan
untuk jadi Pejabat Lelang.
Adapun lelang merupakan rangkaian
perbuatan-perbuatan yang dilakukan
oleh pejabat lelang, terdiri dari
proses sebelum lelang dilaksanakan
(persiapan lelang/pra lelang), saat
lelang dilaksanakan (pelaksanaan
lelang) dan setelah lelang dilaksanakan
(pasca lelang).
Tahap pra lelang
menyangkut mulai dari permohonan
lelang, penentuan tempat dan
waktu lelang, penentuan syarat
lelang, pelaksanaan pengumuman,
melakukan
permintaan
Surat
Keterangan Tanah dan penyetoran
uang jaminan.. Tahap pelaksanaan
lelang menyangkut penentuan peserta
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lelang, Pejabat Lelang memimpin
lelang, pelaksanaan penawaran lelang,
penunjukan pembeli. Tahap pasca
lelang menyangkut pembayaran harga
lelang, penyetoran hasil lelang dan
pembuatan risalah lelang.
Dari uraian rangkaian perbuatan
yang dilakukan Pejabat Lelang untuk
melaksanakan lelang, ada beberapa
kewenangan Pejabat Lelang yang
penting:
1. menerima permohonan lelang;
2. menerima
penyetoran
uang
jaminan;
3. memimpin pelaksanaan lelang;
4. memimpin penawaran lelang
(Pasal 61 PMK 93);
5. menunjuk penawaran tertinggi
sebagai pembeli lelang (Pasal 66
PMK 93);
6. mengembalikan uang jaminan
penawaran lelang (Pasal 14 ayat (3)
huruf a PMK 175);
7. menerima hasil pembayaran lelang;
8. menyetorkan hasil lelang kepada
penjual (Pasal 14 ayat (3) huruf d
PMK 175); dan
9. menerbitkan Risalah Lelang (Pasal
77 PMK 93).
Dengan
demikian,
kewenangan
Pejabat Lelang bukan semata-mata
membuat Risalah Lelang selaku akta
autentik. Pembuatan Risalah Lelang
hanyalah salah satu kewenangan
Pejabat Lelang. Tiap penjualan dimuka
umum oleh Pejabat Lelang dibuat
berita acara tersendiri yaitu Risalah
Lelang, yang merupakan akta otentik
dan mempunyai kekuatan pembuktian
sempurna. Sebagaimana diatur dalam
Pasal 35 Vendu Reglement, dari.
Pejabat Lelang Kelas II Dikaitkan

dengan Notaris
Dalam tulisan ini, kami lebih menyoroti
Pejabat Lelang Kelas II. Berdasarkan
Vendu Reglement,
Pejabat Lelang
Kelas II, merupakan jabatan yang
diangkat dan diberhentikan oleh
Menteri Keuangan. Menteri Keuangan
memiliki kewenangan mengangkat
dan memberhentikan Pejabat Lelang
serta menentukan wilayah jabatan
Pejabat Lelang. Dengan demikian,
seseorang termasuk Notaris, untuk
menjadi Pejabat Lelang Kelas II harus
diangkat oleh Menteri Keuangan.
Pengaturan Lebih lanjut mengenai
Pejabat Lelang Kelas II, khususnya
yang berasal dari Notaris dalam PMK
Nomor 175/PMK.06/2010 tentang
Pejabat Lelang Kelas II, diatur antara
lain:
1. Pejabat Lelang Kelas II mempunyai
wilayah jabatan tertentu sesuai
keputusan pengangkatan (Pasal
16).
2. Pejabat Lelang Kelas II mempunyai
tempat kedudukan di Kabupaten
atau Kota dalam wilayah jabatannya
(Pasal 17 ayat (1)).
3. Pejabat Lelang Kelas II yang
diangkat dari Notaris mempunyai
tempat kedudukan yang sama
dengan tempat kedudukan Notaris
(Pasal 17 ayat (2)).
4. Formasi jabatan Pejabat Lelang
Kelas II ditetapkan oleh Dirjen
atas nama Menteri Keuangan
dengan pertimbangan frekwensi
pelaksanaan
lelang,
jumlah
penduduk dan/atau luas wilayah
(Pasal 19 ayat (1)).
5. Pengangkatan Pejabat Lelang Kelas
II dilakukan sesuai dengan formasi
(Pasal 19 ayat 2).
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Berdasarkan ketentuan Pasal 1a,
Pasal 3 dan Pasal 35 Vendu Reglement,
Ordonansi 28 Februari 1908 Staatblad
Nomor 189, pembuatan Risalah
Lelang
merupakan
kewenangan
Pejabat Lelang, yang memerlukan
pengangkatan dari Menteri Keuangan.
Dengan demikian, Notaris harus
terlebih dahulu diangkat menjadi
Pejabat Lelang Kelas II, untuk memiliki
kewenangan melaksanakan lelang,
termasuk membuat Risalah Lelang.
Harmonisasi Peraturan Perundangundangan Terkait Lelang dan
Notaris
Saat ini sedang dilakukan penyusunan
Rancangan Undang-Undang (RUU)
tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris atas inisiatif DPR (saat ini
sedang dibahas di DPR), yang salah
satu substansinya terkait dengan
kewenangan Pejabat Lelang. Usulan
perubahan diantaranya mengenai,
Pasal 15 ayat (2) huruf g UU Nomor 30
Tahun 2004, yang mengatur Notaris
berwenang membuat akta risalah
lelang.
Di sisi lain, Pemerintah telah
mengajukan RUU tentang Lelang
(masuk dalam prolegnas 2012), yang
dalam Pasal 1 angka 4 berbunyi,
Pejabat Lelang adalah pejabat umum
yang diangkat dan diberi wewenang
oleh Menteri (Keuangan) untuk
melaksanakan lelang. Selanjutnya,
Pasal 4 berbunyi:
(1) Lelang wajib dilaksanakan oleh
dan/atau di hadapan Pejabat
Lelang yang berwenang, kecuali
ditentukan lain oleh undangundang
(2) Penjualan dengan cara lelang

yang tidak dilaksanakan oleh dan/
atau di hadapan Pejabat Lelang
yang berwenang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) batal demi
hukum.
Untuk itu, dalam rangka harmonisasi
dan kepastian hukum, rumusan dalam
RUU tentang Perubahan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris dimaksud, khususnya
Pasal 15 ayat (2) huruf g UU Nomor
30 Tahun 2004, dihapus. Menurut
hemat kami, usulan perubahan
dimaksud sudah tepat, dan harmonis
dengan Vendu Reglement, peraturan
perundang-undangan lainnya terkait
lelang, maupun dengan RUU tentang
Lelang.
Alasan penghapusan Pasal 15 ayat (2)
huruf g
1. Dalam Pasal 1a Vendu Reglement
ditentukan
bahwa
setiap
pelaksanaan lelang harus diadakan
di hadapan Pejabat Lelang, dan
sesuai Pasal 35 Vendu Reglement,
bahwa atas pelaksanaan lelang
tersebut oleh Pejabat Lelang
dibuat berita acara yang disebut
Risalah Lelang. Dengan demikian,
yang berwenang membuat risalah
lelang adalah Pejabat Lelang.
2. Notaris dapat membuat Risalah
Lelang, sepanjang telah diangkat
dan disumpah selaku Pejabat
Lelang
Kelas II oleh Menteri
Keuangan. Untuk menjadi Pejabat
Lelang Kelas II, Notaris harus
memenuhi persyaratan sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
terkait
lelang, antara lain: lulus Diklat
yang diselenggarakan oleh BPPK
Kemenkeu, telah mengikuti praktik

kerja (magang), dll.
3. Ketentuan mengenai kewenangan
Notaris membuat akta Risalah
Lelang juga tidak sesuai dengan
ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan
Penjelasan Umum UU Nomor 30
Tahun 2004 itu sendiri. Dalam
Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 30
Tahun 2004 diatur bahwa Notaris
berwenang
membuat
akta
otentik…, sepanjang pembuatan
akta-akta itu tidak juga ditugaskan
atau
dikecualikan
kepada
Pejabat lain atau orang lain yang
ditetapkan oleh undang-undang.
Pembuatan Akta Risalah Lelang
telah ditugaskan oleh UU Lelang
(Vendu Reglement) kepada Pejabat
Lelang.
Kesimpulan
1. Sama seperti Pejabat Lelang Kelas
II lainnya (penilai, pensiunan DJKN
atau orang yang telah diangkat
Menteri Keuangan untuk jadi
Pejabat Lelang), Notaris harus
terlebih dahulu diangkat menjadi
Pejabat Lelang Kelas II oleh
Menteri Keuangan, untuk memiliki
kewenangan melaksanakan lelang,
termasuk membuat Risalah Lelang.
2. Dalam rangka kepastian hukum dan
harmonisasi dengan peraturan
perundang-undangan di bidang
lelang, khususnya Vendu Reglement,
seyogyanya Pasal 15 ayat (2) huruf g
UU Nomor 30 Tahun 2004 dihapus,
sesuai usulan perubahan dalam
RUU tentang Perubahan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris
*tulisan ini disarikan kembali dengan
judul berbeda di InfoLand.
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Membentuk dan Mengenalkan Brand
DJKN Sebagai Pengelola Barang
Oleh: Jimmy Irawan*
Majalah SWA Edisi XXVIII periode tanggal 20 September 2012
- 3 Oktober 2012 mengangkat judul cover yang menarik dan
membangkitkan rasa penasaran, yaitu “Indonesia Best Brand
2012”. Dalam majalah yang terbit dwimingguan tersebut
disajikan hasil survey tahunan Indonesia Best Brand Award
yang dilakukan oleh majalah SWA dan lembaga survei MARS,
dimana pada tahun 2012 ini terdapat 119 kategori dari 12
industri.
Ulasan mengenai brand atau merek di Majalah SWA
tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan, bagaimana
dengan brand atau positioning dari instansi penulis sendiri,
yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Negara? Sebagai
salah satu bagian dari Kementerian Keuangan, penulis
berpendapat bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
mempunyai peran dan posisi yang strategis serta krusial
dalam pencapaian visi Kementerian Keuangan, bagaimana
tidak, dalam visi besar Kementerian Keuangan, tergambar
jelas tugas yang diemban Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara, yaitu “Menjadi Pengelola Keuangan dan Kekayaan
Negara yang Dipercaya dan Akuntabel untuk Mewujudkan
Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan”.
Dari visi tersebut tergambar bahwa pengelolaan kekayaan
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negara merupakan salah satu tujuan utama dari Kementerian
Keuangan, sebagai unit pengelola fiskal dan pelaksana tugas
Bendahara Umum Negara di negara ini.
Dalam berbagai tulisan mengenai marketing, brand atau
tingkat pengenalan masyarakat terhadap satu produk atau
satu institusi tidak hanya berkaitan dengan popularitas
merek. Lebih dari itu, sebuah brand akan membentuk
karakteristik dan membantu tercapainya tujuan. Dalam
konteks Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, terbentuknya
brand Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai
pengelola kekayaan negara/barang milik negara akan
mendorong hal-hal sebagai berikut:
1. Memberikan identitas atau membentuk karakteristik
2. Menimbulkan kepedulian dari stakeholder/masyarakat
3. Menumbuhkan inovasi dan mengedepankan kualitas
dalam setiap pekerjaan
4. Memudahkan komunikasi dengan stakeholder
5. Membantu terwujudnya pengelolaan barang milik
negara yang baik
Pengembangan brand atau citra tidak hanya berfokus pada
pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari atau sosialisasi

Kolom Kehumasan
kepada pihak eksternal, akan tetapi akan juga berkaitan
dengan semua aspek organisasi. Brand Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara sebagai pengelola barang tersebut juga
merupakan cerminan dari kondisi internal dan eksternal
organisasi.
Dari uraian-uraian diatas, sejatinya diperlukan upaya yang
bersifat internal dan eksternal dalam mengenalkan brand
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Upaya internal
berkaitan dengan pembentukan karakter organisasi,
sedangkan upaya bersifat eksternal merupakan upaya untuk
mengenalkan institusi kepada masyarakat. Untuk mencapai
hal tersebut diperlukan upaya yang serius, terintegrasi,
fokus, quality oriented dan terukur dalam membentuk brand
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
Jika diuraikan lebih lanjut, upaya-upaya dalam membentuk
brand Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah sebagai
berikut:
1. membentuk karakter pengelola barang;
2. menjaga profesionalitas dan quality assurance dalam
bekerja;
3. mengembangkan budaya aktif dalam bekerja;
4. melakukan marketing yang lebih maju untuk
mengenalkan nama serta tugas dan fungsi Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara.
Visi besar Kementerian Keuangan yang telah mencantumkan
secara tegas fungsi kekayaan negara, serta luasnya
pengertian kekayaan negara, merupakan modal yang sangat
besar bagi kita untuk melakukan branding dan marketing
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
Beberapa strategi marketing yang dapat dilakukan untuk
mengenalkan dan membentuk brand Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara antara lain:
a. Membuat iklan layanan masyarakat yang mengajak
masaset negara yang harus bersama-sama kita jaga;
b. Membentuk tagline yang mengedepankan brand
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, misalnya “Mari
kita jaga aset negara bersama Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara”;

c. Pengenalan secara luas bahwa Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara merupakan instansi pemerintah
yang melakukan pengelolaan kekayaan negara, yang
dapat dilakukan melalui media ad dalam situs berita
online, atau video-video iklan lainnya;
d. Ikut serta dalam berbagai pameran dengan mengajak
masyarakat untuk bersama-sama menjaga aset
negara serta mengenalkan institusi Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara;
e. Melakukan perbaikan situs www.djkn.depkeu.go.id
dengan menampilkan data-data angka terkait aset
secara lebih lengkap;
f. Membangun call centre atau media pengaduan
masyarakat,
g. Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang dapat mengadakan kerjasama
dengan koran lokal untuk mengadakan rubrik
atau kolom untuk artikel atau sarana tanya jawab
masyarakat terkait aset negara;
h. Aktif untuk menyampaikan siaran pers yang
menunjukkan kinerja atau prestasi Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara;
i. Menjalin interaksi yang baik dengan wartawan atau
pers.
5. Menyediakan sarana interaksi dengan masyarakat
Memang disadari pembentukan brand Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara sebagai pengelola aset negara yang
dikenal secara luas oleh masyarakat bukanlah sesuatu
proses yang singkat dan mudah. Diperlukan waktu yang
lama, usaha yang keras dan terukur, serta kebulatan tekad
bersama seluruh komponen Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara untuk mewujudkannya. Dengan pembentukan
karakter institusi, menjaga kualitas layanan, marketing/
sosialisasi yang bersifat out of the box diharapakan dapat
mengenalkan dan memberitahu masyarakat, bahwa unit
yang mengelola aset negara adalah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara. Mari bersama kita wujudkan.
*) Staf pada Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan
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Refleksi dan Apresiasi Pengelolaan BMN

T

untutan masyarakat untuk tata kelola pemerintahan
yang lebih transparan dan akuntabel terus meningkat.
Sebagai aparatur negara, kita harus bisa menjawab
tuntutan tersebut. Demikian disampaikan Menteri Keuangan
Agus Martowardojo dalam sambutannya pada acara Refleksi
dan Apresiasi Pengelolaan BMN pada Kementerian/Lembaga
(K/L) Tahun 2011 pada Hari Kamis 1 November 2012
bertempat di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan.

atas kualitas kinerja K/L dalam mengelola BMN. “Pemberian
apresiasi ini juga sekaligus merupakan bentuk evaluasi dan
pembinaan atas kinerja Kementerian/Lembaga,” kata Menteri
Keuangan.

Menteri Keuangan meyakini bahwa kerja keras dan usaha
berkesinambungan K/L yang terefleksikan dalam tren
positif tahunan atas pengelolaan dan penatausahaan BMN
merupakan perwujudan dari kesungguhan K/L untuk terus
Acara yang baru pertama kali dilaksanakan oleh Direktorat berbenah dan memajukan diri.
Jenderal Kekayaan Negara ini (DJKN) merupakan bentuk
apresiasi Kementerian Keuangan selaku pengelola BMN Menteri Keuangan berharap agar K/L yang meraih prestasi
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pada Kementerian/Lembaga Tahun 2011
tidak boleh terlena dan berpuas diri dengan hasil yang telah “Saya selaku Bendahara Umum Negara menyampaikan
kita raih. ”Good is not enough, when better is expected,” pesan bahwa Bapak-Bapak atau Ibu-Ibu yang berdiri di atas
Agus.
panggung ini adalah negarawan, karena telah berhasil turut
serta menjaga aset negara,” pesan Menteri Keuangan di selaSebagai upaya kesempurnaan memberikan pelayanan sela penyerahan penganugerahan pemenang BMN Award.
kepada para stakeholders, Menteri Keuangan meminta para
perwakilan K/L untuk menyampaikan pertanyaan, masukan, Sebelum Menteri Keuangan memberika sambutan, Direktur
dan saran terhadap interaksi yang selama ini berjalan. Jenderal kekayaan Negara Hadiyanto memberikan laporan
”Karena acara ini baru pertama kali digelar, kita jadikan ini pelaksanaan kegiatan. Di awal laporannya, Hadiyanto
sebagai spirit dan evaluasi ke depan,” ujar Menteri setelah mengatakan bahwa untuk mendorong terwujudnya
menanggapi beberapa saran yang masuk.
pengelolaan BMN yang tertib administrasi, tertib hukum,
dan tertib fisik, DJKN telah berupaya untuk senantiasa
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memperbaiki regulasi di bidang pengelolaan BMN, sistem
aplikasi, dan organisasi yang didukung oleh sumber daya
manusia (SDM) yang memahami business process pengelolaan
BMN. Di samping itu, diperlukan pula sinergi kelembagaan
yang kuat antara Pengelola Barang dan Pengguna Barang.

Sebagai upaya untuk menjaga dan meningkatkan tren positif
tersebut, DJKN memberikan apresiasi dengan melibatkan
85 K/L yang kemudian digolongkan dalam tiga kelompok
berdasarkan jumlah satuan kerja (satker), yaitu: (1) Kelompok
I terdiri atas 36 (tiga puluh enam) K/L dengan jumlah satker
tidak lebih dari 10 unit; (2) Kelompok II, terdiri dari 23 (dua
puluh tiga) K/L dengan jumlah satker lebih dari 10 unit dan
tidak lebih dari 100 unit; dan (3) Kelompok III, terdiri dari 26
(dua puluh enam) K/L dengan jumlah satker lebih dari 100
unit.

Hadiyanto mengatakan, pengelolaan BMN semakin
menunjukkan adanya tertib administrasi, tertib fisik, dan
tertib hukum yang ditandai dengan peningkatan kualitas
opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). "Dari tahun ke tahun,
kualitas LKPP mengalami peningkatan, walaupun belum “Kami melakukan penilaian atas kinerja terbaik K/L dalam
mencapai opini tertinggi seperti yang diharapkan," kata pengelolaan BMN berdasarkan data tahun 2011, yang
Hadiyanto.
diperoleh dari Direktorat BMN, Direktorat Pengelolaan
Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI), Kantor
Hadiyanto juga memaparkan nilai BMN mengalami Wilayah DJKN, dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
peningkatan dari Rp323,51 triliyun menjadi Rp1.726,33 Lelang (KPKNL),” kata pria alumnus Universitas Padjajaran ini.
triliyun selama periode 2006-2012 yang menunjukkan adanya
komitmen yang kuat untuk mewujudkan pengelolaan BMN Penghargaan diberikan berdasarkan tingkat utilisasi BMN,
yang handal. Tren positif ini diikuti pula dengan peningkatan tingkat kepatuhan pelaporan BMN, dan realisasi Inventarisasi
dalam beberapa aspek pengelolaan BMN seperti tingkat dan Penilaian BMN. “Selain itu, akan dianugerahkan pula
utilisasi, tingkat kepatuhan pelaporan BMN, dan realisasi penghargaan kepada K/L yang menunjukkan peningkatan
inventarisasi dan penilaian yang senantiasa meningkat kualitas dan kinerja pengelolaan BMN yang progresif dan
setiap tahunnya, serta peningkatan opini BPK.
signifikan dalam bentuk Continous Improvement Awards,”
imbuh Dirjen KN. (Teks dan Foto: HumasDJKN)

Peraih Penghargaan
A. Kategori Utilisasi
Kelompok 1
1. Komisi Yudisial
2. Bappenas
3. Arsip Nasional Republik Indonesia

B. Kategori Kepatuhan Pelaporan
Kelompok 1
1. Badan Intelijen Negara
2. Dewan Perwakilan Rakyat
3. Badan Informasi Geospasial

Kelompok 2
1. Lembaga Administrasi Negara
2. Badan Kepegawaian Negara
3. Kementerian Lingkungan Hidup

Kelompok 2
1. Kementerian Riset dan Teknologi
2. Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia
3. Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi

Kelompok 3
1. Kementerian Keuangan
2. Badan Pusat Statistik
3. Badan Meteorologi, Klimatologi,
dan Geofisika
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Kelompok 3
1. Badan Pusat Statistik
2. Badan Meteorologi, Klimatologi,
dan Geofisika
3. Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia

C. Kategori Realisasi IP
Kelompok 1
1. Mahkamah Konstitusi
2. Komisi Pemberantasan Korupsi
3. Kementerian Badan Usaha Milik
Negara
Kelompok 2
1. Kementerian Riset dan Teknologi,
Badan Tenaga Nuklir Nasional
2. Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi
Kelompok 3
1. Badan Pusat Statistik
2. Kementerian Keuangan
3. Kementerian Luar Negeri
Kategori Continous Improvement
Awards: Kementerian Pertahanan
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Rapat Kerja Nasional DJKN 2012

Peran Kementerian Keuangan sangat strategis karena
mengurusi keuangan dan anggaran negara yang jumlahnya
terus-menerus meningkat dari waktu ke waktu. Untuk
itu, dibutuhkan komitmen yang utuh, kerja keras yang
lebih, semangat yang membara, dan fokus pada tujuan,
serta didukung militansi untuk melaksanakan praktik
pengelolaannya. Semua itu harus diimbangi dengan
pengaplikasian nilai-nilai yang telah dinyatakan bersama,
yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan
kesempurnaan. Demikian disampaikan oleh Menteri
Keuangan Agus Martowardojo di depan para pejabat eselon
I, II dan III DJKN dalam acara pembukaan Rapat Kerja Nasional
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Rakernas DJKN) Tahun
2012, Kamis (1/11) di Aula Mezanine Kementerian Keuangan.

rendah kepada
negara.

Pasca putusan
Mahkamah
Konstitusi tentang
pengurusan
Piutang Badan
Usaha Milik
Negara (BUMN),
DJKN khususnya dalam hal ini Panitia Urusan Piutang
Negara (PUPN), perlu segera mengambil langkah-langkah
yang tepat dan cermat. “DJKN perlu melakukan pemetaan
kembali potensi Berkas Kasus Piutang Negara tersisa
sekaligus review ulang atas target yang telah ditetapkan,”
Menkeu juga berpesan agar Jajaran DJKN memprioritaskan pesan Menkeu.
tindak lanjut Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Acara yang digelar secara berangkaian dengan acara Refleksi
terutama terhadap temuan BPK yang telah muncul berulang dan Apresiasi Pengelolaan BMN pada K/L tahun 2011 dan
kali.
peringatan hari jadi DJKN ke-6 ini diikuti oleh semua pejabat
eselon II dan III DJKN baik lingkup kantor pusat maupun
Namun, Menteri Keuangan menggarisbawahi bahwa kerja
kantor vertikal.
DJKN jangan hanya berdasar temuan BPK, tetapi juga
harus berdasarkan tugas dan fungsi utama. Juga harus
Usai pembukaan, acara dilanjutkan di Hotel Arya Duta
ada benchmark yang lebih tinggi terhadap hal ini. Menteri
Jakarta.
Keuangan mencontohkan supaya DJKN tidak terjebak
dalam utilisasi aset negara yang memiliki return yang
Di Arya Duta, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto
Edisi Nomor 11 | Media Kekayaan Negara | 41

Liputan Khusus

“

Pemimpin harus memiliki kemampuan

dalam memberikan arahan (directing), berani
mengambil keputusan (decision making),
menjadi contoh (role model) bagi bawahan

serta mampu memotivasi stafnya.”

- Hadiyanto

memberikan arahan. Salah satu arahan yang disampaikan
oleh Hadiyanto bahwa pemimpin harus memiliki
kemampuan dalam memberikan arahan (directing), berani
mengambil keputusan (decision making), menjadi contoh
(role model) bagi bawahan serta mampu memotivasi stafnya.
Para Kepala Kantor Wilayah DJKN diminta, agar betul-betul
bertanggung jawab atas capaian kinerja di wilayahnya dan
fokus pada tugas dan fungsi, karena kewajiban hukum ada di
sana. Kepala Kanwil dapat berpikir strategis selaku manajer
aset. Kepala Kanwil harus memberikan perhatian yang tinggi
terhadap pengembangan kapasitas sumber daya manusia
yang dimilikinya.

memperoleh solusi,” tegas Hadiyanto.
Sesuai arahan Menteri Keuangan, seyogyanya jajaran DJKN
menyelesaikan semua pekerjaan dengan tuntas. Unit yang
memiliki portofolio pekerjaan/kasus-kasus yang cukup berat
harus segera diselesaikan. “Jika tidak berani mengambil
langkah kebijakan, agar segera dikonsultasikan kepada
pimpinan,” pesan Hadiyanto.

Hadiyanto juga berpesan bahwa road map penyelesaian
piutang negara harus dipastikan selesai. Jangan sampai
pencapaian penyelesaian piutang yang ada hanya didorong
hanya karena putusan Mahkamah Konstitusi. Semua harus
Hadiyanto berpesan agar Rapat Kerja Nasional Direktorat dilakukan, karena effort jajaran DJKN.
Jenderal Kekayaan Negara (Rakernas DJKN) yang diadakan
setiap tahun ini memiliki added value dan kualitas yang Hadiyanto menyampaikan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan
meningkat dari tahun ke tahun. Outstanding pekerjaan- agar terus diimplementasikan khususnya integritas harus
pekerjaan lama dan inisiatif-inisiatif baru harus dapat menjadi hal utama, karena pihak lain akan menaruh hormat
diselesaikan sesuai jadwal yang ditetapkan.
jika kita konsisten menerapkan integritas. “Secara pribadi
boleh humble, tapi secara organisasi, DJKN harus high profile,”
Hadiyanto juga menyampaikan perlu adanya breaktrough pesan Hadiyanto.
(terobosan-terobosan)
untuk
memobilisasi
semua
kementerian dan lembaga agar semangat dalam Acara dilanjutkan dengan berbagai pembahasan seperti
menjalankan tugas pengelolaan kekayaan negara.
diskusi panel asset management, pembahasan tindak lanjut
putusan Mahkamah Konstitusi terkait piutang negara,
Mengenai temuan BPK, Hadiyanto berpesan agar tetap evaluasi dan tindak lanjut temuan BPK, penetapan target
menjadi prioritas dan ditindaklanjuti secepat mungkin. piutang dan lelang 2013, dan diskusi change management.
“Apabila terdapat kendala di daerah, jangan didiamkan, (Teks dan Foto: HumasDJKN)
segera dikomunikasikan dengan kantor pusat, agar segera
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Butir Penting Rapat Kerja Nasional
DJKN 2012
Rakernas merupakan momentum yang tepat bagi DJKN untuk melakukan konsolidasi, meneguhkan
komitmen, dan menyatukan gerak langkah dalam melaksanakan tugas sebagai pengelola kekayaan Negara.
Selain itu, dijadikan sebagai ajang untuk melakukan evaluasi atas tindak lanjut temuan BPK-RI serta
merumuskan rencana aksi program kerja DJKN yang salah satunya mengenai pengurusan Piutang BUMN
pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Rakernas ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menghasilkan
terobosan-terobosan atas permasalahan yang ada. Adapun butir-butir penting yang dapat disimpulkan
dalam Rakernas kali ini sebagai berikut.
1. Perlunya ditingkatkan kepercayaan dan kepatuhan 6. Seluruh jajaran DJKN baik pusat maupun daerah, agar
mengambil pelajaran dari semua arahan yang diberikan
Kementerian Negara/Lembaga (K/L) kepada Pengelola
oleh Menteri Keuangan dalam acara BMN Award
Barang dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN),
dalam rangka upaya perbaikan. Serta arahan Dirjen KN
supervisi dan bimbingan kepada satker K/L guna
capaian yang ada harus terus ditingkatkan dan dijaga
mewujudkan tata kelola kekayaan negara yang handal
urgensinya. Perlu ditumbuhkan kesadaran kepada K/L
dan akuntabel serta perbaikan terhadap hasil IP BMN
akan pentingnya pengelolaan BMN secara lebih baik dan
sesuai dengan rekomendasi dari aparat pemeriksa
optimal. Anggaran belanja pemeliharaan harus dikawal
fungsional BPK sebagai upaya untuk meningkatkan
karena itu penting untuk menjaga kualitas aset negara.
opini BPK atas LKPP tahun 2012 menjadi Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP), dari sisi pengelolaan aset.
7. Pengelolaan kekayaan negara membutuhkan militansi
yang diimbangi dengan penyerapan nilai-nilai Integritas,
2. DJKN harus dapat meningkatkan utilisasi kekayaan negara
Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan.
melalui pemanfaatan aset-aset idle, mendorong K/L
melaksanakan sertifikasi aset, dan penyelesaian berbagai
peraturan perundangan yang akan menjadi landasan, 8. Perlu memberikan prioritas utama bagi tindak lanjut atas
Temuan Pemeriksaan BPK pada LKPP. Namun, DJKN harus
tidak hanya terhadap kegiatan pengelolaan kekayaan
bekerja bukan secara responsif berdasar temuan BPK,
negara, namun sekaligus juga sebagai trouble shooting
melainkan bekerja berdasar benchmark yang tinggi sesuai
atas permasalahan pengelolaan kekayaan negara.
tugas dan fungsinya.
3. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan BUMN,
DJKN perlu secara bersama-sama Kementerian BUMN 9. Diupayakan seoptimal mungkin mengenai penyelesaian
tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK RI, mengingat
menyusun peraturan bersama antara Menteri Keuangan
target atas LKPP Tahun 2012 Wajar Tanpa Pengecualian
dan Menteri BUMN yang akan mengatur tugas dan
sehingga diperlukan keterbukaan dan koordinasi intens
tanggung jawab kedua belah pihak.
antar pihak DJKN dalam rangka penyelesaian tindak
lanjut pemeriksaan BPK RI;
4. DJKN harus mengkaji setiap usulan terkait dengan PMN,
restrukturisasi/revitalisasi, rightsizing, dan privatisasi
BUMN maupun perusahaan yang di dalamnya terdapat 10. Mengenai temuan BPK, agar tetap menjadi prioritas
untuk ditindaklanjuti secepat mungkin. Apabila terdapat
kepentingan negara.
kendala di daerah, agar hal ini tidak didiamkan tapi
segera dikomunikasikan dengan Kantor Pusat agar segera
5. Dalam rangka percepatan penyelesaian pengurusan
memperoleh solusi.
piutang negara, DJKN perlu menyusun Road Map
Percepatan Pengurusan Piutang Negara dengan
memperhatikan kondisi pasca putusan Mahkamah 11. Penyelesaian atas perangkat peraturan di bidang
Konstitusi tentang pengurusan piutang BUMN.
penilaian semakin mendesak untuk segera dituntaskan
Edisi Nomor 11 | Media Kekayaan Negara | 43

Liputan Khusus

pengembangan kapasitas SDM yang dimilikinya.
sehingga dapat menjadi dasar pelaksanaan penilaian dan
menjadi barometer bagi peningkatan kompetensi penilai
16. Sebagai pengelola aset, DJKN harus mengontrol efisiensi
pemerintah.
pemeliharaan aset dan mengembangkan sistem informasi
dalam rangka mempermudah pengambilan keputusan.
12. Peningkatan kinerja lelang untuk dapat dioptimalkan
terutama dari peningkatan frekuensi, volume, dan jumlah
17. Langkah-langkah korektif dan masukan dari kantor
pengguna jasa lelang.
operasional maupun kantor wilayah terkait penyelesaian
temuan diharapkan oleh kantor pusat.
13. Strategi kehumasan harus ditempuh untuk mengatasi
masalah. Strategi tersebut dimaksudkan sebagai
“penyeimbangan opini” baik dengan meng-counter opini– 18. Mengingat Menteri Keuangan telah setuju pengembalian
dan tidak menerima penyerahan piutang negara dari
opini negatif yang berkembang dan sekaligus pada saat
BUMN, maka sikap yang harus diambil terkait dengan
yang sama mempublikasikan kinerja/keberhasilan yang
tugas pengembalian tersebut adalah:
telah diraih oleh DJKN. Sense of urgency yang disampaikan
a. Kanwil dan KPKNL dalam melaksanakan proses
Menteri Keuangan perlu ditingkatkan, Dit. Hukum dan
pengembalian, agar menjaga BKPN dengan sebaikHumas DJKN diharapkan dapat menjadi penyeimbang
baiknya dengan maksud agar tidak disalahgunakan.
atas opini media.
b. Dalam proses pengembalian piutang negara BUMN,
Itjen akan mengawal proses dimaksud, bahkan tugas
14. Terkait dengan penanganan perkara di pengadilan,
pengawalan tersebut telah ditetapkan dalam program
sepanjang DJKN tidak termasuk sebagai pihak,
kerja Itjen tahun 2013.
diupayakan agar keluar dari perkara.
c. Dokumen piutang negara dan barang jaminan, agar
diamankan.
15. Rakernas DJKN yang diadakan setiap tahun agar memiliki
added value dan kualitas yang meningkat dari tahun
ketahun. Outstanding pekerjaan-pekerjaan lama dan 19. Kegiatan pengurusan piutang negara BUMN yang dapat
dilakukan selama masa transisi sampai diterbitkannya
inisiatif-inisiatif baru dapat diselesaikan sesuai jadwal
PMK pengembalian piutang negara BUMN adalah:
yang ditetapkan. Pemimpin harus memiliki kemampuan
a. Memberikan pelayanan pelunasan
dalam memberikan arahan (directing), berani mengambil
b. Pencabutan blokir/pengangkatan sita
keputusan (decision making), menjadi contoh (role model)
bagi bawahan serta mampu memotivasi staff-nya. Para
Kepala Kanwil diminta bertanggungjawab atas capaian 20. Terkait target tahun 2013, seluruh peserta telah
menyepakati dan menandatangani target pengurusan
kinerja di wilayahnya, dapat fokus pada tugas dan fungsi,
piutang negara dan lelang serta penetapan target utilisasi
karena kewajiban hukum ada disana. Kepala Kanwil dapat
BMN. (Teks dan Foto: HumasDJKN)
berpikir strategis selaku manajer aset. Kepala Kanwil
harus memberikan perhatian yang tinggi terhadap
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6

Tahun
DJKN

Semangat Hari Oeang ke-66 dan Hari Jadi ke-6 Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) tercermin dari beberapa
prestasi yang diraih, antara lain Lomba Gerak Jalan Indah
yang berhasil merebut juara II. Tidak hanya itu, DJKN juga
mendapat predikat terbaik kedua dalam lomba kerapihan
berbaris dalam upacara Hari Oeang, juara I tenis meja
tunggal, juara III Voli, dan juara II tenis lapangan.
Selain itu, terpilihnya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh untuk maju ke ajang lomba
Kantor Pelayanan Percontohan (KPPc) tingkat Kementerian
Keuangan mewakili DJKN untuk berkompetisi dengan
unit-unit eselon I lain di Kementerian Keuangan menjadi
kebanggaan tersendiri. Rasa bangga terlihat jelas di raut

wajah Direktur Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto ketika
memberikan sambutan pada Malam Keakrabaan HUT ke-6
DJKN di pelataran parkir Kanwil VII DJKN Jakarta, Jum’at 2
November 2012. Direktur Jenderal berharap, tahun depan
DJKN harus lebih baik lagi.
Sekretaris DJKN Agus Rijanto Setjati selaku Ketua Panitia
Malam Keakraban, dalam acara syukuran HUT DJKN tersebut
menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada seluruh pegawai yang terlibat dalam serangkaian
kegiatan HUT ke-6 DJKN dan kepada Kepala Kanwil VII DJKN
Jakarta Aminah yang telah menyediakan tempat, sehingga
acara ini dapat terselenggara dengan baik dalam suasana
sederhana penuh keakraban.
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Malam Keakraban HUT ke-6 DJKN menjadi acara puncak dari
serangkaian acara dalam memeriahkan hari jadi DJKN yang
ke-6. Sejak beberapa bulan lalu sebelum hari jadi DJKN,
Kantor Pusat DJKN telah melakukan berbagai kegiatan,
antara lain lomba futsal, tenis meja, dan badminton.
Pesertanya, selain diikuti oleh pegawai Kantor Pusat, juga
diikuti beberapa Kanwil, seperti Kanwil VI DJKN Serang,
Kanwil VII DJKN Jakarta, dan Kanwil VIII DJKN Bandung.
Dirjen sebagai pucuk pimpinan DJKN pun ikut menjadi
peserta dalam lomba badminton dan bahkan menjuarainya.
Selain lomba-lomba yang mengandalkan stamina dan
keahlian fisik, hari jadi ke-6 DJKN dimeriahkan pula dengan
lomba yang mengangkat bakat-bakat khusus yang dimiliki
DJKN, meliputi Lomba Menulis DJKN, Lomba Fotografi
DJKN, dan DJKN Got Singer. Para pemenang dari setiap
lomba sudah ditetapkan dan telah diumumkan di sela-sela
acara hiburan pada Malam Keakraban.
Kegembiraan malam itu tidak hanya milik para pemenang
lomba saja, tapi juga para tamu yang hadir yang sempat

terpukau dengan suguhan harmonisasi suara yang apik
dari Paduan Suara DJKN yang membawakan beberapa
lagu daerah, seperti Warung Pojok, Jangkrik Genggong,
dan Sayang-sayang Sipatoka’an. acara juga diisi oleh
persembahan lagu-lagu Koes Plus, dilengkapi alunan
menghentak irama Amerika Latin, serta tidak ketinggalan
suguhan beberapa lagu pelipur lara oleh DJKN Band.
Suasana makin meriah, ketika Dirjen tampil sebagai vokalis
sekaligus basis membawakan lagu Koes Plus.
Syukuran HUT ke-6 DJKN dan rangkaian kegiatan dalam
memeriahkan hari jadi DJKN telah selesai. Kesibukan
kantor-kantor vertikal di daerah dalam memperingati HUT
ke-6 DJKN pun telah selesai. Dalam sambutan di malam
keakraban, Dirjen menyampaikan apresiasinya kepada
seluruh jajaran DJKN di daerah atas penyelenggaran
kegiatan dalam memperingati HUT ke-6 DJKN di daerahnya
masing-masing. Semoga peringatan hari jadi DJKN ini dapat
dijadikan penyemangat untuk menggelorakan Nilai-Nilai
Kementerian Keuangan dalam rangka pelaksanaan tugas
dan fungsi DJKN. (Teks dan Foto: HumasDJKN)

Pemenang Perlombaan Hari Jadi DJKN 2012
No

Lomba

1

Badminton DJKN

2

Futsal DJKN

3

Tenis Meja DJKN

4

DJKN Got Singers

5

Lomba Menulis DJKN 2012

6

Lomba Fotografi
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Pemenang

Juara I: Hadiyanto/ Suparjo
Juara II: Agus Rijanto Sedjati/ Marwoto
Juara III: Sigit Prasetyo/Niko

Juara I: Kantor Pusat DJKN A
Juara II: Kanwil VII DJKN Bandung
Juara III: Kanwil VI DJKN Serang
Juara I: Kantor Pusat DJKN A
Juara II: Kanwil VII DJKN Jakarta
Juara III: Kanwil VI DJKN Serang
Kategori Dangdut Wanita
Juara I: Sruhardini (Direktorat Lelang)
Juara II: Rina Setyarini (KPKNL Serpong)
Juara III: Ni Made Kusumawardani (Kanwil XIV DJKN Denpasar)
Kategori Pop Pria
Juara I: Devi Lesilolo (Kanwil XVI Djkn Manado)
Juara II: Hartono (Kanwil V DJKN Bandar Lampung)
Juara III: Cepi Kurniadi (KPKNL Serpong)
Kategori Pop Wanita
Juara I: Masruriy Karim (KPKNL Jakarta II)
Juara II: Neneng Nurrohmah (Kanwil VI DJKN Serang)
Juara III: Qalitza Fitra Septhani (KPKNL Serpong)
Kategori Nilai-Nilai Kementerian Keuangan
Juara I: Jimmy Irawan (Direktorat KND)
Juara II: Naf'an Widiarso (Direktorat Lelang)
Juara III: Sairin (KPKNL Kisaran)
Kategori Strategic Assets Management
Juara I: Khusnul Arifin (KPKNL Jember)
Juara II: Darmawan Dwiatmoko dan Fakhry Priambodo (Direktorat Penilaian)
Kateogri Lelang dan Pengurusan Piutang Negara
Juara I: Teguh Wibowo (Sekretariat DJKN)
Juara II: Prastowo Soebagio (Kanwil IX DJKN Semarang
Juara I: Wahyu Dwi Prasetya, KPKNL Jakarta II (Judul: Di Gudang Berkas)
Juara II: Andi Al Hakim, KPKNL.Serpong (Judul: Bumi Itu Bulat)
Juara III: Leonardo Simanjuntak, KPKNL Singaraja (Judul: Pelayanan)
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Gedung Kanwil XIII DJKN Samarinda. Bawah: Kepala Kanwil
XIII DJKN Samarinda Mantayborbir.

Kantor Wilayah XIII Samarinda

Inilah DJKN sebagai Pengelola BMN,
Bukan Pencatat BMN
Kalimantan Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia
yang terletak di Pulau Kalimantan bagian ujung timur yang
berbatasan dengan Malaysia, Kalimantan Tengah, Kalimantan
Selatan, dan Sulawesi. Luas total provinsi ini ±245.238 km²
dan populasi sebesar ±3,6 juta penduduk. Kalimantan Timur
merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk terendah
keempat di nusantara dengan ibukota Samarinda. Sebelum
pemekaran Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur
merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia, dengan luas
sekitar satu setengah kali Pulau Jawa dan Madura atau 11%
dari total luas wilayah Indonesia. Kalimantan Timur berbatasan
langsung dengan Laut Sulawesi dan Selat Makassar di Timur. Di
sebelah Barat, Utara dan Selatan, Kalimantan Timur berbatasan
langsung dengan Malaysia, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan
Selatan.
Di provinsi inilah Kantor Wilayah XIII Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara (Kanwil XIII DJKN) Samarinda berada. Kanwil
ini memiliki 4 (empat) kantor operasional, yaitu Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Samarinda (wilayah kerja
1 kota dan 2 kabupaten), KPKNL Balikpapan (wilayah kerja 1 kota
dan 2 kabupaten), KPKNL Bontang (wilayah kerja 1 kota dan 1
kabupaten), dan KPKNL Tarakan (wilayah kerja 1 kota dan 5
kabupaten).
Kanwil XIII DJKN Samarinda mulai aktif dan melaksanakan
kegiatan operasional pada bulan Desember 2006. Pada saat itu,

kedudukan kantor masih
mengontrak
sebuah
rumah di Jalan P. Irian
Nomor 26, Samarinda
sampai dengan bulan
Oktober 2011. Kedudukan
kantor saat ini menempati
tanah dan bangunan
gedung milik Pemerintah
Daerah (Pemda) Provinsi
Kalimantan Timur yang
terletak di Jalan M. Yamin
No. 4 Samarinda, dengan
status pinjam pakai.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, saat ini Kanwil XIII
DJKN Samarinda memiliki 44 (empat puluh empat) pegawai
dengan formasi jabatan struktural 1 kepala kanwil, 1 kepala
bagian umum, 4 kepala bidang , 18 kepala seksi/subbagian, dan
20 pelaksana. Pada unit eselon III, terdapat satu bidang yang
formasinya belum terisi oleh kepala bidang, karena memasuki
masa pensiun, yaitu Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, yang
saat ini dirangkap oleh Kepala Bidang Hukum dan Informasi
sebagai Pelaksana Tugas (Plt.). Kanwil XIII DJKN Samarinda saat
ini dipimpin oleh S. Mantayborbir yang dilantik pada awal tahun
2012.
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Kanwil XIII DJKN Samarinda memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU)
yang harus diraih. Sampai dengan bulan Oktober 2012, terdapat
11 IKU yang berstatus hijau. Pada nilai kekayaan negara yang
diutilisasi, terdapat realisasi sebesar Rp66,36 miliar atau sebesar
166% dari target tahunan Rp40 miliar yang telah ditetapkan.
Untuk jumlah bea lelang, telah direalisasikan sebanyak Rp3,36
miliar atau 499% dari target tahunan yang telah ditetapkan
yaitu Rp672 juta. Jumlah pokok lelang yaitu dari target Rp94,48
miliar telah direalisasikan Rp226,46 miliar atau 240% dari target
tahunan yang telah ditetapkan. Jumlah frekuensi lelang juga
melebihi target, yaitu sebanyak 746 frekuensi atau 118% dari
target tahunan yang telah ditetapkan yaitu 634 frekuensi. Untuk
rata-rata persentase realisasi janji layanan unggulan, realisasi
yang tercapai sebesar 120% dari target 100%. Untuk tingkat
kepuasan KPKNL atas bimbingan kanwil, realisasi yang tercapai
sebesar 82,25 dari target 75 atau sebesar 110% dari target.
Sementara itu, persentase penyelesaian permohonan penilaian
dalam rangka pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN)
tepat waktu, persentase persetujuan/penolakan permohonan
pengelolaan kekayaan negara tepat waktu, tingkat efektivitas
edukasi dan komunikasi, indeks ketepatan waktu penyampaian
laporan pengendalian internal, dan persentase pelaksanaan
penilaian kinerja pegawai telah tercapai realisasi masing-masing
sebesar 100% dari target.
Pria kelahiran Dobo, Provinsi Maluku ini menegaskan, dengan
IKU yg ada, maka semua kanwil dan KPKNL di lingkup DJKN
harus dapat mencapai target IKU yang telah ditetapkan karena
sudah merupakan kontrak kinerja sebagai bagian dari tugas
dan pertanggungjawaban. “Perlunya tekad bulat dan komitmen
yang tinggi. Jadikan IKU sebagai dasar penggerak, motivasi, dan
bahan evaluasi,” ujarnya menambahkan.
Adapun strategi yang dilakukan dalam rangka tercapainya
IKU antara lain dengan melakukan pembinaan secara internal
maupun melalui forum, misalnya melalui rapat koordinasi daerah
(rakorda) yang tahun ini direncanakan akan diselenggarakan
sekitar awal bulan Desember 2012. Rapat ini membahas antara
lain evaluasi IKU dan menyusun rencana strategis dan target
untuk tahun anggaran 2013. Rakorda ini berfungsi untuk
menjembatani staf dalam mempercepat dan mengetahui dasar
atau awal perencanaan tahun anggaran 2013 dengan target
yang harus dicapai di bidang BMN, pengurusan piutang negara,
dan lelang. Dukungan kepada jajaran terkait terus dilakukan
untuk turut mem-follow up dan menindaklanjuti program
kerja yang diadakan. Dalam rapat kerja nasional (rakernas)
Kementerian Keuangan yang telah diselenggarakan pada awal
bulan November 2012 lalu, telah dilakukan pembagian target
yang akan dicapai pada tahun anggaran 2013, dan segera
ditindaklanjuti dengan rakorda untuk menjabarkan pembagian
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tersebut ke masing-masing KPKNL. Target dibagi untuk semua
KPKNL secara proporsional sesuai dengan potensi daerah
masing-masing.
Mantayborbir berprinsip bahwa dalam struktur organisasi,
Kakanwil sebagai pimpinan wilayah yang dibantu oleh kepala
bidang harus dapat mengkondisikan agar kantor lebih hidup
dengan menggerakkan Sumber Daya Manusia (SDM) agar
proaktif dan didukung oleh skill yang mumpuni. Kakanwil
berfungsi sebagai koordinator, pembina, dan pengendali.
Keberhasilan Kanwil XIII DJKN Samarinda bukan semata-mata
keberhasilan di tingkat kanwil, tapi juga merupakan keberhasilan
bersama seluruh pegawai termasuk pelaksana. Keberhasilan
yang sedang dibangun dan yang sudah tercapai harus dapat
mendongkrak tujuan organisasi DJKN pada umumnya dan
kanwil pada khususnya.
Kakanwil mengemukakan bahwa selama ini kanwil selalu
memanfaatkan staf yang ada di lingkungan Kanwil XIII DJKN
secara maksimal. Adanya saling support dan saling back-up sekanwil inilah yang membuat organisasi dapat berjalan dengan
maksimal. Kakanwil selalu mensugesti bawahannya bahwa
seluruh pegawai di lingkungan Kanwil XIII DJKN Samarinda
menyatu menjadi satu-kesatuan dalam satu tubuh, yaitu
Kanwil XIII DJKN Samarinda, walaupun pada kenyataannya
mereka berasal dari daerah yg berbeda-beda. Seluruh SDM
harus kompak dan menyatu dalam melaksanakan arahan dan
komando dari atasan dengan sebaik-baiknya.
Terkait Sales Means Auction dan Security Paper, Kakanwil dan
seluruh jajarannya menyambut baik akan hal ini. Kanwil XIII
DJKN Samarinda berupaya seoptimal mungkin menjadikan
lelang sebagai primadona dalam penjualan barang di wilayah
kerja Kanwil XIII DJKN Samarinda. “Ini merupakan keberhasilan.
Terbukti, pada bulan Februari 2012 saja, realisasi pelaksanaan
lelang telah tercapai 80% dari target yang ditetapkan,” ujarnya
bangga. Namun, ia mengusulkan agar tarif bea lelang yang
ada dapat lebih dimaksimalkan. Kakanwil juga menyampaikan
harapannya agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang
lelang segera dirampungkan, agar dapat mengakomodasi
perkembangan yang ada saat ini di bidang lelang dan
meningkatkan peran Lelang dalam perekonomian sehingga
dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat sebagai sarana
transaksi jual-beli barang. Selain itu, terkait adanya kebutuhan
dalam penegakan hukum, juga diperlukan adanya kepastian
hukum dalam pelaksanaan lelang.
Dalam mewujudkan pelayanan prima kepada stakeholders/
pengguna jasa di bidang pelayanan lelang, kakanwil
menginginkan adanya pelayanan yang lebih baik, cepat, dan
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tuntas. Ia berharap, misalnya jika pelaksanaan lelang dilakukan
pada pukul 8 pagi, seharusnya risalah lelang sudah dapat
diterbitkan pada hari yang sama maksimal pada pukul 12 siang.
Kegiatan Inventarisasi dan Penilaian (IP) dalam rangka tindak
lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Kanwil XIII
DJKN Samarinda terdiri dari 8 (delapan) Kontraktor Kontrak Kerja
Sama (KKKS) dan 4 (empat) Kementerian/Lembaga (K/L) dengan
rincian subyek KKKS terdiri dari: PT Pertamina EP Sangasanga
Field, PT Pertamina EP Sangata Field, PT Pertamina EP Tarakan
Field, PT Pertamina Bunyu Field, PT Pertamina EP Sebakung Field,
Total E & P Indonesie, Vico Indonesia Co., dan Chevron Indonesia
Company (Cico). Terhadap subyek KKKS tersebut telah selesai
dilakukan IP 100%, termasuk penyusunan laporan dalam bentuk
hardcopy dan softcopy. IP Pertamina ini merupakan kegiatan IP
tercepat yang dilakukan oleh Kanwil XIII DJKN Samarinda. Untuk
K/L terdiri dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (4 satker),
Kementerian Perhubungan (1 satker), Kementerian Pertahanan
(13 satker), dan Kementerian Pekerjaan Umum (6 satker). Dari
keseluruhan satker tersebut, telah dilaksanakan IP ±80%. “DJKN
merupakan satu-satunya institusi di republik ini yang bertindak
sebagai pengelola BMN. Untuk itu, dibutuhkan dukungan
dari seluruh pihak”, ungkap pria yang telah menyelesaikan
pendidikan doktor di Universitas Sumatera Utara Medan pada
tahun 2004 ini.
Ada beberapa hal menarik pada Kanwil XIII DJKN, yaitu
adanya pelaksanaan lelang alat berat yang relatif masih jarang
dilakukan oleh KPKNL lain. Selain itu, di wilayah Kanwil XIII DJKN
Samarinda, keberadaan DJKN dibutuhkan oleh pemerintah
daerah, termasuk oleh kota/kabupaten se-Kalimantan Timur
untuk IP aset Pemda dalam rangka menyusun Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah. Namun, pengelolaan BMN

sebagai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari DJKN tetap
diutamakan.
Pada kesemtan wawancara yang dilakukan oleh tim humas,
pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Pelayanan
Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Medan ini berkali-kali
mengatakan, bahwa instansi DJKN bukan hanya sebagai
pencatat aset negara, tetapi juga harus bertindak sebagai
pengelola aset negara. DJKN turut serta memberikan kebijakan
(policy) terhadap pengelolaan BMN di republik ini sesuai
dengan amanat yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah. Keberadaan DJKN sebagai pengelola telah
dikenal oleh Pemda Kalimantan Timur. Walikota Samarinda juga
telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU)
dengan DJKN untuk melakukan penertiban terhadap aset
pemda. “Sudah saatnya kita memperkenalkan peranan DJKN
kepada seluruh penyelenggara negara. Inilah DJKN sebagai
pengelola BMN, bukan pencatat BMN.”
Ketika disinggung mengenai implementasi Nilai-Nilai
Kementerian Keuangan pada akhir wawancara, Kakanwil
mengakui bahwa SDM yang ada di DJKN merupakan manusiamanusia yang tahan uji, tahan banting, dan tentu saja cerdas.
SDM-SDM yang ada di DJKN sudah terlatih untuk mengubah
masalah rumit menjadi suatu berkat dalam berkontribusi
kepada negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP). SDM DJKN yang profesional dan berintegritas tinggi
tidak perlu diragukan lagi. “Nilai-nilai Kementerian Keuangan
tentulah telah ikut mengakar pada setiap kepribadian mereka,”
ujarnya mengakhiri wawancara. (Teks: Achie, Foto: Achie dan
Dokumentasi Kanwil XIII DJKN Samarinda)

Seluruh pegawai Kanwil XII DJKN Samarinda.
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Gedung Kantor KPKNL Cirebon.
Bawah: Kepala KPKNL Cirebon
Haposan Jayos.

KPKNL Cirebon

Semangat Baru Menyongsong
Kantor Teladan
Suasana langit hitam
pekat di atas hamparan
sawah
yang
belum
diolah oleh petani karena
musim kemarau yang
berkepanjangan menjadi pemandangan yang menghiasi
perjalanan tim humas saat menuju kota paling timur di
Propinsi Jawa Barat ini. Setelah perjalanan selama kurang lebih
3 jam untuk menempuh jarak sejauh 258 km menggunakan
kereta api dari Jakarta, kami melanjutkan perjalanan sekitar
10 menit menggunakan mobil menuju lokasi yang menjadi
tujuan kami dalam perjalanan kali ini. Bangunan putih megah
dengan gapura yang memiliki corak khas berupa susunan bata
merah menyerupai bangunan khas umat Hindu berdiri kokoh
menyambut kehadiran kami. Ya, Cirebon adalah Kota yang
menjadi tujuan tim humas kali ini.
Sedikit mengulas latar belakang perjalanan Kota Cirebon
hingga saat ini, nama Pangeran Walangsungsang mungkin
baru pertama kali kita dengar, namun siapa yang tidak tahu
Prabu Siliwangi?. Pangeran Walangsungsang merupakan
keturunan langsung dari Prabu Siliwangi yang ditunjuk
menjadi Adipati Cirebon di bawah pemerintahan Kerajaan
Galuh (Pajajaran). Diawali dengan tidak mengirimkannya upeti
kepada Kerajaan Galuh yang menimbulkan peperangan yang
akhirnya melahirkan Kerajaan Cirebon sebagai pemerintahan
yang terpisah dari Kerajaan Galuh di bawah pimpinan
Pangeran Walangsungsang yang bergelar Cakrabuana. Hingga
saat ini kejayaan Kerajaan Cirebon masih dapat kita rasakan
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melalui peninggalan bangunan keraton Kesultanan Cirebon
selain motif batik mega mendung yang merupakan ciptaan
dari raja pertama Kesultanan Cirebon ini.
Nama Cirebon erat kaitannya dengan posisi geografis kota
Cirebon itu sendiri. Kota Cirebon pada awalnya merupakan
dukuh kecil yang lama kelamaan berkembang menjadi desa
yang ramai dan diberi nama Caruban (Bahasa Sunda: Campuran).
Letak kota Cirebon pada pantai utara jawa menjadikan
sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya sebagai
nelayan, maka berkembanglah pekerjaan menangkap ikan
dan rebon (udang kecil) di sepanjang pantai serta pembuatan
terasi, petis, dan garam. Dari istilah air bekas pembuatan terasi
(belendrang) dari udang rebon inilah berkembanglah sebutan
cai-rebon (Bahasa Sunda: air rebon) yang kemudian menjadi
Cirebon. Selain itu, letak kota Cirebon pada perbatasan Propinsi
Jawa Barat dan Jawa Tengah menjadikan kultur masyarakatnya
memiliki keunikan tersendiri yang merupakan perpaduan
yang khas antara masyarakat Sunda dan Jawa.
Menempati tanah seluas 1.592 M2 dengan luas gedung
1.175m2 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
(KPKNL) Cirebon sebagai unit vertikal Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara yang telah berdiri sejak tahun 1992
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 yang
pada awal peruntukannya digunakan sebagai bangunan
Kantor Pengurusan Piutang Negara, KPKNL Cirebon telah
berbenah mempersiapkan diri menjadi kantor teladan sesuai
dengan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor
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KEP-103/KN/2012 tanggal 3 Agustus 2012 dengan telah
melakukan renovasi sehingga saat ini telah memiliki Area
Pelayanan Terpadu (APT) guna memberikan pelayanan seputar
pengelolaan kekayaan negara, layanan penilaian, layanan
lelang, dan pengurusan piutang negara kepada stakeholders.
Kantor yang dipimpin oleh Haposan Janyos sejak tahun
2011 ini dalam memberikan pelayanan kepada stakeholders
didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 32
orang pegawai tetap dan 10 orang tenaga honorer. Dilihat
dari tingkat pendidikan, komposisi pegawai KPKNL Cirebon
memiliki 19 orang pegawai dengan tingkat pendidikan S1,
sedangkan untuk tingkat pendidikan SMA dan Diploma
terdapat 12 orang, serta 1 orang dengan pendidikan SMP. Dari
komposisi tersebut, KPKNL Cirebon memiliki SDM dengan
tingkat pendidikan yang memadai untuk melaksanakan tugastugas operasional dengan baik dengan pertimbangan jumlah
dan tingkat pendidikan pegawai.
Peningkatan kualitas SDM melalui pembinaan terus dilakukan
pada KPKNL Cirebon. Haposan menyadari kesuksesan suatu
organisasi didasarkan SDM sebagai salah satu pilar utama.
Pembinaan yang telah dilakukan pada KPKNL Cirebon yaitu
pengarahan melalui pertemuan periodik, pengawasan secara
berjenjang, mengikuti diklat yang diselenggarakan Pusdiklat
Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan (KNPK)
maupun workshop yang diselenggarakan Kantor Pusat DJKN,
meningkatkan semangat kebersamaan dan memelihara
kesehatan pegawai melalui olahraga rutin yang dilaksanakan
bersama-sama pada hari jumat.
Dari tujuh jabatan struktural yang ada pada KPKNL yang terdiri
dari 1 orang kepala kantor, 1 orang kasubag, dan 5 orang kepala
seksi, semua jabatan struktural tersebut telah terisi dengan
baik untuk menjalankan tugas fungsi. Kantor yang beralamat
di Jalan Dr. Wahidin S. No. 48 Cirebon ini memiliki wilayah
kerja meliputi 1 kotamadya dan 4 kabupaten yang terdiri
dari Kotamadya Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten
Indramayu, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Majalengka.
Dalam tugas liputan ke KPKNL Cirebon, tim humas
berkesempatan mewawancarai langsung Kepala KPKNL
Cirebon. Ketika ditanya mengenai Capaian Indeks Kinerja
Utama (IKU) KPKNL Cirebon, pria kelahiran Surabaya lima puluh
tahun yang lalu ini menyampaikan hampir seluruh target yang
ditetapkan oleh kantor pusat dan telah di-breakdown pada
tingkat kanwil, dapat terpenuhi. Untuk IKU terkait pengelolaan
kekayaan negara, capaian utilisasi per tanggal 15 November
2012 mencapai Rp7,4 Miliar dari target Rp4,5 Miliar atau telah
menacapai 165% dari capaian target.

Suasana Pelayanan KPKNL Cirebon

Untuk capaian IKU terkait pengurusan piutang negara menurut
Haposan, per tanggal 15 November 2012 KPKNL Cirebon terkait
Piutang Negara Dapat Diselesaikan (PNDS) baru mencapai nilai
Rp3.518.776.954 dari target Rp6.748.007.540 atau 52%. Capaian
angka tersebut tidak lepas dari adanya putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 tanggal 25 September 2012
yang menyatakan bahwa DJKN cq. Panitia Urusan Piutang
Negara (PUPN) tidak lagi berwenang mengurus piutang
negara yang berasal dari penyerah piutang negara berupa
BUMN. Karakteristik Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)
pada KPKNL Cirebon mayoritas berasal dari penyerah piutang
BUMN/D, sehingga adanya putusan MK tersebut menjadikan
realisasi target yang ada tidak dapat lagi ditingkatkan. Untuk
Biaya Administrasi (biad) pengurusan piutang negara, hingga
tanggal 15 November 2012 telah mencapai Rp295.445.675
dari target Rp360.257.311 atas mencapai 82%.
Terkait lelang, realisasi IKU untuk pokok lelang sampai dengan
15 November 2012 mencapai Rp30.678.794.250 dari target
Rp44.395.209.928 atau 69%. Sedangkan untuk capaian bea
lelang realisasinya mencapai Rp695.862.325 dari target
Rp733.937.807 atau telah mencapai 95%.
Capaian yang telah terealisasi saat ini tidak lepas dari strategi
kepala kantor dalam memimpin KPKNL Cirebon. Dengan moto
“Manusia Berkualitas adalah yang mampu membuat kebijakan
dan kebajikan terhadap sesama”, Haposan senantiasa
melakukan koordinasi dan meningkatkan komunikasi denga
mitra kerja KPKNL yang meliputi satuan kerja (satker) pada
Kementerian Negara/Lembaga (K/L) serta para pengguna jasa
di wilayah kerja KPKNL Cirebon.
Adapun untuk menindaklanjuti pencapaian IKU, agar sesuai
target yang telah ditetapkan, Haposan memiliki beberapa
langkah guna mencapai target tersebut. Terkait permohonan
lelang, dari sisi frekuensi cukup signifikan, namun daya
laku barang yang dilelang kurang memadai, maka strategi
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pencapaian target dilakukan denagn mendorong penjual atau
pemohon lelang untuk aktif memasarkan secara optimal objek
yang akan dilelang untuk lelang eksekusi hak tanggungan
serta penggalian potensi lelang non eksekusi sukarela.
Terkait program zero outstanding piutang negara pada tahun
2014, pria yang akrab disapa Pak Yoss ini menyampaikan
bahwa KPKNL Cirebon sudah melakukan langkah-langkah
yang digariskan oleh Kantor Pusat DJKN sebagaimana
tertuang dalam SE-01/2011 tentang road map pengurusan
piutang negara, diantaranya melakukan sosialisasi kepada
para kreditur dan debitur tentang program zero outstanding
dengan maksud mendapat dukungan sepenuhnya dari pihak
terkait dan melakukan pemetaan terhadap potensi BKPN/
profiling terhadap sisa BKPN. Namun setelah terbitnya putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011, KPKNL Cirebon
berfokus pada pengurusan piutang negara yang bersumber
dari Kementerian Negara/Lembaga.
KPKNL Cirebon memberikan respon positif atas kebijakan
penerapan security paper yang dicanangkan Kantor Pusat DJKN
cq Direktorat Lelang. Penggunaan security paper dalam kutipan
risalah lelang yang diterbitkan dapat terkendali keasliannya,
karena dalam security paper terdapat nomor seri sebagai
identitas keaslian. Bentuknya yang hanya satu lembar pula
akan mempercepat proses penyelesaian dan meningkatkan
efisiensi pelayanan kerja para pegawai di seksi lelang.
Dengan jumlah satker sebanyak 246 satker, dan nilai BMN
sesuai Modul KN Semester I/2012 sejumlah 8,3 Trilyun KPKNL
Cirebon senantiasa menjalin koordinasi yang baik dengan
satker mitra kerja, melalui komunikasi yang intensif dalam
menyampaikan peraturan dan kebijakan terbaru terkait
pengelolaan BMN. Dalam menindaklanjuti hasil temuan Badan

Seluruh Pegawai KPKNL Cirebon
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Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2010 dan 2011, berdasarkan
hasil rapat terbatas Kantor Wilayah VIII DJKN Bandung, sisa
satker yang masih harus dilakukan verifikasi dan validasi oleh
KPKNL Cirebon terdapat 77 satker yang menjadi tanggung
jawab KPKNL Cirebon, sampai dengan minggu ke tiga bulan
November 2012 penyelesaian verval tersebut telah mencapai
62 satker.
Hal unik terkait pengelolaan BMN pada KPKNL Cirebon adalah
keragaman jenis BMN yang terdapat pada KPKNL Cirebon.
Objek bendungan, jalan tol, lapangan udara, hingga rel
kereta api menjadi objek pengelolaan BMN di bawah KPKNL
Cirebon. Hal tersebut tidak lepas dari kondisi topografi wilayah
kerja KPKNL Cirebon yang mencakup laut, dataran rendah,
dataran tinggi, hingga pegunungan menjadikan objek-objek
unik tersebut menjadi pengurusan KPKNL Cirebon. Selain
itu keragaman karakteristik budaya antara masyarakat yang
tinggal di pesisir pantai dan masyarakat yang tinggal di dataran
tinggi membutuhkan pendekatan yang berbeda terutama
dalam hal pengurusan piutang negara.
Saat ini KPKNL Cirebon telah menyelesaikan seluruh kegiatan
IP sebagai tindak lanjut atas temuan BPK. Temuan yang cukup
besar terdapat pada satker Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS)
Cimanuk Cisanggarung, karena selain menindaklanjuti aset
yang belum dapat ditemukan pada tahap pelaksanaan IP
terdahulu, juga terdapat temuan berupa Waduk Darma, Setu
Patok, dan Bendungan Malahayu. Untuk penyelesaian kegiatan
tersebut, KPKNL Cirebon mendapat perbantuan penilaian dari
Tim Penilai di lingkungan Kanwil VIII DJKN Bandung dan KPKNL
Tegal.
Ketika ditanya mengenai implementasi Nilai-Nilai Kementerian
Keuangan, Haposan menyampaikan pada KPKNL Cirebon
setiap pegawai harus meresapi Nilai-Nilai
Kementerian Keuangan dalam bertindak
baik di dalam kantor maupun di luar kantor.
Pegawai KPKNL Cirebon sebagai insan
Kementerian Keuangan bertanggung
jawab menjaga nama baik Kementerian
Keuangan. Di tengah masyarakat, walapun
tidak sedang melaksanakan tugas,
setiap insan Kementerian Keuangan
dituntut untuk mampu menjaga segala
tingkah laku. Hal ini sesuai dengan upaya
pembentukan citra positif bagi DJKN yang
kita cintai ujarnya menutup wawancara.
(Teks dan Foto: Niko-Humas DJKN)
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Change, its Not About System.
Its About People!
Change, its not about system. Its about
people. Ya, itulah kata yang tepat yang
dapat digambarkan dalam perubahan
suatu organisasi. Sebaik apa pun
sistem yang anda buat, jika anda tidak
mengubah sumber daya manusia,
maka tidak akan terjadi perubahan.
Kunci dari masalah perubahan terletak
pada tiga hal, yaitu kecepatan berubah
(speed of change), pembelajaran
(learning) dan kedekatan dengan
konsumen, dan sumber daya manusia
(people). Pada akhirnya, perubahan
itu berkaitan erat dengan orang
(people). Itulah sekelumit pernyataan
dari President & CEO GE Indonesia
Dr. Handry Santriago mengenai
Manajemen
Perubahan/Change
Management.

Sumber daya manusia yang diperlukan
untuk membuat perubahan antara
lain, pertama, orang yang tidak hanya
bisa mengatakan setuju. Leader
harus mempunyai pendapat sendiri,
memberikan input/masukan, dan
tidak bersetuju. Kelemahan orang
Indonesia adalah tidak terbiasa
menanyakan kenapa (why), tetapi
lebih suka menanyakan siapa (who).
Mengapa pertanyaan why lebih baik?
Ketika kita bertanya kenapa, kita
sudah mulai menggali informasi. Kita
perlu expertise untuk mengatakan
tidak. Kedua, orang yang berani
bertanya “why not”? Pertanyaan why
not adalah inti dari kreativitas. Dengan
menanyakan “why not”, berarti kita
mampu memberikan opsi dan siap

dengan alasan-alasannya. Ketiga yaitu
follower yang baik. Seorang leader,
tidak akan menjadi leader yang bagus,
jika dia tidak bisa/pernah menjadi
follower yang baik. Yang terakhir
adalah daya tahan. Kebanyakan kita
merasa cepat puas atau tidak mampu
menghadapi tekanan yang tinggi
dan akhirnya berhenti, padahal kita
masih memiliki nafas panjang ketika
menjalankan perubahan.
Banyak perusahaan atau organisasi
yang ingin berubah, tetapi sering kali
tidak memahami bahwa perubahan
itu sebenarnya dibentuk oleh dua
aspek, yaitu aspek technical dan aspek
acceptancy. Jika kita sebagai pelaku
perubahan, tetapi tidak acceptance
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terhadap perubahan, maka tidak akan
tercapai efisiensi perubahan tersebut.
Efisiensi
perubahan
merupakan
perkalian dari aspek tehcnical dan
aspek acceptance. Aspek technical
berkaitan dengan semua hal yang
berkaitan dengan aspek seperti
peningkatan, perbaikan, penambahan
mesin, dan peralatan. Sering kali orang
melihat perubahan itu hanya pada
aspek technical. Perubahan pada aspek
technical saja, tidak akan membawa
perubahan yang signifikan jika tanpa
disertai perubahan terhadap aspek
acceptance.
Esensi dari perubahan itu terletak
pada “the speed of change”. Sering
kali ketika orang atau organisasi
berubah, dunia sudah berubah lebih
dahulu sehingga organisasi kalah
cepat dalam melakukan perubahan.
Biaya perubahan sebenarnya lebih
kecil dibandingkan dengan biaya
yang timbul, karena terlambat
berubah. Permasalahan lain terhadap
perubahan itu adalah sering kali kita
merasa tahu terhadap segalanya.

Padahal segala sesuatunya pasti selalu
berubah dan untuk itulah kita harus
tetap belajar dan tidak berhenti karena
kita sudah merasa tahu segalanya.
Jika kita membuat perubahan tidak
hanya pada aspek technical, tetapi juga
pada sumber daya manusia (people),
maka Indonesia akan berhasil. Bagi
DJKN yang baru 6 tahun menjalankan
tugas di bidang piutang negara,
lelang, penilaian memiliki challenge
perubahan yang besar. Perubahan
besar itu tidak hanya pada tugas dan
fungsi organisasi, tetapi pada mindset
terhadap perubahan tugas dan fungsi
itu sendiri, termasuk perubahan
stakeholders yang sebelumnya hanya
pihak perbankan/kreditur, sekarang
bertambah dengan adanya satuan
kerja dari Kementerian/Lembaga.
Dalam kesempatan yang sama,
Direktur Jenderal Kekayaan Negara
Hadiyanto menambahkan bahwa
untuk bisa maju, organisasi harus
adaptif terhadap perubahan. Dalam
rangka adaptif ini, kita harus mampu

mengelola perubahan dengan kinerja
yang terukur. Penting untuk melihat
bahwa perubahan itu melibatkan dua
hal yaitu aspek teknis dan acceptancy.
Efisiensi perubahan = aspek teknis
x aspek acceptancy. Sumber daya
manusia (people) tetap menjadi nomor
satu dalam organisasi.
Hadiyanto juga sependapat dengan
Dr. Handry yang menyebutkan bahwa
kunci dari perubahan adalah speed.
Sesuai dengan motto DJKN yaitu Focus,
Speed, Smart, dan Solid. Dalam konteks
organisasi Kementerian Keuangan,
Menteri Keuangan selalu mengatakan
“Naik Kelas” dan itu tentunya
memerlukan percepatan. Terkait salah
satu values Nilai-Nilai Kementerian
Keuangan yaitu kesempurnaan, kita
tidak boleh merasa berpuas diri dan
harus selalu berkembang (continues
improvement). Good is not good, when
better is expected.
(Disarikan kembali oleh Tim Humas DJKN
dari Diskusi Panel “Change Management”
pada Rakernas DJKN Tahun 2012)

Direktur Jenderal Kekayaan Negara (kanan) menjadi moderator dalam sesi diskusi change managament dengan nara sumber President & CEO GE
Indonesia Dr. Handry Santriago (kiri).
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Resensi Buku

Habibie & Ainun
Penerbit
Penulis		
Kategori
Tebal		
Harga 		
Peresensi
Sebuah karya apik yang menyajikan kisah percintaan
yang sederhana, namun abadi. Habibi dan Ainun pantas
jika mendapatkan gelar pasangan ideal menggantikan
Romeo dan Juliet versi Indonesia. Mantan Presiden ketiga
Republik Indonesia ini begitu detail dan teliti menceritakan
kisah hidupnya bersama Ainun yang menjadi bukti betapa
beliau menganggap betapa berharganya detik-detik yang
dihabiskannya bersama Ainun.
Masyarakat Indonesia pasti tidak meragukan lagi kemampuan
Habibie yang di atas rata-rata. Bahkan pemerintah Jerman
pun mengakui keunggulan beliau yang luar biasa. Semua
keberhasilan Habibie tersebut diperoleh dengan tidak instan.
Dalam bukunya, Habibie menuturkan proses dirinya sukses
mulai dari nol, di saat dia meminang Ainun, ketika dirinya
bukanlah siapa-siapa. Kurva prestasinya terus melejit sampai
puncaknya dipercaya menjadi Direktur Pengembangan dan
Penerapan Teknologi Perusahaan Masserschmidt Bolkow
Blohm (MBB), sebuah perusahaan pembuatan pesawat
yang terkemuka di Jerman. Dalam setiap pencapaiannya
yang gemilang, Habibie selalu menyebutkan, betapa beliau
selalu merindukan senyuman dan tatapan Ainun yang selalu
membuatnya bahagia dan sempurna.
Buku ini disajikan dalam 37 bab sehingga selalu menarik
untuk terus dibaca sampai selesai. Setiap babnya merupakan
ungkapan isi hati Habibie, sehingga tidak berlebihan jika
Habibie mengatakan saat dirinya menulis buku ini tiap
halamannya penuh dengan tetesan air mata. Membacanya
seperti melewati kisah romastis dalam tiga periode
pemerintahan di Indonesia, mulai dari orde baru saat Habibie
muda melamar Ainun yang seorang dokter, kemudian orde
baru ketika akhirnya Presiden Suharto mengangkatnya
sebagai Menteri Riset dan Teknologi, dan sampai pada saat
beliau menjadi orang pertama di Indonesia menggantikan
Suharto sebagai simbol runtuhnya pemerintahan orde baru.
Tidak hanya kisah cinta Habibie-Ainun yang dapat pembaca

: PT THC Mandiri
: Bacharuddin Jusuf Habibie
: Biografi
: xii + 323 Halaman
: Rp. 80.000
: Rian Rosita Luthfi*
nikmati, namun juga berbagai intrik dan polemik cerita
pembangunan Indonesia, seperti cerita di balik pendirian
Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), di balik layar
pemunculan dan terbang perdana pesawat buatan anak
bangsa N250 Gatotkoco yang diceritakan dengan begitu
menawan.
Salah satu tonggak sejarah bagi Indonesia yang terukir
dalam buku ini, ketika Habibie akhirnya memutuskan
untuk meninggalkan segala pencapaiannya di Jerman dan
memutuskan untuk membangun Indonesia melalui jalur
iptek. Ainun selalu berada di sampingnya mendukung dan
ikut aktif berpartisipasi dalam organisasi sosial serta menjadi
teladan dalam membangun bangsa dan keluarga yang
sakinah. Beberapa rangakaian doa dan ungkapan cinta yang
pernah ditulis keduanya terulas dalam buku ini. Bagaimana
keduanya saling mengagumi dan mencintai.
Sampai akhirnya sang pujaan hati menghembuskan nafas
terakhirnya di rumah sakit Ludwig Maximilian University (LMU)
Muenchen, Jerman, Habibie merasa kehilangan separuh
jiwanya. Bahkan detik-detik menjelang Ainun meninggal,
Habibie-Ainun begitu membekas dan memberikan pelajaran
berharga bagi para dokter di rumah sakit tersebut karena
ketegaran dan perjuangan dalam suasana cinta yang murni
dan sejati. Perasaan halus Habibie membuatnya selalu merasa
Ainun masih terus mendampinginya meski berbeda dimensi.
Oleh karena itu, menurutnya hadirnya buku ini menjadi
sebuah “reuni” menutupi kekosongan jiwanya dari hari ke
hari, bulan ke bulan mengikuti perjalanan sang waktu.
Untaian kata dari Habibie untuk Ainun ini dapat memberikan
begitu sarat hikmah dan pelajaran, religius, nasionalisme,
pengorbanan, ketulusan dan keikhlasan hati untuk orangorang tercinta dan Indonesia yang dapat dijadikan panutan
bagi para pembaca.
*) Pelaksana Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat
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Apa Kata Mereka?
Asim - Pelaksana KPKNL Cirebon

Reformasi Birokrasi dipandang dari sisi internal erat kaitannya dengan
peningkatan disiplin pegawai. Peningkatan disiplin tidak hanya terlihat
dari sisi absensi, menurut saya tanggung jawab pekerjaan untuk
memberikan pelayanan terbaik merupakan hal yang paling utama.
Sebagian stakeholders dari KPKNL adalah instansi pemerintah, banyak di
antara stakeholders yang datang terutama yang terkait pengelolaan Barang
Milik Negara (BMN) dalam hal ini satuan kerja (satker) yang menganggap
instansi kita lebih beruntung karena telah mendapatkan remunerasi. Fakta
ini saya jadikan sebagai tantangan bagi diri saya untuk dapat memberikan
pelayanan lebih dari instansi pemerintah lainnya.
Adanya penilaian kinerja menuntut setiap pegawai DJKN untuk
memberikan kontribusi melalui bidang kerjanya masing-masing.
Paradigma baru seiring dengan reformasi birokrasi, kita sebagai pegawai negeri adalah pelayan bagi masyarakat, bukan lagi
yang dilayani.
Harapan saya sesuai dengan salah satu pilar reformasi birokrasi, yaitu pengembangan sumber daya manusia, setiap pegawai
harus mampu meningkatkan kapasitas dan pengetahuan tidak hanya yang terkait pada bidang tugasnya. DJKN sebagai unit
yang memiliki keragaman bidang kerja menuntut kita untuk mengetahui segala sesuatu yang terkait bidang kerja DJKN.
Diklat sebagai sarana update pengetahuan merupakan salah satu upaya persiapan diri guna mendukung jalannya reformasi
birokrasi pada Kementerian Keuangan.

Nanang Ansari - Pelaksana KPKNL Makassar

Tidak sedikit masyarakat memandang bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah
pekerjaan yang nyaman, tidak susah, kerja “semaunya”, gaji tetap, dan sebagainya.
Hal ini mungkin tidak dapat dipungkiri, meskipun tidak bisa disamaratakan kepada
semua PNS. Masih banyak kita jumpai PNS yang tetap bekerja dengan loyalitas tinggi.
Pada prinsipnya, standar kerja, peraturan petunjuk pelaksanaan tugas, dan peraturan
pendukung lainnya sebelum penerapan reformasi sudah baik. Namun, sejak
reformasi birokrasi digaungkan di Kementerian Keuangan, saya merasakan dampak
yang signifikan baik dalam hal pelaksanaan tugas maupun dalam kehidupan saya
secara pribadi. Gambaran kecil pandangan masyarakat terhadap PNS seperti di atas
mulai sirna, ketika melihat bahwa PNS khususnya di Kementerian Keuangan itu sudah
berbeda dengan apa yang ada dalam benak mereka selama ini.
Perubahan saya rasakan dalam keseharian di kantor atau di luar kantor begitu besar, terutama dalam hal memberikan
pelayanan. Hampir semua pelaksanaan tugas yang ada sudah ada standarnya, ada aturan yang sudah jelas. Saya bekerja
lebih mudah, stakeholder juga lebih nyaman karena sudah mengetahui hak dan kewajibannya, sehingga pencapaian tujuan
dari pelaksanaan tugas itu terasa lebih mudah. Reward and Punishment semakin jelas sejak penerapan reformasi ini. Sebagai
seorang jurusita, mewajibkan saya lebih berhati-hati dan teliti dalam pelaksanaan tugas sehingga dapat mencapai tujuan,
selain untuk menjaga nama institusi dan pribadi saya sendiri.
Seiring waktu berjalan, dampak reformasi ini mulai menampakkan pengaruh positif bagi saya, baik cara berpikir dan
bertindak, kebiasaan sehari-hari baik di rumah maupun di kantor. Sekitar lima tahun lalu, ketika pindah ke sebuah kompleks
perumahan, ternyata aktifitas keseharian saya diperhatikan oleh beberapa tetangga, sampai ada yang pernah nyeletuk,
“pegawai negeri kok kerja seperti pegawai bank ya?” Saya tanya dia, “memang pegawai bank itu seperti apa Pak?”. Kemudian
dijawabnya, “berangkat pagi sekali pulangnya malam, waktu luang di hari kerja kayaknya susah.”
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Info Kesehatan

Tidur Lebih Efektif Redakan Rasa Sakit
Tidur ternyata memberi manfaat lebih besar dibandingkan sejenis
obat painkiller bernama codeine dalam meredakan rasa sakit.
Menurut sebuah studi terbaru, memperbanyak waktu tidur dapat
meningkatkan tingkat kesadaran pada siang hari dan dapat berarti
juga mengurangi rasa sensitivitas pada rasa sakit.
“Hasil penelitian kami menunjukkan pentingnya tidur yang cukup,
ketika sedang mengalami kondisi nyeri kronis, atau ketika dalam
persiapan untuk bedah elektif. Penurunan sensitivitas rasa sakit
dengan tidur cukup mengejutkan, karena lebih besar dari efek
yang ditimbulkan saat mengonsumsi codeine,” tambah ungkap
ketua penelitian Timothy Roehrs.
Temuan terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Sleep ini
melibatkan 18 orang dewasa dalam keadaan sehat, bebas rasa
sakit, dan memiliki kecenderungan sedikit tidur yang secara acak
dibagi menjadi dua kondisi. Kelompok pertama selama empat
malam harus memperpanjang waktu tidur dengan tidur setidaknya
selama 10 jam setiap malam, sedangkan kelompok lainnya tetap
dengan waktu tidur normal.

untuk mengukur kesadaran di siang hari, dan radiant heat stimulus
untuk mengukur sensitivitas terhadap rasa sakit.
Setelah dilakukan tes, maka para peneliti mengatakan bahwa
kelompok dengan tidur lebih banyak sekitar 1,8 jam setiap malam
menunjukkan peningkatan kesadaran di siang hari dan lebih tidak
sensitif terhadap rasa sakit, dibandingkan kelompok yang jam
tidurnya lebih sedikit.
Para peneliti mengatakan bahwa relawan yang jam tidurnya
diperpanjang mampu menahan jari mereka pada sumber panas
radiasi sebesar 25 persen lebih lama, dibandingkan dengan
relawan dengan jam tidur normal. Para peneliti mengatakan bahwa
peningkatan pengurangan rasa sakit dari memperlama jam tidur
ini lebih besar daripada ketika relawan diberikan 60 mg codeine..
Para peneliti mengatakan bahwa studi terbaru ini adalah studi
yang pertama untuk menunjukkan bahwa memperpanjang tidur
dapat mengurangi sensitivitas rasa sakit. Selain itu peneliti juga
mengungkapkan sensitivitas terhadap rasa sakit didasari pada rasa
kantuk.

Tes dilakukan secara objektif dengan multiple sleep patency test

Olahraga Sebelum Sarapan Cepat Kikis Lemak
Bila motivasi Anda rutin berlatih di gym, bersepeda, atau pun yoga,
untuk melangsingkan badan, sebaiknya Anda mulai melakukannya
di pagi hari sebelum waktu sarapan.

olahraga. Di hari lain, mereka diminta melakukan jalan cepat
sebelum sarapan, dan pada kali ketiga mereka berolahraga setelah
sarapan.

Berolahraga sebelum makan pagi terbukti lebih efektif untuk
mengikis lemak dibandingkan dengan olahraga pada waktu
lainnya. Selain membakar lebih banyak lemak, berolahraga dengan
perut kosong disebutkan lebih efektif mengurangi lemak darah
penyebab penyumbatan pembuluh darah.

Mereka yang berolahraga sudah tentu membakar lemak lebih
banyak dibandingkan dengan orang yang sarapan saja. Tetapi,
mereka yang berolahraga jalan cepat sebelum sarapan membakar
lemaknya 33 persen lebih banyak dibanding yang olahraga setelah
sarapan.

Menurut Dr.Jason Gill dari Universitas Glasgow, olahraga sebenarnya
bisa dilakukan kapan saja dan mendatangkan manfaat positif bagi
kesehatan. Tetapi, olahraga di pagi hari sebelum sarapan akan
mendorong tubuh membakar simpanan lemak menjadi energi.

Hasil pengujian juga menunjukkan para responden mengalami
penurunan kadar lemak darah, salah satu faktor risiko penyakit
jantung.

"Bila tujuannya untuk menurunkan berat badan berarti harus
mengurangi banyak lemak," katanya.
Gill dan timnya melakukan penelitian terhadap 10 orang pria yang
diminta datang tiga kali ke laboratorium studi kardiovaskular Setiap
kedatangan mereka diberikan menu sarapan.

Gill menjelaskan bahwa kita tidak perlu khawatir berolahraga
dengan perut kosong, karena tubuh memiliki cadangan energi
untuk dipakai berolahraga sekitar 90 menit sampai 2 jam.
Meski begitu jika Anda merasa tidak mampu olahraga dengan perut
kosong, menurut Gill itu pun lebih baik daripada tidak melakukan
aktivitas fisik apa pun. Hanya saja, proses penurunan berat badan
mungkin berjalan lebih lama.

Pada kedatangan yang pertama, para pria itu tidak disuruh
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Kilas Berita
Penyebaran Informasi, Salah Satu Kunci Sukses Lelang
Suksesnya lelang eksekusi hak tanggungan (HT) dipengaruhi oleh beberapa
faktor. Faktor internal meliputi: dokumen yuridis formal yang sempurna, harga
limit yang wajar, barang yang marketable, dan penyebaran informasi lelang
yang baik. Sedang faktor eksternal meliputi: tidak ada masalah hukum (verzet/
gugatan) pihak ketiga, tidak ada hambatan dari pemilik barang, dan terjadinya
persaingan di antara peserta lelang dan Balai Lelang yang maksimal. Demikian
disampaikan oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
(KPKNL) Singaraja I Wayan Subadra dalam acara evaluasi kegiatan lelang HT di
wilayah kerja Kabupaten Jembrana pada hari Jumat, 12 Oktober 2012 di Hotel
Jimbarwana.

Public Speaking dan Bakti Sosial – Rangkaian Acara DWPDJKN dalam Memperingati Hari Jadi DJKN ke-6
Acara silaturahmi Ketua DWP-DJKN seluruh Indonesia kali ini diadakan pada
hari Kamis, 1 November 2012 di Aula Gedung Syafrudin Prawiranegara, dengan
dihadiri oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara (DWP-DJKN) Wida Hadiyanto, wakil ketua DWP-DJKN, istri eselon II
di lingkungan DJKN, Ketua Dharma Wanita Kantor Wilayah (Kanwil) DJKN seIndonesia, serta pengurus dan anggota DWP-DJKN. Rangkaian acara yang
diselenggarakan pada tanggal 1 s.d. 2 November 2012 ini dikemas secara apik
dalam bentuk Ladies Program: Hari Jadi DJKN ke-6, di mana acara pada hari
pertama diisi dengan kegiatan sharing public speaking dan kunjungan ke
Panti Sosial Bina Netra Cahaya Bathin.

KPKNL Ambon Berkoordinasi dengan Polda Maluku Terkait
Pengelolaan BMN
Dari segi regulasi, pemerintah telah banyak mengeluarkan paket undangundang, peraturan pemerintah, peraturan/keputusan menteri keuangan, dan
ketentuan teknis lainnya untuk dijadikan sebagai pedoman dalam pengelolaan
BMN baik oleh Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang maupun
Kementerian/Lembaga selaku Pengguna Barang. Agar implementasi dari
peraturan tersebut berjalan dengan baik, unit Pengelola Barang dan Pengguna
Barang harus terlebih dahulu memahami dan memiliki persepsi yang sama
atas ketentuan tersebut dan bersinergi dalam mengimplementasikannya. Hal
tersebut menjadi salah satu topik pembicaraan antara Kepala Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Ambon Tagor Sitanggang dengan Direktur Sarana dan Prasarana Polda Maluku Kombes Ony Budoyo
S pada tanggal 8 Oktober 2012, bertempat di ruang kerja Direktur Sarana dan Prasarana Polda Maluku. Setelah selesai pertemuan dengan
Kombes Ony Budoyo S, hal yang sama juga dibicarakan dalam pertemuan dengan Kombes Musa Ginting selaku Inspektur Pengawasan
Polda Maluku di ruang kerja Irwasda Polda Maluku.

Evaluasi dan Rekonsiliasi Mitigasi Risiko Kanwil Jakarta
Evaluasi dan rekonsiliasi pelaksanakan mitigasi risiko merupakan langkah nyata dalam mendeteksi
hal-hal atau kendala dari kemungkinan tidak tercapainya capaian kinerja organisasi, khususnya
Kantor Wilayah VII Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jakarta (Kanwil VII DJKN Jakarta). Hal
tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Hukum dan Informasi Kanwil VII DJKN Jakarta dalam
pembukaan acara Rekonsiliasi Data Perkara dan Penanganan Mitigasi Risiko sampai dengan
Triwulan III Tahun 2012 bertempat di The Media Hotel and Towers, Jalan Gunung Sahari Raya
Nomor 3, Gunung Sahari, Kemayoran, Jakarta Pusat 10720, pada hari Jumat 12 Oktober 2012.
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Kilas Berita
DPR Akhirnya Setujui Privatisasi Tiga BUMN
Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya menyetujui rencana
privatisasi tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT Kertas Padalarang
Persero, PT Primissima Persero, dan PT Sarana Karya Persero pada 24 Oktober
2012 di Ruang Komisi XI Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta. Hadir dalam
rapat kerja tersebut, Menteri Keuangan Agus Martowardjojo, Direktur Jenderal
Kekayaan Negara Hadiyanto, Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Arif Bahrudin
dan beberapa pejabat eselon III DJKN serta perwakilan dari Kementerian BUMN.

KPKNL Surakarta Cetak Rekor Lelang Inventaris Sepeda Motor
Rekor!!!. Demikian mungkin kata yang pantas dari hasil yang telah dicapai Kantor
Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang Surakarta, baik itu dalam hal barang yang
dijual ataupun jumlah peserta lelang. Bersama dengan Pemerintah Kabupaten
(Pemkab) Klaten, Rabu, 17 Oktober 2012 dilaksanakan lelang terbuka sepeda motor
bekas yang merupakan aset daerah sebanyak 481 unit sepeda motor berbagai merk
ditawarkan kepada masyarakat yang berminat untuk membeli di Pendopo Pemkab
Klaten. Dari total limit sebesar Rp551.627.851,00 tercipta harga total penawaran
mencapai Rp1.337.860.000,00

Auction On Clinic Semakin Mendekatkan Lelang ke
Masyarakat
Sebagai salah satu upaya penggalian potensi lelang melalui pengenalan
lelang kepada masyarakat, Direktorat Lelang kembali turut ambil bagian dalam
pameran properti terbesar di tahun 2012, BNI Real Estate Indonesian (REI) Expo
2012. Partisipasi Direktorat Lelang melalui Auction on Clinic ini merupakan kali
ke dua di tahun 2012, setelah sebelumnya juga berpartisipasi pada REI Expo
2012 jilid pertama bulan Mei 2012 lalu. Dalam pameran yang diselenggarakan
Bank BNI bersama dengan Real Estate Indonesia yang diikuti oleh total 125
pengembang dengan 135 lokasi proyek properti ini, Direktur Lelang Purnama
T. Sianturi yang ditemui sedang turun langsung memberikan pemaparan
kepada pengunjung, menyampaikan harapannya agar melalui Auction On Clinic, pemahaman masyarakat dalam hal ini kalangan peminat
properti tentang lelang semakin meningkat, selain itu melalui acara ini diharapkan lelang dapat tersosialisasikan kepada masyarakat
sebagai instrumen jual beli yang memberikan solusi menjadikan barang menjadi uang.

Terima Kasih atas Kerja Sama Satker
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Biak menyelenggarakan
peningkatan kapasitas dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengelolaan
kekayaan negara, piutang negara, penilaian, dan lelang yang dilaksanakan dua
hari pada tanggal 27-28 November 2012 di KPKNL Biak. Acara yang dihadiri 48
peserta dari 165 satuan kerja (satker) di seluruh wilayah kerja KPKNL Biak antara
lain Kabupaten Biak-Numfor, Supiori, Kepulauan Yapen, Waropen, Nabire, Paniai,
Dogiyai, Deiyei, dan Intan Jaya. Kepala KPKNL Biak mengucapkan terima kasih
dan apresiasi atas peran aktif satker untuk turut serta bekerja sama dalam
menyelesaikan pengelolaan Barang Milik Negara yang ada dalam penguasaannya
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban.
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Kaleidoskop DJKN 2012

Pelantikan Pejabat Eselon II DJKN - Jakarta, 16 Januari 2012
Kiri: Direktur Jenderal Kekayaan Negara tengah mengambil sumpah para Ketua PUPN. Kanan: Para pejabat eselon II DJKN yang diambil
sumpah menjadi Ketua PUPN.

Pembahasan RUU Piutang
Negara/Daerah
Jakarta, 2 Februari 2012
Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Kekayaan Negara,
dan jajarannya menghadiri pembahasan Rancangan
Undang-Undang Piutang Negara di DPR RI.

Kantor Wilayah Berkinerja Terbaik
Jakarta, 10 Februari 2012
Direktur Jenderal Kekayaan Negara menyerahkan penghargaan kepada
kantor wilayah berkinerja terbaik dalam acara Rapat Kerja Terbatas pada
tanggal 9 - 10 Februari 2012 di Kantor Pusat DJKN.
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Kaleidoskop DJKN 2012
Kerja Sama KemenkeuPolri
Jakarta, 8 Maret 2012
Kementerian Keuangan dan Kepolisian
Negara Republik Indonesia berkomitmen
untuk bekerja sama dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi kedua pihak. Kerja sama
ini dituangkan dalam nota kesepahaman
yang ruang lingkupnya antara lain
mengenai kerja sama sosialisasi peraturan,
kebijakan, dan kewenangan tugas dan
fungsi, pengamanan penerimaan dan aset
negara, penegakan hukum, tindak lanjut
pemeriksaan pegawai dan kerja sama
pemanggilan, permintaan keterangan dan
pengumpulan bukti.

Sidang
Newmont
Jakarta, 27
Maret 2012
Sidang Mahkamah
Konstitusi mengenai
Sengketa Kewenangan
antar lembaga negara
atas pembelian saham
PT. Newmont Nusa
Tenggara.

DTU Orientasi
Pegawai Baru DJKN
Jakarta, 18 April 2012

Dalam upaya untuk
membangkitkan jiwa disiplin bagi
para calon pegawai DJKN, maka
DJKN bekerja sama dengan Pusat
Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan
Negara dan Perimbangan
Keuangan mengadakan Diklat
Teknis Umum Orientasi Pegawai
Baru DJKN Tahun Anggaran 2012
untuk calon pegawai baru yang
berasal dari lulusan STAN yang
berlangsung dari tanggal 16 - 24
April 2012.
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Menuju Zero Outstanding Tahun 2014 - Semarang, 25-27 Mei 2012
Kiri: Suasana Rapat Kerja Pembinaan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang yang diikuti oleh Ketua PUPN Cabang seluruh
Indonesia bertempat di Hotel Grand Candi Semarang, Jawa Tengah. Kanan: Direktur Jenderal Kekayaan Negara memberikan arahan
pada rapat tersebut.

Pengambilan Sumpah Jabatan PNS
DJKN
Jakarta, 21 Juni 2012
Sekretariat DJKN mengadakan acara pengambilan sumpah
jabatan 33 pegawai negeri sipil di lingkungan kantor pusat DJKN.

Penandatanganan BAST
BMN dari Kejagung
Jakarta, 13 Juni 2012
Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan
Sistem Informasi Suryanto (paling kanan)
menandatangi berita acara serah terima
Barang Milik Negara dari Kejaksaan Agung
Republik Indonesia.
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Lelang Barang Gratifikasi KPK Semakin
Menarik Peminat
Jakarta, 18 Juli 2012
Kementerian Keuangan c.q. DJKN melalui KPKNL Jakarta V
mengadakan penjualan lelang BMN yang berasal dari barang
gratifikasi KPK, di Gedung AA Maramis I Kementerian Keuangan.
Kiri: Para peserta melakukan penawaran. Kiri Atas: Pemandu
Lelang (afs lager). Atas: Salah seorang peserta lelang.

Buka Puasa Bersama
keluarga besar Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara
Jakarta, 2 Agustus 2012
Ustadz Irfan Syauqi Beik tengah memberikan
tausiyah dalam acara buka bersama 1433 H di
kantor pusat DJKN

Halal Bihalal Kantor Pusat DJKN - Jakarta, 23 Agustus 2012
Pegawai Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mengawali hari pertama masuk kerja setelah libur Lebaran Idul Fitri 1433 H
dengan melaksanakan halal bihalal di lingkungan Kantor Pusat DJKN.
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Kesepakatan Bersama tentang
Pensertipikatan Tanah Jakarta, 2 Oktober 2012

Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo bersama
Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hendarman
Supandji menandatangani kesepakatan bersama tentang
pensertipikatan tanah yang berlaku selama lima tahun di
Aula Mezzanie Gedung Juanda I, Jakarta Pusat.

Seminar Penyelesaian Piutang Macet
di BUMN dan BUMD
Jakarta, 10 Oktober 2012
Direktur Jenderal Kekayaan Negara saat menjadi narasumber
dalam Seminar Penyelesaian Piutang Macet di BUMN dan
BUMD dalam konteks RUU Piutang Negara dan Piutang
Daerah di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta

Gerak Jalan Indah - Jakarta, 21 Oktober 2012
Kiri: Penampilan Tim Gerak Jalan Indah DJKN yang berhasil meraih juara II dalam Lomba Gerak Jalan Indah yang diselenggarakan
bersamaan dengan acara Hari Oeang RI yang ke-66 di Stadion Bea Cukai Rawamangun. Kanan: Direktur Jenderal Kekayaan Negara dan
Sekretaris DJKN berfoto bersama anggota tim.
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Kunjungan QUT Jakarta, 7 November 2012
Direktur Jenderal Kekayaan Negara menerima
kunjungan dari Executive Dean Science and
Engineering Faculty Queensland University of
Technology (QUT) Professor Martin Betts. Kunjungan
ini dilaksanakan dalam rangka pengenalan QUT dan
penjajakan kemungkinan kerja sama antara QUT
dengan DJKN.

Peresmian IDCC DJKN - Jakarta, 22 November 2012
Kiri: Direktur Jenderal Kekayaan Negara menggunting pita peresmian Information Desk & Call Center (IDCC) Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara. Kanan: Direktur Jenderal berfoto bersama para pejabat eselon II dan Tim Agent IDCC DJKN.

Rapat Koordinasi Sertipikasi BMN Berupa
Tanah - Jakarta, 26 November 2012
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Badan Pertanahan Nasional
berkomitmen untuk membantu Kementerian dan Lembaga dalam
pelaksanaan sertipikasi Barang Milik Negara berupa tanah. Ki-Ka: Kepala
Subdirektorat Penetapan Hak Tanah BPN Sri Suwito, Kepala Subdirektorat
BMN III Direktorat BMN Mahmudsyah, Direktur BMN Dedi Syarif Usman.
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Pemenang Lomba Fotografi Hari Jadi DJKN ke-6
“Di Gudang Berkas”
Wahyu Dwi Prasetya
KPKNL Jakarta 2

Canon EOS 1100D
Bukaan: f/4
Shutter Speed: 1/25 detik
ISO-800
Focal 55mm

“Bumi Itu Bulat”
Andi Al Hakim
KPKNL Serpong

Nikon D700
Bukaan: f/14
Shutter Speed: 1/200 detik
ISO-200
Focal 15mm

“Pelayanan”
Leonard Simanjuntak
KPKNL Singaraja

Nikon D90
Bukaan: f/1.8
Shutter Speed: 1/40 detik
ISO-400
Focal 50mm
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HUT Ke-6
by Hakim SB Mulyono

http://

SELAMAT
ULANG
TAHUN
KE-6
Selamat ulang
tahun ke-6
untuk DJKN,
UNTUK
semoga tetap
memberikan kinerja
terbaik
dalam pengelolaan
kekayaan
DIREKTORAT
JENDERAL
negara.
KEKAYAAN NEGARA
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1 NOVEMBER 2012 DIPERINGATI SEBAGAI HARI JADI DJKN
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