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Salam Redaksi

D

JKN terus berbenah. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Keuangan, DJKN kembali melakukan penataan organisasi di unit eselon II Kantor Pusat.
Struktur organisasi Kantor Pusat DJKN yang baru terdiri dari Se
kretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Barang Milik Negara (penggabungan
dari Direktorat BMN I dan BMN II), Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan
(baru), Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain (pengabungan
dari sebagian Direktorat Kekayaan Negara Lain-lain dan Piutang Negara), Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (baru), Direktorat
Penilaian, Direktorat Lelang, dan Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat
(penambahan fungsi kehumasan).
Reorganisasi kali ini dalam rangka mewujudkan pembagian tugas dan fungsi yang efektif untuk menangani core business DJKN secara optimal, sehingga
dapat tercapai tata kelola organisasi yang lebih baik, seperti misalnya dibentuknya Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI).
Dengan dipisahkannya fungsi pengelolaan kekayaan negara yang sebelumnya
ditangani oleh Direktorat BMN I dan BMN II, maka terjadi pemisahan fungsi re
gulasi dan operasional. Direktorat BMN menangani fungsi regulasi, sedangkan
Direktorat PKNSI menangani fungsi operasional. Hal ini adalah langkah yang tepat dalam rangka implementasi check and balance. Juga penggabungan fungsi
pengelolaan kekayaan negara lain-lain, yang sebelumnya ditangani oleh Direktorat Kekayaan Negara Lain-lain ke Direktorat PKNSI, dapat dipahami sebagai
upaya mewujudkan pelayanan prima melalui implementasi one stop service.
Untuk lebih memberikan wawasan kepada pembaca, pada edisi kali ini
Media Kekayaan Negara mengetengahkan tema tentang Reorganisasi DJKN.
Selain itu, kami juga menampilkan beberapa tulisan diantaranya mengenai kebijakan pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih, penertiban BMN eks
KKKS, penggunaan nilai wajar aset dalam laporan keuangan dan beberapa tulisan lain.
Tidak lupa Redaksi mengucapkan terima kasih atas partisipasi para penulis dan pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi hingga terbitnya Media
Kekayaan Negara edisi 4 ini. Selamat membaca!

Pelayanan
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enurut survei indeks
kepuasan pengguna jasa
di lingkungan Kementerian Keuangan yang
dilakukan oleh Institut
Pertanian Bogor (IPB) tahun 2010, DJKN
menempati urutan nomor dua teratas di
antara unit eselon I lainnya di Kementerian Keuangan dengan nilai indeks 4,04.
Untuk mempertahankan prestasi tersebut, Direktur Jenderal Kekayaan Negara
Hadiyanto secara tegas menyampaikan 10 Strategi DJKN yang harus dilaksanakan oleh semua elemen DJKN untuk
terus meningkatkan kinerja. 10 strategi
tersebut yaitu:
. Menyusun dan menyempurnakan
peraturan perundang-undangan di
bidang pengelolaan kekayaan negara,
penilaian kekayaan negara, pengurusan
piutang negara dan lelang.
. Menatausahakan kekayaan negara,
piutang negara, dan lelang dengan
akurat dan akuntabel.
. Meningkatkan pengamanan keka
yaan negara baik secara administrasi,
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Dirjen Kekayaan Negara memberikan arahan

10 Strategi DJKN

Untuk Tingkatkan Kinerja
fisik dan tertib hukum.
. Mengintegrasikan perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara (BMN)
dengan penganggaran.
. Meningkatkan kualitas pelayanan
pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan
lelang.
. Mengoptimalkan pengelolaan
kekayaan negara termasuk aset idle
dan pengurusan piutang negara.
. Meningkatkan penerimaan kembali
(recovery) yang berasal dari penge
luaran pembiayaan APBN dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
. Meningkatkan kesadaran (aware
ness) dan kemitraan dengan stake
holder dalam pengelolaan kekayaan
negara, penilaian, pengurusan piutang
negara, dan lelang.
. Meningkatkan monitoring dan
evaluasi kinerja pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan lelang.
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. Meningkatkan kualitas SDM, Organisasi, Teknologi Informasi dan
Komunikasi, dan Pengelolaan Anggaran.
Hal ini ditegaskan Dirjen dalam acara
Rapat Kerja (Raker) Regional Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Wilayah
Barat pada tanggal 16-18 Februari 2011 di
Hotel G.H Universal Bandung, Jawa Barat.
Acara yang mengambil tema “Dengan
integritas dan komitmen yang tinggi serta
pengabdian yang tulus, kita songsong
transformasi kelembagaan Kementerian
Keuangan RI” ini dibuka secara langsung
oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara
Hadiyanto dan diikuti oleh 98 peserta
yang terdiri dari para Direktur, tiga Tenaga
Pengkaji, perwakilan Kepala Subdirektorat
Kantor Pusat DJKN, Kepala Kantor Wilayah,
Kepala Bagian, Kepala Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di
wilayah Kanwil I – IX DJKN.
Dirjen Kekayaan Negara Hadiyanto
dalam pengarahannya mengingatkan
kembali tentang pentingnya Core Values

DJKN bagi organisasi karena core values
tersebut bagaikan tiang penyangga organisasi dalam melaksanakan tugas dan
fungsi. Dalam kesempatan tersebut, Dirjen menyampaikan rasa bangga dengan
capaian kinerja jajaran DJKN dan memberikan apresiasi kepada seluruh peserta
Raker sebagai frontliner DJKN. “Meskipun
ketidakpuasan dari masyarakat masih
ada, kita harus lebih intens dalam melakukan supervisi dan konsisten memberikan
teladan kepada bawahan”, ujarnya.
Terkait keberhasilan organisasi, ia me
negaskan bahwa kunci dari keberhasilan
organisasi adalah leadership. Apabila
terlalu toleran dan permisif dapat menciptakan moral hazard dan berimplikasi
kepada organisasi. Oleh karena itu,
pimpinan harus dapat mengendalikan
anak buah dengan positif dan bawahan
harus dapat mengamankan kebijakan
pimpinan. <
Tim Subdit PSLI Direktorat
Hukum dan Informasi
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lll Laporan Utama

Reorganisasi

DJKN

E

sensi dari suatu perubahan
adalah adanya peningkatan
kondisi yang lebih baik dari
situasi sebelumnya. Sebagai
organisasi yang dinamis
dan berkembang, DJKN terus meng
alami perubahan organisasi. Perubahan organisasi atau reorganisasi tentunya mempunyai maksud dan tujuan
menuju tata kelola organisasi yang
lebih baik melalui penataan organisasi.
Reorganisasi terjadi dan berkembang
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menyesuaikan kondisi, situasi dan kebutuhan pada saat itu. Penataan organisasi kantor pusat DJKN kembali di
lakukan dengan terbitnya Peraturan
Menteri Keuangan (PMK) Nomor 184/
PMK.01/2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Keuangan.
Penataan organisasi DJKN ini me
nurut Sekretaris DJKN, Lalu Hendry Yujana, telah direncanakan sebelumnya
dan dituangkan dalam Rencana Stra
tegis DJKN 2010-2014. Tujuan dilak-

Evolusi organisasi
DJKN dimulai
sejak lahirnya
Panitia Urusan
Piutang Negara
(PUPN) pada
tahun 1960
dengan
lahirnya Undangundang Nomor 49
Prp. Tahun 1960.

sanakannya reorganisasi yang terakhir
ini adalah dalam rangka terwujudnya
pembagian tugas dan fungsi yang
efektif dengan memperhatikan spesiali
sasi dan pembagian beban kerja untuk
tiap unitnya, tertanganinya core busi
ness DJKN dengan efektif dan efisien,
terwujudnya struktur organisasi yang
mampu memberikan pelayanan lebih
baik kepada stakeholders, dan tersedia
nya struktur yang mencerminkan core
business DJKN.
Penataan organisasi DJKN ini merupakan hasil evaluasi atas efektivitas
kinerja organisasi selama kurun waktu
dua tahun terakhir. Dari hasil evaluasi
tersebut disadari banyak tugas DJKN
belum tertangani secara optimal. Hal
ini disebabkan beberapa faktor, yaitu
(1) cakupan tugas yang begitu besar dimana DJKN menangani 3 core business,
yaitu Pengelolaan Kekayaan Negara,
termasuk di dalamnya terdapat Barang
Milik Negara (BMN), Kekayaan Negara
Dipisahkan (KND), Kekayaan Negara
Lain-lain (KNL), dan Penilaian Kekayaan
Negara, dan dua core business lainnya
adalah Piutang Negara dan Lelang. (2)
Kompleksitas masalah. Setiap core bus
siness memiliki tingkat permasalahan
tinggi, high risk, dan berbeda dalam setiap penyelesaiannya. Ini mengandung
konsekuensi setiap core business membutuhkan kompetensi SDM yang berbeda serta tingkat kehati-hatian yang
tinggi dalam setiap penyelesaiannya.
(3) Peningkatan quality assurance. Besarnya cakupan tugas serta kompleksitas masalah yang tinggi tidak berarti
mengabaikan kualitas. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka penataan organisasi yang dilakukan harus mampu
menciptakan check and balance dalam
setiap penyelesaian tugas, cepat dalam
merespon dan memberikan produk
sesuai harapan pengguna jasa. Ketiga
faktor inilah yang mendominasi me
ngapa dilakukan reorganisasi saat ini.
Penataan organisasi ini mengan
dung konsekuensi adanya beberapa
perubahan atau penyesuaian, yaitu
perubahan sarana prasana, perubahan
sebagian proses bisnis, penyempurnaan uraian jabatan, pembagian beban tugas dan peta strategis organisasi

serta SDM yang akan mengisi jabatan
baru dengan kebutuhan soft compe
tency yang agak berbeda dengan jabatan struktural sebelumnya. Dari sisi
pegawai, perubahan struktur, tugas
dan fungsi, proses bisnis, dan uraian
jabatan menuntut adanya perubahan
mindset yang mendukung tujuan organisasi.
Reorganisasi DJKN sendiri dimulai
sejak cikal bakal organisasi masih berbentuk PUPN yang berdiri pada tahun
1960, kemudian berturut-turut menjadi BUPN, BUPLN, DJPLN dan terakhir
adalah DJKN. Proses evolusi organisasi
hingga menjadi DJKN sekarang ini
adalah sebagai berikut.

PUPN dan BUPN, Cikal
Bakal Organisasi

Evolusi organisasi DJKN dimulai
sejak lahirnya Panitia Urusan Piutang
Negara (PUPN) pada tahun 1960 de
ngan lahirnya Undang-undang Nomor
49 Prp. Tahun 1960. Organisasi DJKN
sebagai unit eselon I di lingkungan
Kementerian Keuangan dimulai sejak
dibentuknya Badan Urusan Piutang
Negara (BUPN) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976
tentang Panitia Urusan Piutang Negara
dan Badan Urusan Piutang Negara.
Dengan bidang tugas pengurusan piutang negara, pada waktu itu struktur
organisasi BUPN hanya terdiri dari tiga
direktorat dan satu sekretariat, yaitu Direktorat Penetapan dan Penagihan Piutang Negara, Direktorat Perbendaharaan Piutang Negara, Direktorat Eksekusi
dan Laporan. Di bawahnya terdapat
Kantor Wilayah (Kanwil) Tingkat I dan
tidak ada kantor operasional.

BUPLN, Penambahan
Fungsi Lelang dan Kantor Operasional

Untuk mendukung percepatan
pengembalian piutang negara dimana
salah satunya melalui eksekusi lelang
terhadap barang jaminan yang sebelumnya dilaksanakan oleh Kantor Lelang Direktorat Pajak, maka pada tanggal 1 Juni 1991 ditetapkan Keputusan
Presiden Nomor 21 Tahun 1991 tentang Badan Urusan Piutang dan Lelang

sesuai Keputusan
Presiden Nomor 177
Tahun 2000 tentang
Susunan Organisasi
dan Tugas Departemen,
tanggal 15 Desember
2000 terjadi perubahan
penyebutan organisasi
dari “Badan” menjadi
“Direktorat Jenderal”.
BUPLN direorganisasi
menjadi Direktorat
Jenderal Piutang dan
Lelang Negara
(DJPLN).

Negara, yang menggabungkan lelang
dan seluruh aparatnya dari lingkungan Direktorat Jenderal Pajak ke dalam
struktur organisasi BUPN. Penggabungan ini melahirkan organisasi Badan
Urusan Piutang dan Lelang Negara
(BUPLN), dengan penambahan tugas
dan fungsi lelang. Di tingkat kantor pusat, struktur organisasi terdiri dari empat biro dan satu sekretariat, yaitu Biro
Piutang Perbankan, Biro Piutang Non
Perbankan, Biro Lelang Negara dan Biro
Informasi dan Hukum. Di bawahnya
terdapat sembilan Kanwil, 14 Kantor
Pelayanan Pengurusan Piutang Negara
(KP3N) Tipe A dan 18 KP3N Tipe B, lima
Kantor Lelang Negara (KNL) Tipe A dan
21 KNL Tipe B.
Struktur organisasi di kanwil BUPLN
terdiri dari tiga bidang dan Sub Bagian
(Subbag) Umum. Tiga bidang tersebut
yaitu Bidang Piutang Negara, Bidang
Lelang dan Bidang Informasi dan Hukum. Struktur organisasi KP3N terdiri dari empat seksi (tipe A) atau sub
seksi (tipe B) dan satu Subbag/Urusan
TU, yaitu Seksi/Subseksi Piutang Perbankan, Seksi/Subseksi Piutang Non
Perbankan, Seksi/Subseksi Penataan
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Barang Jaminan dan Seksi/Subseksi Informasi dan Hukum. Sedangkan di KLN
terdiri dari tiga seksi (tipe A dan B) dan
satu Subbag/Urusan TU, yaitu Seksi
Analisis, Informasi dan Potensi Lelang,
dan Seksi Verifikasi dan Pembukuan
Lelang.

DJPLN, Sinergikan
KP3N dan KLN

Dengan mempertimbangkan core
business BUPLN di bidang pengurusan
piutang dan lelang yang merupakan
salah satu fungsi utama Departemen
Keuangan dan Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP), serta semakin
meningkatnya jumlah outstanding penyerahan piutang negara dan permohonan lelang yang tersebar di seluruh
Indonesia, maka sesuai Keputusan
Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas
Departemen, tanggal 15 Desember
2000 terjadi perubahan penyebutan
organisasi dari “Badan” menjadi “Direktorat Jenderal”. BUPLN direorganisasi
menjadi Direktorat Jenderal Piutang
dan Lelang Negara (DJPLN). Struktur
organisasi DJPLN berubah. Di tingkat
pusat masih terdiri dari empat unit
teknis eselon II. Namun yang tadinya
menggunakan nomenklatur “biro”
menjadi “direktorat”, yaitu Direktorat
Piutang Perbankan, Direktorat Piutang Non Perbankan, Direktorat Lelang
Negara dan Direktorat Informasi dan
Hukum. Di tingkat kanwil struktur organisasi tidak banyak berubah. Hanya
di Bagian Umum saja, yang tadinya
setingkat eselon IV (Subbag Umum)
menjadi eselon III.
Di tingkat kantor operasional terjadi perubahan yang mendasar, yaitu
penggabungan KP3N dan KLN menjadi Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang dan Lelang (KP2LN), terdiri dari
29 KP2LN Tipe A dan 27 KP2LN Tipe B.
Penggabungan ini dimaksudkan untuk mensinergikan fungsi pengurusan
piutang negara dan pelayanan lelang
dalam satu atap. KP2LN terdiri dari lima
seksi dan satu Subbag TU, yaitu Seksi
Piutang Negara, Seksi Penataan Barang Jaminan, Seksi Pelayanan Lelang,
Seksi Dokumentasi dan Potensi Lelang

8

Media Kekayaan Negara

(hanya ada di KP2LN Tipe A) dan Seksi
Informasi dan Hukum.

DJKN, Pengelolaan Aset
Negara

Direktorat Jenderal Kekayaan Ne
gara (DJKN) terbentuk menggantikan
DJPLN pada tahun 2006 sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 66
Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 10
Tahun 2005 tentang Unit Organisasi
dan Tugas Eselon I Kementerian Ne
gara Republik Indonesia pada tanggal
8 Juni 2006. Dalam organisasi yang
baru ini terdapat tugas dan fungsi baru
yaitu pengelolaan kekayaan negara.
Sebelumnya tugas dan fungsi tersebut
ditangani oleh Direktorat Pengelolaan
Barang Milik/Kekayaan Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Struktur organisasi mengalami
perubahan. Unit organisasi di semua
tingkatan mengalami pemekaran. Se
suai Keputusan Menteri Keuangan
(KMK) Nomor 466/KMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, Kantor Pusat
DJKN terdiri dari delapan unit eselon II,
yaitu Sekretariat, Direktorat Barang Milik Negara, Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat Kekayaan
Negara Lain-lain, Direktorat Penilaian
Kekayaan Negara, Direktorat Piutang
Negara, Direktorat Lelang dan Direktorat Hukum dan Informasi. Di tahun
yang sama dengan terbitnya Peraturan
Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131/
PMK.01/2006 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Departemen Keuangan,
struktur organisasi kantor pusat kembali berubah. Direktorat Kekayaan
Negara Dipisahkan ditiadakan dan
muncul Direktorat Barang Milik Negara
I dan II. Hal tersebut dilakukan guna
menghindari terjadi perbedaan persepsi antara pengelolaan kekayaan
negara dipisahkan pada DJKN, Departemen Keuangan, dengan Kemente
rian Negara BUMN. Lebih lanjut untuk
fungsi pengelolaan kekayaan Negara
dipisahkan disatukan pada fungsi pengelolaan kekayaan Negara lain-lain.
Dengan ditetapkannya PMK Nomor
135/PMK.01/2006 tentang Organisasi

Dalam rangka
mendukung arah
kebijakan
Pemerintahan masa
jabatan 2009-2014
khususnya
implementasi reformasi
birokrasi di lingkungan
pemerintahan
ditetapkan Peraturan
Presiden (Perpres)
Nomor 47 Tahun 2009
Tentang Pembentukan
dan Organisasi
Kementerian Negara.

dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, jumlah
kanwil bertambah menjadi 17 kantor
dengan struktur organisasi terdiri dari
Bagian Umum dan lima bidang, yaitu
Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara,
Bidang Penilaian Kekayaan Negara, Bidang Piutang Negara, Bidang Lelang
dan Bidang Hukum dan Informasi.
Di kantor operasional, KP2LN
berubah menjadi Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
dengan jumlah kantor sebanyak 89
buah. Struktur organisasi KPKNL terdiri
dari Sub Bagian Umum dan lima seksi,
yaitu Seksi Pengelolaan Kekayaan Ne
gara, Seksi Penilaian Kekayaan Negara,
Seksi Piutang Negara, Seksi Pelayanan
Lelang dan Seksi Hukum dan Informasi.
Pada tahun 2008, dalam rangka penyempurnaan organisasi Departemen
Keuangan dilakukan reorganisasi Departemen Keuangan dengan ditetapkannya PMK Nomor 100/PMK.01/2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan. Berdasarkan PMK
ini, reorganisasi DJKN meliputi penajaman fungsi dan penyeimbangan
beban kerja. Reorganisasi tersebut
berupa pengalihan fungsi pengelolaan kekayaan negara dipisahkan dari

Struktur organisasi DJKN
yang baru

Direktorat Kekayaan Negara Lain-lain
ke Direktorat Barang Milik Negara II,
dan perubahan nomenklatur subdirektorat bidang teknologi informasi pada
Direktorat Hukum dan Informasi serta
penambahan dan reposisi unit eselon IV
pada Sekretariat. Sementara untuk unit
vertikal ditetapkan PMK Nomor 102/
PMK.01/2008, yaitu penajaman fungsi
dan perubahan nomenklatur, diantaranya perubahan nomenklatur Seksi Penilaian Kekayaan Negara menjadi Seksi
Pelayanan Penilaian pada KPKNL.
Dalam rangka mendukung arah kebijakan Pemerintahan masa jabatan 20092014 khususnya implementasi reformasi
birokrasi di lingkungan pemerintahan
ditetapkan Peraturan Presiden (Perpres)
Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Ne
gara. Dalam Perpres tersebut diantaranya
ditetapkan perubahan nomenklatur
Departemen Keuangan menjadi Kemen
terian Keuangan.
Sebagai tindak lanjut dari Perpres
tersebut ditetapkan Perpres Nomor 24
Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas,
dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi
Eselon I Kementerian Negara. Perbedaan
Perpres Nomor 24 Tahun 2010 dengan
Perpres sebelumnya yang mengatur
tentang unit eselon I, pada Perpres yang
baru, selain mengatur tugas juga menetapkan fungsi masing-masing unit eselon
I. Adapun fungsi DJKN dalam Perpres
tersebut meliputi: perumusan kebijakan
di bidang kekayaan negara, piutang ne
gara, dan lelang; pelaksanaan kebijakan
di bidang kekayaan negara, piutang
negara, dan lelang; penyusunan norma,

standar, prosedur, dan kriteria di bidang
kekayaan negara, piutang negara, dan
lelang; pemberian bimbingan teknis
dan evaluasi di bidang kekayaan negara,
piutang negara, dan lelang; dan pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara.
Sebagai tindak lanjut dari kedua
Perpres di atas perlu segera ditetapkan
peraturan masing-masing kementerian
sebagai penjabaran Perpres dimaksud.
Adapun usulan DJKN berkaitan dengan
rencana reorganisasi Kementerian Ke
uangan dengan mempertimbangkan
(1) keseimbangan pembagian tugas dan
fungsi yang efektif dengan memperhatikan spesialisasi dan pembagian beban
kerja untuk tiap unitnya, (2) struktur
organisasi yang mampu memberikan
pelayanan lebih baik kepada stakeholders
dan mencerminkan core bussiness DJKN,
(3) ekspektasi potensi core business DJKN
ke depan dan (4) implementasi check and
balance perumusan kebijakan dan pela
yanan.
Dengan memperhatikan pertimba
ngan tersebut idealnya susunan struktur
DJKN terdiri dari Sekretariat Direktorat
Jenderal, Direktorat Barang Milik Negara,
Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan,
Direktorat Kekayaan Negara Lain-lain, Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara,
Direktorat Penilaian, Direktorat Piutang
Negara, Direktorat Lelang, Direktorat Hukum dan Direktorat Teknologi dan Sistem
Informasi.
Namun demikian memperhatikan
ketentuan jumlah maksimal struktur sesuai ketentuan Perpres Nomor 47 Tahun
2009 dan kebijakan zero growth structure Kementerian PAN-RB, belum me-

mungkinkan untuk menambah jumlah
unit eselon II di lingkungan DJKN. Oleh
karena itu, berdasarkan PMK Nomor 184/
PMK.01/2010, susunan struktur eselon II
di lingkungan DJKN menjadi: Sekretariat
Direktorat Jenderal, Direktorat Barang
Milik Negara, Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat Piutang Negara
dan Kekayaan Negara Lain-lain, Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan
Sistem Informasi, Direktorat Penilaian,
Direktorat Lelang, dan Direktorat Hukum
dan Hubungan Masyarakat. Untuk pelaksanaannya, sesuai dengan Pasal 2217
PMK tersebut, maka selambat-lambatnya
enam bulan sejak ditetapkan (paling lambat 11 April 2011), organisasi yang baru
ini telah dilaksanakan secara efektif.
Sebagai permulaan pada tanggal
18 Maret 2011, Menteri Keuangan Agus
Martowardojo telah melantik pejabat
eselon II DJKN untuk menempati posisi
jabatan di organisasi yang baru, yaitu:
Agus Rijanto Sedjati, S.Sos., M.M. sebagai
Sekretaris DJKN, Drs. Pardiman, M.Si. sebagai Direktur Barang Milik Negara, Arif
Baharudin, S.E., M.B.A. sebagai Direktur
Kekayaan Negara Dipisahkan, Soepomo,
S.H., SP.N., L.L.M. sebagai Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara LainLain, Drs. Susiadi Prayitno, CES. sebagai
Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara
dan Sistem Informasi, Ida Bagus Aditya
Jayaantara, S.E., M.Acc. sebagai Direktur
Penilaian, Drs. Suryanto sebagai Direktur
Lelang dan Dr. Purnama T. Sianturi, S.H.,
M.Hum. sebagai Direktur Hukum dan
Hubungan Masyarakat. <
(Ditulis kembali oleh Redaksi
dengan sumber dari Bagian
Organisasi dan Tata Laksana,
Sekretariat, DJKN).
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Dr. H. Lalu Hendry Yujana, S.E., Ak. MM (Sekretaris DJKN)
Foto: Priyanto

Struktur yang Mencerminkan

Core Business DJKN
Dari hasil evaluasi
atas efektivitas
kinerja organisasi
tersebut, kita
menyadari bahwa
banyak tugas kita
belum tertangani
secara optimal
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Apa tujuan dilakukannya
penataan organisasi pada kantor
pusat DJKN?
Tujuan dilaksanakannya reorga
nisasi kantor pusat adalah dalam
rangka terwujudnya pembagian tugas
dan fungsi yang efektif dengan memperhatikan spesialisasi dan pembagian
beban kerja untuk tiap unitnya, terta
nganinya core business DJKN dengan
efektif dan efisien, terwujudnya struktur organisasi yang mampu memberikan pelayanan lebih baik kepada stake
holders, dan tersedianya struktur yang
mencerminkan core business DJKN.

Bisakah Bapak jelaskan latar
belakang penataan organisasi ini?
Penataan organisasi DJKN ini me
rupakan hasil evaluasi atas efektivitas
kinerja organisasi selama kurun waktu
2 tahun terakhir. Dari hasil evaluasi atas
efektivitas kinerja organisasi tersebut,
kita menyadari bahwa banyak tugas
kita belum tertangani secara optimal.
Hal ini disebabkan beberapa faktor,
yaitu (i) cakupan tugas yang begitu
besar. Tentunya kita pahami bahwa
DJKN menangani 3 core bussiness, yaitu
Pengelolaan Kekayaan Negara yang di
dalamnya terdapat Barang Milik Nega

ra (BMN), Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), Kekayaan Negara Lain-lain
(KNL), dan Penilaian Kekayaan Negara,
dan dua core business lainnya, Piutang
Negara dan Lelang. Di bidang BMN,
kita baru saja menyelesaikan inventarisasi dan penilaian BMN. Berdasarkan
hasil inventarisasi dan penilaian BMN
per 01 Desember 2010, terdapat 30 juta
item BMN pada 22.724 satker di 74 K/L,
itu belum termasuk beberapa satker
pada Kementerian Perhubungan dan
Kementerian Pertahanan yang masih
dalam proses penyelesaian. Kemudian di bidang Pengelolaan KND, saat
ini terdapat ± 40-an kelompok BUMN,
BHMN, 4 BUMN yang di bawah Kementerian Keuangan. Selanjutnya kita juga
mengelola KNL yang sangat beragam
di mulai dari pengelolaan aset eks.
BPPN, eks likuidasi bank, aset eks UP3,
aset nasionalisasi atau eks asing/cina,
cagar budaya dan benda berharga asal
muatan kapal tenggelam, dan lain se
bagainya.
Demikian pula halnya dengan piutang negara, saat ini kita mengurus
±62 trilyun piutang Negara yang dise
rahkan kepada PUPN berikut barang
jaminannya. Kemudian di bidang lelang. Setiap tahunnya pelaksanaan le
lang selalu mengalami kenaikan. Dalam
5 tahun terakhir, tingkat pertumbuhan
lelang mencapai ±15%. (ii) Kompleksitas masalah, setiap core bussiness memiliki tingkat permasalahan tinggi, high
risk, dan berbeda dalam setiap penyelesaiannya. Ini mengandung konsekuen
si setiap core business membutuhkan
kompetensi SDM yang berbeda serta
tingkat kehati-hatian yang tinggi dalam
setiap penyelesaiannya. (iii) Peningkat
an quality assurance. Kita sadari bahwa
besarnya cakupan tugas serta kompleksitas masalah yang tinggi tidak berarti
kita mengabaikan quality assurance.
Dalam mewujudkan hal tersebut, maka
penataan organisasi yang kita lakukan harus mampu menciptakan check
and balance dalam setiap penyelesai
an tugas, cepat dalam merespon dan
memberikan produk sesuai harapan
pengguna jasa. Ketiga faktor itu yang
mendominasi mengapa kita melakukan
penataan organisasi saat ini.

Dapatkah Bapak jelaskan secara
umum mengenai penataan
organisasi DJKN?
Sesuai PMK Nomor 184/PMK.01/
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Keuangan reorganisasi
DJKN, secara umum, penataan organi
sasi DJKN meliputi: (i) penajaman atau
penambahan fungsi. Penajaman atau
penambahan fungsi ini terlihat, misalnya dengan adanya fungsi kepatuhan
internal pada Bagian Organisasi dan
Tata Laksana Sekretariat Ditjen. Akibat dari penajaman atau penambahan
fungsi ini, Bagian Organisasi dan Tata
Laksana bertransformasi menjadi Bagian Organisasi dan Kepatuhan Inter-

Bersama jajaran eselon II DJKN

nal. Selain di lingkungan Sekretariat
Ditjen, pada beberapa direktorat juga
terdapat penajaman dan penambahan
fungsi, misalnya adanya fungsi perencanaan kebutuhan pada Direktorat Barang Milik Negara dan lain sebagainya;
(ii) pemisahan fungsi. Pemisahan fungsi dapat terlihat dari pemisahan fungsi perumusan kebijakan dan fungsi
pelaksanaan kebijakan. Hal ini menjadi
salah satu latar belakang pembentukan Direktorat Pengelolaan Kekayaan
Negara dan Sistem Informasi; (iii) spesialisasi tugas. Dengan struktur organisasi baru yang lebih yang menekankan
pendekatan core bussiness, diharapkan

tercipta spesialisasi dalam pelaksanaan
tugas pokok DJKN; (iv) Namun demikian, secara umum penataan organisasi
ini tidak mengakibatkan penambahan
atau pengurangan jabatan struktural.
Apakah konsekuensi penataan
organisasi ini?
Penataan organisasi DJKN ini te
lah kami rencanakan sebelumnya dan
telah kami tuangkan dalam Rencana
Strategis DJKN 2010-2014. Oleh karena itu, efek dan tindak lanjutnya telah
kami pikirkan sebelumnya. Adanya
pengurangan atau penambahan unit
eselon III pada direktorat teknis tentunya akan berakibat: (i) perubahan

Foto:Bend

atau penyesuaian sarana prasana, lay
out ruangan, atau hal-hal fisik lainnya.
Tentunya dari sisi kesiapan fisik, kami
telah mengantisipasi; (ii) penataan
organisasi, tentu akan mengubah sebagian proses bisnis yang berlaku,
penyempurnaan uraian jabatan, pembagian beban tugas, dan peta strategis
organisasi. Saat ini proses penyempurnaan jabatan, pembagian beban tugas,
dan peta strategis sedang berlangsung; (iii) yang tak kalah pentingnya
adalah orang-orang yang akan meng
isi jabatan baru dengan kebutuhan
soft competency yang agak berbeda
dengan jabatan struktural sebelum-
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nya. Saat ini sedang kami kaji sehingga
pada saatnya nanti setiap jabatan akan
terisi dengan orang-orang yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jabatan. Kami juga telah mempersiapkan
tools yang tepat untuk menempatkan
SDM sesuai kompetensi jabatan yang
dibutuhkan. (iv) perubahan mindset.
Ini yang harus dimiliki oleh segenap
insan DJKN. Adanya perubahan struktur, tugas dan fungsi, proses bisnis, dan
uraian jabatan membutuhkan perubahan mindset yang mendukung tujuan
organisasi.
Terdapat tiga direktorat baru, yaitu
Direktorat Pengelolaan Kekayaan
Negara dan Sistem Informasi, Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan
dan Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat. Apa tujuan dan
maksud dibentuknya tiga direktorat
baru ini?
Seperti telah diuraikan sebelumnya, bahwa reorganisasi DJKN meliputi
penajaman, penambahan atau pemisahan fungsi dan spesialisasi tugas
di lingkungan Kantor Pusat.
Lahirnya Direktorat Pengelolaan
Kekayaan Negara dan Sistem Informasi adalah bentuk penajaman fungsi
pelayanan pengelolaan kekayaan Ne
gara yang meliputi pengelolaan BMN
dan KNL kepada masyarakat pengguna
jasa. Selain itu, Direktorat tersebut wujud pemisahan fungsi perumusan kebijakan dan fungsi pelaksana kebijakan/
pelayanan di lingkungan Kantor Pusat.
Sebagaimana kita ketahui bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 100/PMK.01/2010, pelaksanaan
fungsi perumusan kebijakan dan ope
rasional pelayanan pengelolaan BMN
dilakukan dalam satu unit eselon II,
demikian halnya dengan perumusan
kebijkan dan operasional pelayanan
pengelolaan KNL. Hal ini berakibat tidak terjadinya check and balance antara perumusan kebijakan dengan pelaksanaan pelayanan terhadap pengguna
jasa. Selain itu, pengelolaan dua fungsi
besar tersebut dikhawatirkan kurang
fokusnya penanganan fungsi dimaksud. Untuk menghilangkan kelemahan
dimaksud maka lahirlah unit yang ber-
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tugas khusus untuk menangani ope
rasional pelayanan pengelolaan BMN
dan KNL.
Sementara itu, untuk fungsi penge
lolaan sistem informasi yang semula
berdasarkan Peraturan Menteri Keua
ngan Nomor 100/PMK.01/2010 dilaksanakan oleh Direktorat Hukum dan
Informasi, fungsi tersebut dilepaskan
untuk kemudian dipersiapkan unit
khusus yang bersifat mandiri. Mengingat bahwa reorganisasi saat ini tidak dimungkinkan untuk menambah
struktur baru, maka fungsi pengelolaan sistem informasi dilekatkan pada
unit eselon II yang melakukan pengelolaan kekayaan negara, dengan mempertimbangkan bahwa core business
yang paling mendesak untuk dibangun
sistem informasinya dan agar lebih terintegrasi adalah pengelolaan kekayaan
negara. Selain itu, pelekatan fungsi
pengelolaan sistem informasi pada
unit ini merupakan langkah mendekatkan pengelolaan sistem informasi dan
“laboratorium” yang akan dibangun
sistem informasinya, sehingga sistem
yang dibangun dapat direalisasikan
sesuai dengan kebutuhan.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas
maka dibentuklah Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem
Informasi.
Adapun Direktorat Kekayaan
Negara Dipisahkan adalah bentuk
penajaman dan spesialisasi fungsi pe
ngelolaan Kekayaan Negera Dipisahkan. Berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 100/PMK.01/2010,
fungsi pengelolaan Kekayaan Negara
Dipisahkan dilaksanakan oleh Direkto
rat BMN II. Sesuai PMK tersebut, Direktorat BMN II melaksanakan fungsi pe
ngelolaan BMN dan pengelolaan KND,
yang memiliki cakupan dan prosedur
kerja yang berbeda satu sama lain.
Kondisi tersebut menyebabkan kurang
fokusnya pengelolaan kedua fungsi
dimaksud, karena pada saat yang bersamaan direktorat tersebut melakukan
perumusan kebijakan pengelolaan
BMN dan KND serta melakukan pengelolaan BMN dan KND sekaligus. Selain
itu, dari sisi beban kerja penanganan
dua fungsi dan dua bidang sekaligus

dapat menyebab overload beban kerja
pada unit dimaksud.
Untuk meminimalisasi kondisi dimaksud maka dibentuklah Direktorat
Kekayaan Negara Dipisahkan.
Adapun pembentukan Direktorat
Hukum dan Hubungan Masyarakat
adalah bentuk penajaman dan spesiali
sasi fungsi penanganan bidang Hukum.
Sesuai PMK Nomor 100/PMK.01/2010,
fungsi penanganan bidang hukum dilaksanakan oleh Direktorat Hukum dan
Informasi. Direktorat tersebut selain
melaksanakan fungsi penanganan bidang hukum juga melakukan pengelolaan sistem informasi di lingkungan
DJKN. Penyatuan dua fungsi yang berbeda rumpun tugasnya akan menyebabkan kurang fokus dan menyulitkan
perumusan serta implementasi tugasnya di lapangan. Untuk menghindari
kondisi tersebut, maka perlu dilakukan
pemisahan dua fungsi dimaksud dalam
unit eselon II yang berbeda. Selain itu,
memperhatikan cakupan beban tugas
yang semakin besar di bidang pena
nganan hukum, maka pembentukan
direktorat hukum sudah mendesak.
Oleh karena itulah dibentuk Direktorat
Hukum dan Hubungan Masyarakat.
Adapun
penambahan
fungsi
hubungan masyarakat adalah bentuk penajaman fungsi pengelolaan
hubungan masyarakat. Pengelolaan
hubungan masyarakat sesuai PMK
100/PMK.01/2010, adalah akulturasi
antara fungsi penanganan hukum dan
pengelolaan sistem informasi pada
Direktorat Hukum dan Informasi. Jadi
pada saat itu, pengelolaan fungsi humas meliputi perumusan redaksional
oleh penanganan bidang hukum dan
penyajian informasi oleh pengelolan
sistem informasi.
Kedepan dengan ditetapkannya PMK Nomor 184/PMK.01/2010,
pengelolaan fungsi sistem informasi
sepenuhnya dilaksanakan oleh Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat. Pelekatan fungsi hubungan
masyarakat pada direktorat tersebut
mengingat fungsi tersebut erat kaitannya dengan komunikasi kepada
publik, maka menghendaki pengelola
yang memahami bidang hukum se-
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cara mendalam agar tidak terjadi interpestasi yang salah berkaitan dengan
pemberitaan yang sampaikan DJKN.
Dengan reorganisasi ini terdapat
fungsi-fungsi yang digabung,
misalnya penggabungan Direktorat
Piutang Negara dengan Kekayaan
Negara Lain-lain, atau penggabung
an sistem informasi dengan
pengelolaan kekayaan negara.
Apakah penggabungan ini tidak
mengganggu kinerjanya,
mengingat struktur organisasi yang
lebih kecil?
Sebagaimana telah diuraikan bahwa reorganisasi DJKN tidak menyebabkan pembesaran dan penyederhanaan
struktur organisasi. Reorganisasi DJKN
lebih cenderung kepada penyempurnaan tugas dan fungsi dengan jumlah
kotak struktur yang ada.
Pembentukan Direktorat Piutang
Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain
adalah pemindahan fungsi perumusan
kebijakan di bidang pengelolaan KNL
dari Direktorat KNL, yang berdasarkan

PMK 100/PMK.01/2010, melaksanakan
perumusan kebijakan sekaligus ope
rasionalisasi pengelolaan KNL. Dilihat dari fungsi perumusan kebijakan,
secara umum pelaksanaan tugas pe
nangan Piutang Negara dan pengelolaan KNL memiliki alur rumpun fungsi
yang sama. Selain itu, berdasarkan
nomenklatur direktorat dimaksud,
yang tidak menyatukan nomenklatur
Piutang Negara dan Kekayaan Negara
Lain-lain dalam salah satu nomenklatur
atau satu nomenklatur baru, menunjukan bahwa diharapkan kedepan fungsi-fungsi tersebut dapat dikelola oleh
unit eselon II yang terpisah, namun
mengingat arahan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk tidak menambah
struktur baru, maka penataan organi
sasi 2010 penanganan Piutang Negara
dan pengelolaan KNL dilakukan dalam
satu unit eselon II.
Sementara untuk penggabungan
fungsi pengelolaan kekayaan negara
dan sistem informasi sebagaimana
telah diuraikan bahwa hal tersebut

dilakukan salah satunya dengan pertimbangan mendekatkan pengelolaan
sistem informasi dan laboratoriumnya.
Dengan demikian, memperhatikan beban kerja dan stuktur yang ada,
penggabungan dimaksud tidak akan
menggangu kinerja organisasi DJKN.
Untuk menyesuaikan struktur
organisasi kantor pusat yang baru,
apakah akan dilakukan reorganisasi
juga di level kantor vertikal (Kanwil
dan KPKNL)?
Sesuai arahan Menteri Pemberda
yaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi, paket penataan organisasi
di lingkungan Kementerian Keuangan
saat ini difokuskan pada penataan organisasi Sekretaris Jenderal dan Kantor
Pusat Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.
Secara umum penataan organi
sasi pada Kantor Pusat tidak mempe
ngaruhi struktur organisasi unit vertikal DJKN. Dalam hal akan dilakukan
penataan organisasi pada unit vertikal,
maka hanya meliputi penyempurnaan
tugas dan fungsi, perubahan wilayah,
dan penutupan atau pembukaan kantor pelayanan. Khususnya untuk penutupan atau pembukaan kantor pela
yanan, akan dilakukan berdasarkan
analisa yang obyektif, seperti potensi
beban kerja berdasarkan analisis beban kerja.
Apakah struktur organisasi yang
baru ini sudah ideal ?
Secara implisit telah diuraikan
bahwa idealnya penanganan setiap
core bussiness dan fungsi penunjang
dilakukan secara spesialisasi. Artinya,
idealnya penanganan bidang Piutang
Negara dan KNL, pengelolaan keka
yaan Negara dan sistem informasi
dilakukan oleh unit eselon II yang terpisah. Hal yang terpenting adalah The
Person Behind The Gun, artinya seideal
apapun sturktur organisasi tapi tanpa
didukung dengan semangat dan kompetensi SDM, maka organisasi yang
ideal tersebut tidak dapat berjalan
dengan efektif untuk mencapai visi
dan misi organisasi. <
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lll Organisasi

Stuktur Organisasi =

Blue Print

Penataan Organisasi
Gambar The 4 Essensial of Management

Oleh: Endi Suhendi dan Adi Wibowo*

S

truktur organisasi adalah
suatu susunan dan hubu
ngan antara tiap bagian
serta posisi yang ada pada
suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan
operasional untuk mencapai tujuan
organisasi. Struktur organisasi idealnya
memiliki unsur spesialisasi, standardisasi, dan koordinasi kegiatan kerja,
serta besaran seluruh organisasi. Lebih
lanjut, dari struktur organisasi dapat
dirumuskan tata kerja organisasi yang
meliputi rumusan tugas, fungsi, perencanaan kebutuhan SDM, sarana fisik,
dan keuangan.
Struktur organisasi didesain sesuai
dengan tujuan organisasi yang diformulasikan dalam bentuk visi dan misi organisasi. Walapun struktur mencerminkan
besaran organisasi, bukan berarti bahwa
organisasi yang efektif adalah organisasi
dengan struktur besar, yaitu organisasi
yang memiliki tall hierarchy and wide
span and control. Bukan pula organisasi
dengan struktur minim yakni organisasi
yang memiliki flat hierarchy and narrow
span of control. Struktur organisasi adalah
struktur yang didesain sesuai dengan kebutuhan organisasi.
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Empat Fungsi
Manajemen

Empat inti proses manajemen yang
paling utama dikenal sebagai The 4 es
sensial of management yaitu planning,
organizing, actuating, dan controlling.
Manfaat unsur organizing kita dapat
menentukan (i) what needs to be done,
(ii) how it will be done, and (iii) who is
to do it. Ketiga guidance tersebut yang
nantinya akan diwujudkan berturutturut dalam bentuk struktur organisasi,
tugas yang dijabarkan dalam bentuk
fungsi-fungsi, fungsi-fungsi yang di
uraikan dalam bentuk uraian jabatan
(job discribtion), dan uraian jabatan
yang diformulasikan dalam bentuk
standard operating procedures (SOP).
Desain awal dari organisasi adalah
penyusunan struktur jabatan. Dalam
penataan organisasi Kementerian Ke
uangan Republik Indonesia, khususnya
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
(DJKN), pembahasan yang paling memakan waktu pada saat pengusulan
penataan organisasi ke Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB)
adalah pengajuan struktur organisasi.
Hal tersebut disebabkan struktur or-

ganisasi berkaitan dengan jumlah jabatan dalam organisasi. Namun alasan
krusial dari sisi teori organisasi, penyusunan struktur organisasi sangat menentukan langkah-langkah kegiatan
organizing yang lain.

Tall - Flat and
Narrow - Wide

Fountain (2007) mengatakan bahwa : Think about any Organizational
Structure and visualize an Organization
al Chart in two dimensions: There is The
Vertical Dimension, in which the organi
zation is considered to be either a tall or a
flat structure; and there is The Horizontal
Dimension, in which an organization is
considered to be either wide or narrow.
Vertikal dimensi, secara sederhana,
menjelaskan tentang siapa menjadi
atasan siapa, dan siapa yang berwenang dalam pengambilan keputusan. Jadi vertikal dimensi adalah hierar
chy of authority organisasi. Sementara
horizontal dimensi menjelaskan sebe
rapa banyak orang/staf melaporkan
pelaksanaan tugasnya pada satu orang
pejabat atau satu orang pejabat meng
awasi berapa banyak orang/staf. Dimensi horizontal adalah span of control
organisasi, yang sangat berkaitan erat
dengan efisiensi organisasi.
Model tall organization adalah clas
sical organization design yang dikembangkan dari teori organisasi klasik.
Dalam teori organisasi klasik dikemukakan bahwa desain organisasi yang baik
adalah desain yang dapat memudah-

dan pengelolaan teknologi informasi.
Departementalisasi adalah pengelompokan pekerjaan secara bersamasama dengan pendekatan proses,
produk, geografi, dan pelanggan.
Dalam kasus DJKN, pembagian tugas
pada core business barang milik negara lebih tepat dilakukan dengan menggunakan pendekatan pengguna jasa,
sementara untuk pembagian tugas
pada penilaian, untuk keseimbangan
beban kerja, lebih tepat dilakukan de
ngan menggunakan dengan pendekatan proses.

Gambar Tall Vs Flat and Narrow Vs Wide

kan manajer untuk melakukan melakukan pengawasan yang ketat terhadap
stafnya. Teori klasik menghendaki
banyaknya dokumentasi, aturan, dan
prosedur dalam rangka pengawasan
terhadap staf. Oleh karena itu, teori
organisasi klasik mendesain tall orga
nization dengan narrow span of con
trol. Sementara itu, teori organisasi
neoklasik mengembangkan model flat
organization dalam mendesain. Flat
organization adalah penyempurnaan
dari Classical organization design. Teori
organisasi neoklasik mengemukakan
bahwa kepuasan staf dan efisiensi organisasi harus menjadi tujuan utama
dari organisasi. Dalam teori ini peng
awasan manajer tidak seketat dalam
model klasik, dan dalam penerapan
aturan, kebijakan, dan prosedur lebih
fleksibel dibanding model klasik. Oleh
karena itu, model ini memiliki desain
organisasi yang flat dengan wide span
of control.

gambar Delayering Organization Design

Langkah selanjutnya dalam mende
sain struktur organisasi adalah merumuskan besaran struktur dan pemberian nomenklatur pada setiap kotak
stuktur. Panduan untuk mendesain
besaran dan nomenklatur struktur organisasi, dapat mengacu pada enam
elemen kunci desain struktur yang
disampaikan Robbins (2008), yaitu sebagai berikut:
Dalam kasus organisasi DJKN maka

Rantai komando adalah garis
wewenang yang tanpa putus yang
membentang dari puncak organisasi
ke eselon paling bawah dan menjelaskan siapa bertanggung jawab kepada
siapa.
Rentang kendali adalah jumlah
bawahan yang dapat diarahkan oleh
seorang manajer secara efisien dan
efektif.
Sentralisasi mengacu pada sejauh

Desain Tingkatan
Organisasi

Delayering organization design ada
lah tren desain organisasi modern. Mo
del ini dilakukan dengan memotong
tingkatan (layer) middle levels hierarcy
dari organisasi.
Manajer pada model ini menjadi
lebih sedikit dan manajer yang ada
dalam organisasi memiliki rentang
kendali (span of control) yang lebih lebar dari sebelumnya. Model ini menuntut SDM yang lebih inovatif, mandiri,
cepat, dan tepat dalam pengambilan
keputusan, serta memiliki kemampuan
kerja tim yang baik.

Gambar Mapping of Organization Structure Element

yang dimaksud spesialisasi tugas
adalah sejauh mana tugas-tugas dalam
organisasi dibagi-bagi ke dalam bebe
rapa pekerjaan tersendiri yang dikelompokkan dalam : (i) core business unit
: kekayaan negara (barang milik negara,
kekayaan negara dipisahkan, Kekayaan
negara potensial lainnya), penilaian,
piutang negara, dan lelang; (ii) support
unit : kesekretariatan, bidang hukum,

mana tingkat pengambilan keputusan
terkonsentrasi pada satu titik di dalam
organisasi. Desentralisasi adalah lawan
dari sentralisasi. Pemilihan pendekatan sentralisasi dan desentralisasi tidak
terlepas dari fungsi satuan organisasi,
harus dapat dirumuskan fungsi-fungsi
mana yang tetap sentralisasi dan fungsi
mana yang harus didesentralisasi, agar
pelaksanaan fungsi dan pengambi-
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lan keputusan dapat berjalan dengan
efektif dan efisien.
Formalisasi adalah sejauh mana pekerjaan-pekerjaan di dalam organisasi
dibakukan. Formalisasi adalah proses
perumusan tugas dan fungsi pada nomenklatur yang telah dipetakan dalam
struktur organisasi.

Tugas Kantor Pusat,
Kantor Wilayah, dan
Kantor Pelayanan

Secara umum fungsi pokok otoritas
hirarki dalam organisasi terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu (i) kebijakan (policy),
(ii) pembinaan (development), dan (iii)
pelayanan/opersional (service). Fungsi
kebijakan meliputi perumusan peraturan mengenai core business dan
supporting unit. Fungsi pembinaan
meliputi kegiatan bimbingan teknis,
supervisi, dan evaluasi. Sementara
fungsi pelayanan/operasional adalah
segala kegiatan yang berhubungan
langsung dengan pengguna jasa.
Dengan pendekatan elemen desain struktur organisasi Robbins, maka
formulasi fungsi hirarki yang ideal untuk ketiga fungsi tersebut adalah kantor pusat (head office) sebagai pelaksana fungsi kebijakan dan pembinaan,
kantor wilayah (regional office) sebagai
pelaksana fungsi pembinaan, dan unit
pelayanan operasional (service unit) sebagai pelaksana fungsi pelayanan/ope
rasional.
Fungsi inti kantor pusat merumuskan dan mengharmonisasikan seluruh kebijakan dan peraturan sebagai
dasar pelaksanaan tugas kantor pusat
itu sendiri dan unit vertikal agar dapat
berjalan dengan efektif dan efisien.
Di samping tugas inti, kantor pusat
juga melakukan pembinaan terhadap
pelaksanaan fungsi kantor wilayah.
Kantor Pusat harus mampu menjadikan kantor wilayah sebagai perwakilan
kantor pusat untuk mengoptimalkan
fungsi unit layanan operasional sekaligus memberikan bimbingan teknis
pelaksanan tugas di wilayahnya.
Kantor wilayah adalah pelaksana
fungsi pembinaan yang bertugas
memberikan bimbingan teknis, mampu bertindak sebagai supervisor dan
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evaluator terhadap jalannya pelayanan
oleh unit pelayanan operasional. Kantor pelayanan/unit pelayanan operasional adalah ujung tombak organisasi
dalam memberikan pelayanan yang
optimal kepada pengguna jasa yang
tidak dilakukan oleh kantor pusat dan
kantor wilayah.
Dalam beberapa kasus, organisasi
kantor pusat dapat melakukan pela
yanan langsung kepada pengguna
jasa. Hal tersebut dimungkinkan dalam
hal organisasi tersebut tidak memiliki

dilakukan untuk menghindari kemungkinan terjadinya pemborosan sumber
daya akibat undercapacity. Dalam hal
suatu spesialisasi/bidang tertentu tidak
layak untuk dijadikan satu unit tersen
diri maka akan lebih tepat apabila beberapa bidang/spesialisasi yang memiliki kedekatan rumpun tugas digabung
dalam satu unit.
Dalam reorganisasi DJKN, desain
struktur organisasi Kantor Pusat DJKN
dengan pendekatan core business dan
supporting unit adalah :

unit vertikal atau pelayanan dimaksud
membutuhkan kebijakan khusus dan
bersifat ad-hoc.

Desain tersebut dibuat dengan
asumsi bahwa tiap bidang memiliki
potensi beban kerja yang memadai
untuk dibentuk menjadi unit setingkat
eselon II.
Dalam reorganisasi DJKN sebagai
mana ditetapkan melalui Peraturan
Menteri Keuangan (PMK) Nomor 184/
PMK.01/2010, selain menggunakan
pendekatan core business dan sup
porting unit, pendesainan struktur organisasi dilakukan dengan melalui (i)
pemisahan fungsi antara perumusan
kebijakan dan pelaksanaan operasional pelayanan, serta (ii) hasil yang
maksimal atas pengelolaan aset melalui pembentukan unit pengelola aset
(asset management unit).
Pemisahan fungsi antara perumusan kebijakan dan pelaksanaan ope
rasional pelayanan tersebut menjadi
penting karena terdapat kegiatan yang
bersifat regular service yang dilakukan
oleh Kantor Pusat sebagai amanat peraturan perundangan yang tidak dapat
dilepaskan sepenuhnya kepada unit
pelayanan. Dengan adanya pemisahan fungsi tersebut, diharapkan akan
tercipta mekanisme check and balance
yang baik dan berorientasi kepuasan
pengguna jasa. Sementara pemben-

Core Business and
Supporting

Saat membicarakan elemen spesialisasi dalam pendesainan struktur
organisasi, maka spesialisasi dilakukan
berdasarkan pembagian core business
unit dan supporting unit. Dalam kasus
DJKN, core business unit DJKN meliputi
unit pengelola Barang Milik Negara, Kekayaan Negara Dipisahkan, Kekayaan
Negara Lain-lain, Penilaian, Pengurusan
Piutang Negara, dan Pelayanan Lelang.
Sementara untuk supporting unit meliputi kesekretariatan, penanganan bidang hukum dan pengelolaan teknologi informasi. Dengan pendekatan
spesialisasi, idealnya tiap core business
memiliki unit hierarki mandiri, paling
tidak setingkat eselon II. Demikian pula
halnya dengan supporting unit. Namun
demikian, untuk meningkatkan eselonisasi suatu spesialisasi/bidang, baik itu
core business maupun supporting unit,
harus melalui uji kelayakan, misalnya
melalui analisa beban kerja yang memadai sehingga didapatkan proyeksi
potensi beban kerja ke depan. Hal ini

tukan unit pengelola aset diharapkan
dapat memberikan hasil yang optimal
terhadap pengelolaan aset-aset stra
tegis.
Selain menggunakan pendekatan
sebagaimana diuraikan di atas, faktor yang tak kalah pentingnya dalam
pendesainan struktur organisasi Kantor Pusat DJKN adalah adanya ketentuan pembatasan mengenai jumlah
maksimal unit eselon II/direktorat
pada unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Dengan adanya
pembatasan tersebut, bentuk optimal
desain struktur organisasi Kantor Pusat
DJKN menjadi :

luar barang milik negara dan kekayaan
negara dipisahkan, adalah tepat jika
fungsi perumusan kebijakan kekayaan
negara lain-lain digabung dengan unit
yang melakukan perumusan kebijakan
di bidang piutang negara.
. Penggabungan fungsi pengelolaan kekayaan negara lain-lain yang
berkaitan dengan pelaksanaan operasional pelayanan di bidang pengelolaan kekayaan negara lain-lain dengan
fungsi pelaksanaan operasional pela
yanan di bidang pengelolaan barang
milik negara. Hal ini dapat dipahami
sebagai upaya mewujudkan pelayanan
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IT akan akan cenderung mengutamakan
pembangunan IT di bidang pengelolaan
BMN dan KNL.
. Khusus pengelolaan IT lingkup
DJKN, walaupun di tingkat Kementerian Keuangan telah ada unit setingkat
eselon II yang mengelola IT, ini bukan
berarti desain struktur organisasi pe
ngelola IT Kementerian diturunkan sama
persis ke unit eselon I. Tujuan adanya unit
yang melaksanakan fungsi pengelolaan
IT bukanlah sebagai kepanjangan ta
ngan dari pengelolaan IT tingkat kementerian, tetapi untuk mendukung kebutuhan pembangunan sistem informasi core
business DJKN dan kemandirian pengelolaan IT. Namun demikian, perlu dicermati
bahwa pembentukan unit pengelolaan
IT secara khusus dan mandiri setingkat
eselon II memiliki kelemahan diantara
nya (i) tidak sinerginya kebutuhan IT
core business dengan IT yang sedang
dibangun oleh unit pengelolaan IT, (ii)
diperlukan koordinasi yang lebih intensif antara unit core business dengan unit
pengelola IT untuk menghindari kelambatan pembangunan IT core business
dimaksud.
. Memperhatikan hal tersebut, penulis berpendapat akan lebih tepat jika
fungsi pengelolaan IT menjadi fungsi
yang tidak terpisahkan pada setiap bidang core business dan cukup setingkat eselon III yang bersifat supporting.
Adapun kelemahan yang mungkin timbul dari penggabungan pengelolaan IT
pada setiap bidang core business adalah
tidak terintegrasinya berbagai sistem IT
yang dihasilkan. Namun demikian, hal
ini dapat diatasi dengan membentuk
unit harmonisasi dan dukungan teknis
setingkat eselon III pada Sekretariat
Direktorat Jenderal (Setditjen). Hal ini
cukup tepat mengingat tugas Setditjen
selaku koordintor pelaksanaan tugas
seperti diamanatkan oleh PMK Nomor
184/PMK.01/2010.
. Memperhatikan jumlah unit eselon
III pada Setditjen telah mencapai batas maksimal sebagaimana ditetapkan
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47
tahun 2009, maka pembentukan unit
IT di Setditjen dilakukan dengan merelokasi unit yang sudah ada<

3

4
Beberapa catatan
untuk desain tersebut
antara lain:
Core business unit
. Pemisahan fungsi regulasi dan
operasional adalah langkah yang
tepat dalam rangka implementasi
check and balance. Ada pendapat yang
mengatakan bahwa unit perumus kebijakan harus diisi dengan orang yang
pernah melaksanakan tugas operasional. Pendapat ini ada benarnya karena suatu kebijakan akan implementatif
apabila penyusun kebijakan memiliki
pemahaman teknis yang baik mengenai substansi obyek yang akan diatur.
Namun demikian, hal ini bukanlah
berarti bahwa fungsi tersebut harus
dirangkap dalam satu unit yang sama.
. Memperhatikan unit bidang kekayaan negara lain-lain yang relatif
bersifat sementara dan dipersiapkan
untuk mengelola kekayaan negara di

1

2

prima melalui implementasi one stop
service.
Supporting unit
. Pemisahan fungsi penanganan
hukum dari pengelolaan sistem informasi dan selanjutnya menajamkan
fungsi komunikasi publik (hubungan
masyarkat) sehingga Menjadi Direkto
rat Hukum dan Hubungan Masyarakat
merupakan langkah yang tepat, ditinjau dari spesialisasi dan fokus pelaksanaan tugas.
. Penyatuan fungsi pengelolaan informasi teknologi (IT) dengan pelaksanaan operasional pengelolaan kekayaan
negara, dengan pertimbangan mendekatkan pengelola IT pada “laboratoriumnya” (pengelolaan kekayaan Negara)
mungkin dapat dibenarkan. Namun
penggabungan ini memiliki kerawanan,
yaitu terganggunya kemandirian pengelolaan IT sebagai supporting unit bagi
pelaksanaan core business. Pengelolaan

1

2

5
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lll Artikel

Pembentukan Fungsi Kepatuhan Internal sebagai
Upaya Menunjang Penyelenggaraan

Sistem Pengendalian Intern
Oleh: Dedi Syarif Usman*

salah satu program
unggulan yang
diharapkan secara
cepat dan nyata
dirasakan oleh
pengguna jasa atau
publik dalam rangka
meningkatkan good
corporate governance
adalah penerapan
program layanan
unggulan (quick win)
pada setiap
unit Eselon I

B

erkaitan dengan reformasi
birokrasi, salah satu pilar
pendukung reformasi birokrasi adalah penataan
organisasi. Sejak reformasi
digulirkan di lingkungan Kementerian
Keuangan, telah dilakukan penataan
organisasi secara berkelanjutan yang
berkaitan dengan tugas dan fungsi
DJKN. Dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010,
kembali dilakukan penataan organisasi
yang meliputi penajaman, penambahan tugas dan fungsi, penyeimbangan
beban kerja, dan peningkatan check
& balance. Berdasarkan PMK tersebut,
salah satu struktur yang diatur kembali
fungsinya, yaitu penambahan fungsi
pelaksanaan kepatuhan internal di
lingkungan DJKN (Pasal 1041).
Sesuai dengan Pasal 1043, fungsi
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kepatuhan internal dilaksanakan oleh
Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal yang merupakan perubahan
nomenklatur dari Bagian Organisasi
dan Tata Laksana. Bagian Organisasi
dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi
penyusunan rencana kerja, rencana
strategik, laporan akuntabilitas kinerja,
dan implementasi pengelolaan kinerja
DJKN, pelaksanaan urusan organisasi
dan ketatalaksanaan, pemantauan dan
pengembangan konsep penjaminan
kualitas pelaksanaan prosedur, koordinasi dan pemantauan tindak lanjut
hasil pemeriksaan aparat pengawasan
fungsional dan pengaduan masyarakat, serta koordinasi dan implementasi
manajeman risiko DJKN. Mencermati
uraian tugas tersebut dapat dikatakan
bahwa tugas Bagian Organisasi dan
Kepatuhan Internal adalah melaksanakan sebagian besar unsur-unsur
sistem pengendalian intern.
Tulisan ini akan mengupas mengenai latar belakang kondisi dan

han internal di DJKN. Pertama, salah
satu program unggulan yang diharapkan secara cepat dan nyata dirasakan
oleh pengguna jasa atau publik dalam
rangka meningkatkan good corporate
governance adalah penerapan program
layanan unggulan (quick win) pada setiap unit Eselon I. Dalam layanan unggulan tersebut dijelaskan kepada publik
layanan-layanan DJKN yang diberikan
kepada publik seperti layanan lelang,
keringanan dan penarikan hutang, penilaian, penghapuan BMN. Dalam janji
layanan unggulan ditegaskan norma
waktu dan standar biaya pelayanan
secara transparan, sehingga pengguna
jasa dapat mengetahui secara jelas hak
dan kewajibannya.
Layanan unggulan tersebut telah
diterapkan sejak Oktober 2007 dan
setiap triwulan dilakukan monitoring
pelaksanaannya seiring dengan pene
rapan pengukuran kinerja berbasis
balanced scorecard. Seperti telah dike
tahui, untuk menerjemahkan strategi
organisasi ke dalam rencana kegiatan

Tabel 1

Prosentase Rata-rata Capaian Kinerja 6 Layanan Unggulan DJKN
dasar pemikiran ditetapkannya fungsi
kepatuhan internal, tujuan, dan ruang
lingkup tugas unit kepatuhan internal.

Latar Belakang Ditetapkannya Fungsi Kepatuhan Internal

Terdapat beberapa kondisi dan
dasar pemikiran yang menjadi pertimbangan diperlukannya fungsi kepatu-

telah digunakan pendekatan balanced
scorecard di lingkungan Kementerian
Keuangan sejak akhir tahun 2007 dan
efektif dilaksanakan sejak tahun 2008
sampai dengan saat ini. Pengukuran
terhadap prosentase rata-rata capaian kinerja 6 layanan unggulan selama
3 tahun terakhir menunjukkan hasil
yang belum maksimal, walaupun capaian kinerja menunjukkan tren yang

meningkat. Untuk lebih jelasnya dapat
dilihat dalam tabel 1.
Kedua, untuk tahun 2010 terdapat
indikator kinerja utama DJKN yang masih belum mencapai hasil maksimal, yaitu Prosentase Penyerapan DIPA. Selain
itu, mengacu kepada Rencana Strategis
DJKN Tahun 2010-2014 terdapat indikator kinerja utama yang pencapaiannya
masih belum dapat direalisasikan, yaitu
Pemanfaatan Aset Idle dan Prosentase
BMN yang disertifikasi.
Ketiga, masih terdapat banyak
temuan BPK atas Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat dan Laporan Keua
ngan Kementerian Keuangan yang
berkaitan dengan tugas dan fungsi
DJKN. Selain itu, tunggakan temuan
Itjen Kemenkeu per akhir November
2010 masih terdapat 60 temuan yang
belum dinyatakan tuntas.
Keempat, masih terdapat penga
duan masyarakat terhadap pelanggaran
disiplin pegawai dan penyalahgunaan
wewenang dan prosedur yang terbukti
kebenarannya setelah dilakukan peme
riksaan oleh Tim Kantor Pusat DJKN
atau Itjen Kemenkeu. Sebagai gambaran, berdasarkan data dalam “DJKN at
a Glance Kinerja dan Progress” per 30
September 2010, jumlah pegawai yang
dikenakan sanksi disiplin untuk tahun
2007 adalah 29 pegawai, untuk tahun
2008 sebanyak 30 pegawai, tahun 2009
meningkat menjadi 38 pegawai dan terakhir sampai dengan per Oktober 2010
sebanyak 27 pegawai.
Kelima, seiring dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan
setiap Kementerian Negara/Lembaga
melakukan pengendalian atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, Menteri
Keuangan memberikan arahan agar
setiap unit eselon I mempunyai unit
kepatuhan internal. Dengan adanya
unit kepatuhan internal tersebut diharapkan dapat menunjang penerapan SPIP yang memadai.
Berdasarkan kondisi dan dasar pemikiran tersebut diatas, maka dibentuk fungsi kepatuhan internal dalam
struktur organisasi DJKN sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/

PMK.01/2010. Apabila dibandingkan
dengan Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan
Cukai, Bapepam-LK serta ukuran organisasi DJKN sendiri yang mempunyai kantor vertikal di daerah maka
fungsi kepatuhan internal yang ber
ada pada salah satu bagian (Bagian
Organisasi dan Kepatuhan Internal) di
Sekretariat DJKN kurang ideal. Hal ini
terjadi karena dalam pembahasan reorganisasi dengan Kementerian PAN
dan Reformasi Birokrasi, setiap unit
eselon I di lingkungan Kementerian Ke
uangan tidak diperkenankan menambah jabatan struktural. Adapun pertimbangan fungsi kepatuhan internal di
tambahkan pada fungsi organisasi dan
tata laksana mengingat sebelum reorganisasi dalam PMK 184/2010 tersebut
Bagian Organisasi dan Tata Laksana
telah melaksanakan sebagian tugas
dan fungsi yang sesuai dengan unsur
sistem pengendalian intern seperti
penyiapan struktur organisasi, standar
prosedur operasi, uraian jabatan, pelimpahan kewenangan, perencanaan
dan pengukuran kinerja, tindak lanjut
dan monitoring temuan hasil peme
riksaan pengawas fungsional dan pe
ngaduan masyarakat.
Memahami peran penting unit
kepatuhan internal dalam kerangka implementasi SPIP, Kementerian
Keuangan akan melakukan transformasi kelembagaan kembali yang akan
dimintakan persetujuannya kepada
Presiden. Dengan demikian, kedepan fungsi kepatuhan internal dapat
berdiri sendiri sebagai unit eselon II di
DJKN, sehingga independensinya lebih
terjamin.

Tujuan Ditetapkannya
Fungsi Kepatuhan
Internal

Seperti telah diuraikan sebelumnya,
bahwa pembentukan unit kepatuhan
internal di DJKN didasari atas terdapatnya indikator kinerja utama dan kondisi yang belum sesuai dengan harapan.
Sejak reformasi birokrasi digulirkan
pertengahan tahun 2007, sebenarnya
telah dimulai penerapan metoda atau
instrumen yang dapat mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran strate

Memahami peran penting
unit kepatuhan internal
dalam kerangka
implementasi SPIP,
Kementerian Keuangan
akan melakukan
transformasi kelembagaan
kembali yang akan
dimintakan persetujuannya
kepada Presiden. Dengan
demikian, kedepan fungsi
kepatuhan internal dapat
berdiri sendiri sebagai unit
eselon II di DJKN, sehingga
independensinya lebih
terjamin.
gis seperti penerapan balanced score
card dan manajemen risiko. Terlepas
implementasi yang belum sempurna
dari kedua instrumen tersebut, untuk
unit eselon I seperti DJKN yang mempunyai tugas dan fungsi yang luas dan
berisiko tinggi serta rentang kendali
17 kantor wilayah dan 70 kantor pela
yanan yang tersebar di daerah dinilai
sangat perlu untuk memperkuat unsur-unsur sistem pengendalian intern,
agar lebih memberikan jaminan yang
memadai bagi pencapaian sasaran
strategis DJKN.
Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pe
merintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang
SPIP, unsur SPIP terdiri dari lingkungan
pengendalian; penilaian risiko; kegiatan
pengendalian; informasi dan komunikasi; dan pemantauan pengendalian intern. Kelima unsur tersebut selanjutnya
diuraikan secara lengkap dalam pasalpasal peraturan pemerintah dimaksud.
Secara singkat, kelima unsur tersebut
dapat diuraikan sebagai berikut:
. lingkungan pengendalian terkait
komitmen pimpinan dan penciptaan
lingkungan yang kondusif bagi terselenggaranya SPIP seperti penegakan
kode etik, struktur organisasi yang memadai, pendelegasian wewenang dan
tanggung jawab yang jelas, kebijakan

1
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pengelolaan SDM yang sehat.
. Penilaian risiko meliputi identifikasi risiko dan analisis risiko untuk
menetapkan rencana mitigasi yang
tepat.
. Kegiatan pengendalian meliputi
pengendalian atas sistem informasi
dan aset, penetapan dan reviu atas indikator kinerja, sistem otorisasi, pencatatan, dokumentasi dan akuntabilitas sumber daya dan pencatatannya.
. Informasi dan komunikasi meliputi
pengelolaan sistem informasi dan
penyampaian informasi dalam bentuk
dan waktu yang tepat.
. Pemantauan pengendalian intern
melalui pemantauan berkelanjutan,
evaluasi terpisah dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.
Keempat unsur SPIP tersebut diatas telah berjalan dan melekat dalam
setiap pelaksanan tugas dan fungsi
DJKN. Adapun unsur SPIP yang belum
dilaksanakan secara internal oleh DJKN
adalah unsur yang kelima yang selama
ini dilakukan oleh Itjen Kemenkeu dan
atau BPK. Oleh karena itu, unit kepatuhan internal yang mempunyai fungsi
melakukan pemantauan, evaluasi terpisah dan menindaklanjuti hasil audit
dan reviu lainnya atas sistem pengendalian intern DJKN menjadi penting
dan dibutuhkan oleh jajaran pimpinan.
Dengan demikian, pembentukan unit
kepatuhan internal bertujuan untuk
memperkuat dan melengkapi unsurunsur sistem pengendalian intern,
sehingga dapat menunjang dalam
memberikan keyakinan yang memadai
bagi pencapaian tujuan dan sasaran
DJKN. Hal ini sejalan dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang
mengamanatkan agar setiap Kemen
terian dan Lembaga wajib menerapkan
sistem pengendalian intern, yang salah
satu unsurnya adalah pemantauan
pengendalian intern. Gambar berikut
akan menjelaskan hubungan antara
unsur pengendalian intern dengan tujuan dan sasaran sebuah organisasi.

2
3
4
5

Ruang Lingkup

Sebagaimana telah disebutkan
bahwa pemantauan SPIP dilaksanakan
melalui pemantauan berkelanjutan,
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evaluasi terpisah, dan tindak lanjut
rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008, lebih lanjut dijelaskan bahwa pemantauan berkelanjutan
diselenggarakan melalui kegiatan
pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi dan tindakan
lain dalam pelaksanaan tugas. Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui
penilaian sendiri, reviu, dan pengujian
efektivitas sistem pengendalian intern.
Tindak lanjut rekomendasi hasil audit
dan reviu lainnya dilaksanakan dengan
menyusun rencana tindak atas rekomendasi hasil audit dan melaksanakannya secara konsisten serta monitoring
dan evaluasi atas rencana tindak tersebut. Dengan demikian dapat dicermati
bahwa ruang lingkup pemantauan SPIP
cukup luas, sehingga cukup sulit bagi
unit kepatuhan internal DJKN yang
hanya berada pada tingkat eselon IV
pada Bagian Organisasi dan Kepatuhan
Internal untuk melaksanakan fungsi
pemantauan SPIP secara optimal.
Ruang lingkup tugas, fungsi, struktur organisasi dan pelaksanaan unit
kepatuhan internal yang telah ada di
lingkungan Kementerian Keuangan,
(DJP, DJBC, BAPEPAM-LK, BPPK) sangat

beragam. Sebagai contoh, unit kepatuhan internal di DJP adalah unit eselon
II yaitu Direktorat Kepatuhan Internal
dan Transformasi Sumber Daya Aparatur dengan ruang lingkup tugas mulai
dari menyusun strategi, metode, sistem,
penjaminan kualitas, tindak lanjut hasil
pemeriksaan eksternal auditor, intelijen
sampai dengan audit investigasi. Seba
gai contoh lain, Biro Kepatuhan Internal
BAPEPAM-LK mempunyai tugas me
ngoordinasikan penyusunan rencana
strategis, penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, penyusunan dan pelaksanaan audit tahunan,
monitoring atas pelaksanaan rekomendasi penilaian kepatuhan pelaksanaan
tugas. Uraian tugas yang hampir sama
dilaksanakan juga oleh DJBC yang pada
intinya melaksanakan penyusunan rencana strategis, pengawasan kepatuhan,
rekomendasi peningkatan pelaksanaan
tugas dan investigasi atas pelanggaran
kode etik dan pelanggaran disiplin pegawai. Unit kepatuhan internal di DJBC
selain berada pada kantor pusat juga
berada pada kantor wilayah dan kantor
pelayanan.
Berdasarkan perbandingan uraian
tugas unit kepatuhan internal di DJP,
DJBC dan BAPEPAM-LK dapat disim-

pulkan, bahwa pada dasarnya tugas
unit kepatuhan internal adalah melaksanakan penjaminan kualitas/kepatuhan pelaksanaan tugas, pemberian rekomendasi perbaikan, monitoring atas
pelaksanaan rekomendasi dan audit/
investigasi. Pendapat dari Alexander
Zulkarnain, Auditor Madya Itjen Kemenkeu dalam tulisannya mengenai
Unit Kepatuhan Internal Kementerian Keuangan Prinsip dan Implementasi dijelaskan bahwa tugas dan
wewenang unit kepatuhan internal di
tingkat eselon II kantor pusat adalah
penyusunan rencana dan pelaksanaan
reviu terhadap implementasi prosedur
dan kebijakan, bantuan penilaian risiko
kepatuhan, pengujian kepatuhan, pendidikan pegawai tentang kepatuhan,
mengoordinasikan kegiatan unit kepatuhan internal wilayah, pembinaan
kapasitas, pelaksanaan reviu dan pela
poran kegiatan unit kepatuhan internal.
Selanjutnya tugas dan wewenang unit
kepatuhan internal di tingkat wilayah
dan kantor pelayanan pada dasarnya
sama namun sedikit penyesuaian berdasarkan jenjang pelaporannya.
Dari analisis perbandingan di atas,
dengan kedudukan unit kepatuhan internal DJKN yang berada pada Bagian
Organisasi dan Kepatuhan Internal,
maka perlu dirumuskan uraian tugas
yang cukup memadai dalam melaksanakan fungsi pemantauan SPIP. Di
samping itu, diperlukan penyesuaian tanggung jawab yang diemban
oleh Subbagian Kepatuhan Internal
dan Evaluasi Hasil Pemeriksaan (KI &
EHP) seimbang dengan kapasitas dan
kewenangan yang dimilikinya. Sesu
ai dengan Nomor 184/PMK01/2010,
Subbagian KI & EHP mempunyai tugas penyiapan bahan pemantauan
dan pengembangan konsep penjaminan pelaksanaan prosedur, penelitian
pengaduan masyarakat, tanggapan,
tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan
aparat pengawasan fungsional dan
pengaduan masyarakat, penyiapan bahan penyusunan laporan kegiatan dan
laporan akuntabilitas Direktorat Jenderal dan sekretariat Direktorat Jenderal serta laporan tahunan Direktorat
Jenderal. Untuk melengkapi unsur

pengendalian internal yang lain, seperti tugas penyusunan rencana strategis,
rencana kerja dan pengelolaan kinerja
di lingkungan DJKN diemban oleh Subbagian Organisasi dan Perencanaan
Kinerja. Untuk penyusunan prosedur,
metode kerja, pengembangan dan implementasi manajemen risiko diemban
oleh Subbagian Tata Laksana. Dengan
demikian Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal dapat menjalankan
tugas dan fungsi sebagian sistem pe
ngendalian intern pada umumnya dan
kepatuhan internal pada khususnya.
Untuk menindaklanjuti pasca berlakunya Nomor 184/PMK01/2010 yaitu
penyusunan uraian jabatan Subbagian
KI & EHP telah dilakukan konsultasi
dengan Itjen Kemenkeu. Dengan memperhatikan kedudukan Subbagian KI
& EHP serta uraian tugas Bagian Orga
nisasi dan Kepatuhan Internal, usulan
ruang lingkup tugas kepatuhan internal di DJKN adalah sebagai berikut:
1. Sosialisasi dan kampanye upaya
pencegahan penyimpangan wewenang, prosedur dan perilaku koruptif
2. Pelaksanaan evaluasi terhadap aktivitas pengendalian yang dilakukan
pimpinan unit kerja
3. pemantauan kepatuhan pelaksanaan prosedur
4. Pelaksanaan penelitian atas penga
duan masyarakat
5. Penyiapan bahan tanggapan dan
tindak lanjut hasil pengawasan
aparat pengawas fungsional
6. Pelaksanaan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pengawasan
aparat pengawas fungsional
7. Pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas
8. Perumusan kebijakan, perangkat,
dan evaluasi pelaksanaan tugas
kepatuhan internal
9. Penyusunan laporan kegiatan,
laporan akuntabilitas DJKN dan
Sekretariat DJKN serta laporan tahunan DJKN.
Mengingat kedudukan unit kepatuhan internal DJKN yang hanya berada
pada eselon IV, tugas on going monitor
ing secara independen dan harian terhadap kegiatan operasional unit kerja

tingkat pusat dan daerah sangat sulit
untuk dilaksanakan. Untuk mengatasi
kekurangan tugas ini dapat diatasi de
ngan penyusunan petunjuk teknis atau
tata cara di bidang tugas pengelolaan
kekayaan negara, pengurusan piutang
negara dan pelayanan lelang yang memuat unsur internal check dan lembar
verifikasi sebelum suatu keputusan
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Idealnya terdapat unit kepatuhan internal yang sejajar dengan eselon
II dan bertanggung jawab langsung kepada Dirjen Kekayaan Negara serta pe
rangkatnya terdapat di tingkat wilayah
dan kantor pelayanan.

Kesimpulan

Unit kepatuhan internal pada ma
sing-masing eselon I di lingkungan
Kementerian Keuangan diperlukan
dalam rangka turut membangun sistem
pengendalian intern yang memadai, sehingga memberikan jaminan yang memadai bagi pencapaian tujuan dan sasaran setiap eselon I. Peningkatan jaminan kualitas pelaksanaan tugas akan
meningkat seiring dengan pemantauan
kepatuhan pelaksanaan prosedur. Hal
ini sejalan dengan penguatan sistem
pengendalian intern pemerintah yang
telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Selain itu,
dengan adanya unit kepatuhan internal
di setiap eselon I akan membantu tugas
dan fungsi pengawasan yang dilakukan
oleh Itjen Kemenkeu, sehingga pelaksanaan good corporate governance akan
semakin meningkat.
Masih beragamnya kedudukan,
tugas dan fungsi, ruang lingkup unit
kepatuhan internal di lingkungan Kementerian Keuangan perlu segera
dikaji kembali, sehingga dapat memenuhi ekpektasi pimpinan, efektivitas dan efisiensi tugas kepatuhan internal. Semua upaya pembangunan dan
pengembangan unit kepatuhan internal tetap harus memperhatikan efektivitas dan efisiensi dan tidak menambah rantai birokrasi, sehingga tetap
selaras dan bersinergi dengan tujuan
reformasi birokrasi, yaitu meningkatkan kepercayaan publik. <
*Kabag Ortala, Sekretariat DJKN
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lll BMN

Penertiban Barang Milik Negara
yang Berasal dari Kontraktor

Kontrak Kerjasama
Oleh: Direktur Kekayaan Negara Lain-Lain

Bekapai Livins Quater, salah satu aset K3S

B

adan Pemeriksa Keuangan
(BPK) telah memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian
(WDP) atas Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2009.
Opini Wajar Dengan Pengecualian
(WDP) yang diberikan oleh BPK atas
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
Tahun 2009 merupakan suatu peningkatan apabila dibandingkan dengan
opini di periode sebelumnya. Penge
cualian dalam LKPP 2009 salah satunya
menyangkut aset Kontraktor Kontrak
Kerja Sama (KKKS), yaitu : Pemerintah
belum memiliki kebijakan akuntansi
atas aset KKKS senilai Rp281,20 triliun
dan juga belum melakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP) atas aset KKKS
selain tanah, sehingga belum dapat di-
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Foto: Basuki - KPKNL Bontang

yakini kebenaran nilai dan jumlahnya
di neraca. Saat ini, Pemerintah mencatat
dan mengungkapkan aset tersebut dalam Catatan atas Laporan Keuangan
(CaLK) sampai ada kejelasan mengenai
status kepemilikan, kebijakan akuntansi, dan kewajaran nilai berdasar hasil
inventarisasi.
Temuan BPK atas pengelolaan
Barang Milik Negara (BMN) KKKS me
ngalami banyak perkembangan. Audit
terhadap LKPP tahun-tahun sebelumnya menyarankan penertiban BMN
KKKS dari sisi pengelolaan. Terhadap
temuan tersebut telah diterbitkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
135/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal
dari Kontraktor Kontrak Kerjasama jo.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
165/PMK.06/2010, sehingga dengan
demikian temuan telah ditindaklanjuti dengan baik. Selanjutnya dalam
perkembangannya, hasil audit atas
LKPP mengarah pada saldo awal atas
BMN KKKS yang belum ditetapkan
oleh Menteri Keuangan. Sebagaimana
amanat Pasal 26 huruf (h) PP Nomor 42
Tahun 2002 disebutkan bahwa seluruh
aset negara yang dikelola oleh Pertami
na dan sebelum Peraturan Pemerintah
tersebut ditetapkan, digunakan oleh
kontraktor Kontrak Bagi Hasil beralih
pengelolaannnya kepada Badan Pelaksana setelah mendapat persetujuan
dari Menteri Keuangan. Penetapan
Saldo awal BMN KKKS sampai saat ini
masih dalam proses tindak lanjut karena terkait jumlah, jenis dan nilai BMN
KKKS akan menggunakan hasil IP BMN
KKKS.
Sebagaimana tahun-tahun sebe
lumnya, pemerintah terus melakukan
perbaikan berkesinambungan terutama melalui rencana tindak (action
plan) atas setiap item temuan BPK
yang antara lain memuat tanggapan
serta program dan kegiatan untuk
menindaklanjuti temuan dimaksud. Ke
giatan yang telah dan sedang dilakukan adalah :
1. Perumusan kebijakan akuntansi
melalui Peraturan Menteri Keua
ngan tentang Pedoman Akuntansi
dan Pelaporan Aset Berupa BMN
yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerjasama. Perumusan PMK
tersebut telah dilakukan oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Ditjen Perbendahaaran
bersama dengan Ditjen Kekayaan
Negara.

2. Penertiban BMN yang berasal dari
KKKS. Penertiban dilakukan melalui kegiatan IP BMN yang berasal
dari KKKS dengan target objek inventarisasi dan penilain adalah
sebanyak + 72 KKKS yang telah
berproduksi maupun yang sedang
eksplorasi.

Pihak-pihak yang Terlibat dalam Inventarisasi
dan Penilaian

Pihak-pihak yang terlibat dalam
pelaksanaan kegiatan IP BMN yang berasal dari KKKS adalah:
1. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara – Kementerian Keuangan;
2. Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan;
3. Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral;
4. BPMIGAS;
5. KKKS.

Pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian

Kegiatan IP BMN yang berasal dari
KKKS, ditujukan atas aset Harta Modal
Nomor Induk III (Harmoni III) dengan
cut of date sampai dengan 31 Desember 2004 untuk penilaian dan seluruh
aset untuk inventarisasi. Hal ini me
ngacu pada penertiban BMN pada Kementerian/Lembaga (K/L) yang telah
dilakukan, sehingga diharapkan hasil
IP BMN KKKS memiliki nilai validitas
yang sama dengan IP BMN pada Kementerian/Lembaga.
Secara teknis, waktu pelaksanaan
kegiatan IP dilaksanakan dalam 2 (dua)
periode, yaitu IP tahun 2010 dan IP tahun 2011.
1. IP tahun 2010 dilakukan oleh Kantor Pusat DJKN, BPMIGAS Pusat,
BPKP Pusat dan Kementerian ESDM.
Target tahun 2010 sebanyak ± 14
KKKS, pelaksanaan IP dimulai pada
minggu kedua bulan Oktober 2010
s.d. minggu kedua bulan Desember
2010.
2. IP tahun 2011 akan dilakukan
oleh kantor vertikal DJKN (Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang), Perwakilan BPMIGAS, dan Perwakilan

BPKP. Target tahun 2011 adalah
sebanyak ± 58 KKKS, pelaksanaan
IP dimulai pada bulan Januari dan
diharapkan dapat selesai pada bulan April 2011.
Untuk mempersiapkan kegiatan
IP tahun 2011, Direktorat KNL bersama sama dengan BPKP dan BPMIGAS
telah melakukan serangkaian kegiatan
sebagai berikut :
1. Melakukan pra-sosialisai dan penyampaian data awal aset KKKS kepada 5 (lima) Kanwil yaitu : Kanwil
III DJKN Pekanbaru, Kanwil IV DJKN
Palembang, Kanwil X DJKN Surabaya, Kanwil XIII DJKN Samarinda, dan
Kanwil XVII Jayapura.
2. Membuat pedoman penertiban
BMN KKKS yaitu berupa Modul Pe
nertiban BMN KKKS. Modul tersebut diwajibkan sebagai pedoman
pelaksanaan IP BMN KKKS.
3. Melakukan sosialisasi pada tanggal 23 November 2010 di Surabaya
(Hotel J.W. Marriot) dan tanggal
07 Desember 2010 di Jakarta (Hotel Arya Duta). Sosialisasi ini diikuti oleh berbagai pihak yang akan
terlibat IP tahun 2011, yaitu dari
DJKN, BPKP, Kementerian ESDM,
BPMIGAS,dan dari KKKS. DJKN diikuti oleh 12 (dua belas) Kanwil yaitu : Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Palembang, Jakarta, Bandung,
Surabaya, Banjarmasin, Samarinda,
Makassar, Manado, Jayapura.

Hasil Inventarisasi Dan
Penilaian

Pelaksanaan IP BMN KKKS pada
hakekatnya tidak berbeda dengan IP
yag dilaksanakan pada K/L, karena secara ketentuan, aset yang digunakan
oleh KKKS merupakan BMN, Dengan
demikian, pelaksanaan IP BMN KKKS
merupakan satu bagian dalam proses
pencatatan LKPP sebagaimana diatur
dalam PP Nomor 6 tahun 2006 jo. PP
Nomor 38 tahun 2008. Pelaporan hasil kegiatan IP BMN yang berasal dari
KKKS disusun dalam bentuk format
Laporan Penilaian dan format Laporan
Penertiban BMN yang sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
Hasil kegiatan IP yang dilaksanakan

pada tahun 2010 oleh Kantor Pusat
DJKN, BPMIGAS Pusat, BPKP Pusat dan
Kementerian ESDM, yaitu:
1. Jumlah KKKS yang dilakukan IP
dan penilaian adalah sebanyak ±
14 KKKS dengan jumlah BMN aset
sebanyak 2420 item dengan nilai
perolehan USD 613,793,944.
2. Dari jumlah aset sebanyak 2420
item didapat nilai wajar sebesar
Rp.3.126.234.251.529,87 (tiga triliun seratus dua puluh enam miliyar
dua ratus tiga puluh empat juta
dua ratus lima puluh satu ribu lima
ratus dua puluh sembilan koma
delapan puluh tujuh rupiah).
BMN KKKS pada prinsipnya memiliki karakteristik yang berbeda dengan
BMN pada K/L. Sifat BMN KKKS banyak
dipengaruhi oleh karakteristik industri
perminyakan. Dengan demikian, banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam proses IP BMN KKKS. Proses
IP BMN KKKS banyak tergantung pada
kondisi dan situasi di lapangan, rencana kerja KKKS, ketersediaan akomodasi di daerah remote, persyaratan
teknis safety yang diwajibkan, dan lain
sebagainya. Kondisi demikian harus
diantisipasi dengan koordinasi yang
aktif antara KKKS, BPMIGAS, BPKP dan
DJKN.
Target 2011 telah ditetapkan yaitu
sebanyak 58 KKKS dengan sebaran
KKKS di seluruh Indonesia. Target waktu yang telah ditetapkan yaitu quarter
pertama 2011, agar hasilnya dapat dilaporkan dalam LKPP 2010. Diyakini
target waktu tersebut berat mengingat
banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam proses IP BMN KKKS.
Meski demikian, target dimaksud optimis dapat tercapai dengan bantuan
dan dukungan banyak pihak.
Diharapkan dengan dilakukan pe
nertiban BMN yang berasal dari KKKS,
penyusunan neraca pemerintah pusat
dan pengelolaan barang milik negara
setiap tahun menjadi lebih tertib, lebih
baik dan dapat meningkatkan opini
LKPP Kementerian Keuangan dari Wajar
Dengan Pengecualian (WDP) menjadi
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). <
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lll Penilaian
Dalam KTT G20 tahun
lalu di , Presiden
Yudhoyono ikut
menandatangani
pernyataan para
pemimpin negaranegara yang menjadi
anggota G20. Dalam
deklarasinya, para
pemimpin tersebut
sepakat untuk
mengagendakan
konvergensi standar
akuntansi internasional
bahkan ditargetkan
selesai pada Juni 2011.

Foto: Internet

Peran Penilai Dalam Penyusunan Laporan Keuangan:

FAIR VALUE ACCOUNTING
BERDASARKAN IFRS
Oleh: Rohmat*

P

ada Bulan Oktober
2009, dalam diseminasi ke-4 RUU tentang
Penilaian bertempat
di Hotel Mercure, Jakarta, salah seorang
narasumber, Ahmadi
Hadibroto yang juga merupakan ke
tua Dewan Pengurus Nasional Ikatan
Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan
bahwa seiring berjalannya proses konvergensi IFRS peran berbagai profesi
yang terkait dalam penyusunan laporan keuangan (LK) akan semakin signifikan. IFRS dengan serius mendorong
penggunaan fair value dalam penyajian
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(Bagian Pertama dari Dua Tulisan)

nilai aset dalam laporan posisi keuangan. Dua profesi utama, selain akuntan
tentu saja, yang berkontribusi dalam
penyusunan LK sesuai IFRS adalah profesi aktuaris terkait dengan kebijakan
akuntansi perusahaan untuk asuransi
dan pension, dan penilai terkait dengan penentuan nilai wajar aset.
Penilai diharapkan memiliki pemahaman memadai mengenai IFRS
terutama atas kerangka konseptual
penyusunan LK dan persyaratan nilai
yang dibutuhkan. Oleh karena itu Penulis membagi tulisan ini ke dalam dua
bagian. Bagian pertama membahas
secara singkat mengenai IFRS, latar be-

lakang penerapannya, dan perbedaannya dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang sebelumnya berlaku.
Bagian kedua tulisan ini akan mengupas mengenai peran yang dibutuhkan
dari penilai dalam penyusunan LK.

Apa Yang Ingin Dicapai
Dengan IFRS?

Dalam KTT G20 tahun lalu di
Pittsburgh, Presiden Yudhoyono ikut
menandatangani pernyataan para
pemimpin negara-negara yang menjadi anggota G20. Dalam deklarasinya,
para pemimpin tersebut sepakat untuk
mengagendakan konvergensi standar

Tabel Jumlah Negara yang Mengadopsi IFRS Secara Langsung

akuntansi internasional bahkan ditargetkan selesai pada Juni 2011. Di
tanah air, “gegap gempita” konvergensi
IFRS dimulai oleh IAI dalam deklarasi
yang dilakukan bersamaan dengan
perayaan hari jadi organisasi akuntan
se Indonesia tersebut saat memasuki
usia ke-51. IAI memasang target per
1 Januari 2011, LK entitas mulai disusun dengan mengacu pada standar
akuntansi yang sudah konvergen dengan IFRS.
International Financial Report
ing Standards merupakan standar
akuntansi keuangan yang diterbitkan
oleh International Accounting Stand
ards Board (IASB) yang dimaksudkan
untuk dijadikan acuan bagi seluruh
anggotanya di berbagai negara.
Perkembangan penerapan IFRS di
dunia dapat dilihat pada tabel 1. Data
tersebut hanya menggambarkan jumlah negara mengadopsi IFRS secara
langsung. Adopsi IFRS secara langsung
berarti IFRS menjadi rujukan dalam
penyusunan dan audit LK. Kebijakan
terhadap IFRS baik kewajiban maupun

larangan penerapan IFRS di berbagai
negara, berbeda untuk perusahaan
terbuka dengan untuk perusahaan
tertutup. Di Amerika Serikat, Securi
ties and Exchange Commission tidak
mengijinkan perusahaan terbuka untuk menggunakan IFRS tetapi harus
menggunakan US GAAP.
IAI mengambil posisi untuk tidak
mengadopsi IFRS secara langsung,
namun melakukan konvergensi IFRS
atas standar akuntasi keuangan yang
diterbitkannya. Istilah konvergensi
IFRS bermakna penyamaan antara SAK
dengan IFRS secara bertahap sampai
suatu saat antara keduanya akan menjadi sama (full convergence). Dalam hal
ini, IAI menargetkan SAK akan full con
vergence terhadap IFRS versi 1 Januari
2009 pada tahun 2012. SAK dimaksud
adalah SAK Umum, dimana seluruh
entitas dengan akuntabilitas publik
(perusahaan terbuka) diwajibkan untuk merujuk padanya. Sedangkan untuk perusahaan tertutup seperti usaha
kecil dan menengah menggunakan
SAK UKM yang lebih sederhana dari

SAK Umum.
IAI melihat beberapa keuntungan
yang dapat diraih, apabila mengimplementasikan IFRS. Dengan standar
akuntansi yang sama dengan banyak
negara lain, perusahaan-perusahaan
Indonesia menjadi lebih mudah diakses
oleh calon investor potensial. Bagi perusahaan multi nasional, keseragaman
standar akuntansi di Indonesia dengan
standar internasional, memudahkan
mereka dalam menyusun LK konsolidasi. Bagi akuntan Indonesia sendiri,
konvergensi IFRS bagai pisau bersisi
dua, di satu sisi hal ini menjadi peluang
untuk akuntan Indonesia go international dengan berpraktik di negara lain
yang standar akuntansinya telah konvergen dengan IFRS. Namun, akuntan
negara lain juga dapat masuk ke Indonesia dan menawarkan jasanya kepada
perusahaan yang berdomisili di Indonesia.
Lebih lanjut, IFRS yang bersifat prin
ciple based memberikan kemudahan
bagi penyusun LK berupa fleksibilitas
dalam pencatatan akuntansi perusa-
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Tabel Dampak Penerapan IFRS pada Aspek Penyajian LK

haan yang bersifat khas. Penyusun LK
dapat menginterpretasikan sendiri
pencatatan akuntansinya dengan me
ngacu pada prinsip akuntansi yang ada.
Bagi sebagian pihak, principle based
yang dianut IFRS bisa mengaburkan
salah satu dibentuknya IFRS yaitu harmonisasi dan dalam penyusunan dan
penyajian LK. Interpretasi individual
atas IFRS oleh masing-masing entitas,
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akan diuji secara ketat oleh auditor perusahaan yang bersangkutan dengan
membandingkan antara interpretasi
yang dilakukan dengan kerangka dasar
penyusunan dan penyajian LK. Bahkan
untuk memastikan sifat principle based
ini dapat tercapai, bilamana penyusun
LK menemukan suatu kondisi dimana
bila dia patuh pada IFRS atau PSAK,
maka akan memberikan pemahaman

yang salah atau bertentangan dengan
tujuan LK sebagaimana diatur dalam
kerangka konseptual LK, maka pe
nyusun LK dapat melakukan penyimpangan terhadap IFRS/PSAK. Namun
kejadian seperti ini seharusnya akan
jarang terjadi, mengingat IFRS disusun oleh suatu komite khusus dengan
masukan dari ratusan ahli di seluruh
dunia.

Bagaimana IFRS
Mempengaruhi Standar
Akuntansi Keuangan?

Konvergensi IFRS yang dilakukan
oleh IAI berpengaruh setidaknya pada
tiga aspek penyusunan LK yaitu aspek
penyajian, pengukuran dan pengungkapan. Tabel 2 menggambarkan bebe
rapa perubahan yang terjadi pada aspek
penyajian LK seiring terbitnya PSAK No.
1 tahun 2010 yang telah mengadopsi
IFRS bila dibandingkan dengan PSAK
No. 1 tahun 1998. Informasi yang disajikan LK menjadi lebih lengkap dengan
disajikannya informasi mengenai kontribusi dari/distribusi kepada pemilik.
Selanjutnya, terjadi perubahan komposisi dan nomenklatur unsur LK yaitu neraca menjadi laporan posisi keuangan,
laporan laba rugi menjadi laporan laba
rugi komprehensif serta disajikannya
neraca awal periode sajian.
Dalam PSAK yang baru setelah
mengadopsi IFRS, terdapat tambahan
pengaturan atas beberapa hal yang sebelumnya tidak diatur yaitu mengenai
penyimpangan atas standar akuntansi
dalam penyusunan LK; pernyataan kepatuhan terhadap PSAK; pos minimal
yang harus disajikan pada laporan posisi keuangan (d.h. neraca); pengungkapan atas pertimbangan yang dibuat
oleh manajemen atas penerapan kebijakan akuntansi, sumber estimasi, ketidakpastian dan pendanaan. Namun
demikian juga terdapat beberapa hal
yang tidak lagi diatur secara rigid yaitu
mengenai pihak yang bertanggung
jawab atas LK dan tanggal penerbitan
LK.
Pengaruh penerapan IFRS pada
aspek pengukuran terdapat pada pe
nyajian nilai wajar aset dan estimasi
dan pertimbangan manajemen. IFRS
mengutamakan penggunaan nilai
wajar aset terutama dalam bentuk investasi properti, aset tidak berwujud,
aset keuangan, dan aset biolojik. Selanjutnya, menimbang karakteristik IFRS
yang bersifat principle based, maka setiap estimasi dan pertimbangan manajemen dalam penerapan maupun
penyimpangan atas standar akuntansi
harus tercatat dan diungkapkan secara
memadai.

Dari semua standar yang diterbitkan IFRS, Penulis melihat setidaknya
terdapat empat standar yang perlu
dicermati oleh Penilai yaitu IAS 16:
Property, Plant, Equipment; IAS 38: Intan
gible Asset; IAS 39 Financial Instrument:
Recoqnition and Measurement dan; IAS
41: Agriculture. Selain itu, Penilai juga
harus memperhatikan tahapan konvergensi Standar Akuntansi Keuangan
terhadap IFRS yang dilakukan IAI dan
tentunya pula Standar Penilaian Indonesia yang disusun oleh MAPPI.

IAS 16: Property, Plant,
And Equipment (PPE)

IAS 16 mendefinisikan PPE sebagai
aset tidak berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam proses produksi
atau penyediaan barang dan jasa,
untuk direntalkan kepada pihak lain,
atau untuk tujuan administratif, dan
diharapkan untuk digunakan selama
lebih dari satu periode akuntansi. Pada
saat pengadaan PPE, nilai yang diakui
oleh entitas adalah sebesar cost-nya
yaitu jumlah kas atau kas ekuivaleb
yang dibayarkan atau nilai wajar dari
pertimbangan lain yang diberikan untuk menguasai suatu aset pada saat
penguasaan atau konstruksi atau, jika
dapat diterapkan, jumlah terkait aset
tersebut ketika pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan spesifik IFRS
lainnya.
Untuk
memahami
perspektif
akuntan dalam memandang PPE,
berikut adalah beberapa terminologi
dan pengertiannya yang dianut dalam
IFRS:
1. Jumlah tercatat (carrying amount)
adalah jumlah dimana suatu aset
diakui setelah dikurangi dengan
akumulasi penyusutan dan akumulasi pengurangan nilai.
2. Jumlah yang dapat disusutkan
adalah biaya perolehan atau biaya
lain pengganti biaya perolehan
dikurangi dengan nilai sisa.
3. Penyusutan adalah alokasi sistematis atas jumlah yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset.
4. Nilai Wajar adalah nilai dimana
suatu aset dapat dipertukarkan
antara pihak-pihak yang berkeingi-

nan dan memiliki pengetahuan
memadai dalam suatu transaksi
wajar (arm’s length .
5. Rugi penurunan nilai (impairment
losses) adalah suatu nilai dimana
nilai tercatat suatu aset melebihi
nilai yang dapat diperoleh kembali.
Terkait dengan pengertian nilai
Wajar yang dianut dalam IFRS, Penilai
memberikan penekanan lebih pada
Nilai Pasar, dimana Standar Penilaian
Indonesia mendefinisikan Nilai Pasar
sebagai: estimasi sejumlah uang pada
tanggal penilaian, yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil
penukaran suatu property, antara pembeli yang berminat membeli dengan
penjual yang berminat menjual, dalam
suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak,
di mana kedua pihak masing-masing
bertindak atas dasar pemahaman yang
dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa
paksaan. (SPI I, Paragraf 3.1).
Nilai Wajar yang digunakan untuk
pelaporan keuangan bisa berupa Nilai
Pasar maupun nilai selain Nilai Pasar.
SPI menyatakan bahwa Nilai Pasar
yang disajikan oleh Penilai atas suatu
aset dalam laporan keuangan, memiliki konsep yang sama dengan Nilai
Wajar yang dianut IFRS. Perlu pula dipahami dalam kondisi tertentu, Nilai
selain Nilai Pasar bisa jadi lebih tepat
untuk disajikan sebagai Nilai Wajar. Hal
ini perlu dibicarakan terlebih dahulu
dengan manajemen dan akuntan yang
menyusun laporan keuangan.
IAS 16 menjabarkan bagaimana
perlakuan akuntansi untuk PPE kecuali
ada standar khusus yang mengharuskan atau mengijinkan perlakuan
yang berbeda. IAS 16 ini tidak dapat
diterapkan pada:
1. PPE yang diklasifikasikan sebagai
Dimiliki untuk Diijual (Held for Sale)
sebagaimana diatur dalam IFRS 5,
Aset tidak Lancar yang Dibeli untuk
Dijual dan Pemberhentian Operasi;
2. Aset biolojik yang terkait dengan
kegiatan pertanian;
3. Pengakuan dan pengukuran atas
eksplorasi dan evaluasi aset (IFRS 6,
Eksplorasi untuk dan Evaluasi Sumber Daya Mineral); atau
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4. Hak penambangan mineral dan
cadangan mineral seperti minyak
bumi, gas alam dan sumber daya
tidak terbarukan.
Setelah pengakuan dan pencatatan awal, dalam penyajian selanjutnya IAS 16 mengenal dua model dalam
pengukuran PPE setelah pengakuan
awal yaitu model biaya (cost model)
dan model revaluasian (revaluation
model). Dalam model biaya, nilai suatu
aset dicatat berdasarkan biaya perolehannya dikurangi biaya penyusutan
dan kerugian penurunan nilai. Model
ini merupakan model yang telah diterapkan selama ini di Indonesia sampai
dengan dibukanya pilihan bagi entitas
untuk menggunakan model revalua
sian. Alternatif lain bagi entitas adala
model revaluasian dimana IAS 16 mengaturnya sebagai berikut:
After recognition as an asset, an item
of property, plant and equipment whose
fair value can be measured reliably shall
be carried at a revalued amount, being its
fair value at the date of the revaluation
less any subsequent accumulated de
preciation and subsequent accumulated
impairment losses. Revaluations shall be
made with sufficient regularity to ensure
that the carrying amount does not dif
fer materially from that which would be
determined using fair value at the end of
the reporting period (paragraf 31).
Dalam paragraf 32 dan 33, diatur
lebih khusus atas penentuan nilai wajar PPE yang dilakukan oleh Penilai
dan biasanya berasal dari data pasar.
Dalam hal ketiadaan data pasar untuk
menentukan nilai wajar PPE karena
kekhususan karakteristiknya, jarang
terjadi transaksi jual beli kecuali sebagai bagian dari bisnis yang beroperasi, entitas dapat melakukan estimasi
atas nilai wajar PPE dilakukan berdasarkan pendekatan pendapatan atau pendekatan biaya (depreciated replacement
cost). Bila pada Paragraf 32, peran Penilai secara eksplisit diungkapkan untuk
penentuan nilai wajar dengan pendekatan data pasar. Namun, yang perlu
ditegaskan adalah pernyataan pada
Paragraf 33, dimana yang melakukan
estimasi nilai wajar adalah entitas yang
bersangkutan atau dengan kata lain
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perhitungan estimasi nilai wajar dapat
dilakukan oleh akuntan perusahaan.

Pelaksanaan
Revaluasi Aset

Frekuensi revaluasi aset dalam
model revaluasian tidak diatur secara
jelas periode waktunya, bilamana terjadi kesenjangan yang besar antara nilai wajar PPE dengan nilai tercatatnya,
maka revaluasi aset diperlukan. Revalu
asi aset menjadi perlu untuk dilakukan
setiap tiga atau lima tahun. Hal ini
tergantung dengan tingkat perubahan
harga aset yang bersangkutan.
Hal yang ditekankan dalam IAS 16
ini adalah apabila suatu item PPE direvaluasi, maka seluruh item yang
berada pada kelas yang sama harus
direvaluasi. Sebagai contoh, apabila
ada satu bidang tanah direvaluasi,
maka seluruh tanah yang dimiliki entitas tersebut juga harus direvaluasi.
Pengaturan ini dimaksudkan untuk
mencegah entitas melakukan revaluasi selektif atas PPE yang dimilikinya
dengan tujuan untuk meningkatkan
nilai wajar aset dalam laporan posisi
keuangan. Ini juga untuk mencegah
nilai yang muncul di laporan keuangan
adalah campuran antara biaya dan nilai
wajar yang berbeda tanggal penilaian.
Revaluasi suatu kelas aset dapat dilakukan secara bergilir agar dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat dan
nilai yang disajikan tetap nilai terkini.
Pengelompokan PPE ke dalam beberapa kelas dilakukan berdasarkan
kesamaan karakteristik dan penggunaannya dalam operasi entitas. IAS
16 memberikan contoh delapan kelas
pembagian PPE yaitu:
(1) tanah;
(2) tanah dan bangunan;
(3) mesin;
(4) kapal;
(5) pesawat;
(6) kendaraan bermotor;
(7) furnitur dan fixture;
(8) Peralatan kantor.
Berdasarkan informasi dari Direktur Penilaian Kekayaan Negara, DJKN,
Kementerian BUMN saat ini tengah
melakukan analisis atas kesiapan BUMN
menyambut konvergensi IFRS 2012

dengan melakukan revaluasi asetnya.
Dengan jumlah BUMN saat ini yang
lebih dari 140 perusahaan, bila hanya
mengandalkan Penilai Publik bersertifikat yang hanya berjumlah kurang dari
400 orang, dapat dipastikan revaluasi
aset BUMN tidak akan berjalan tepat
waktu. Penilai DJKN yang berjumlah
1.284 orang yang tersebar di 33 provinsi, menjadi tumpuan akhir pelaksanaan
revaluasi aset BUMN
Untuk mengantisipasi permintaan
penilaian dalam rangka penyusunan
LK BUMN, Penilai DJKN harus mempersiapkan diri meliputi:
(1) pemahaman atas konsep dasar
IFRS terutama dalam pengakuan,
pencatatan, penilaian dan penurunan nilai aset LK;
(2) penyiapan database aset pemban
ding sesuai dengan kategori aset
perusahaan yang bersifat komersial (profit oriented company);
(3) Dari sisi manajerial, pemetaan sebaran aset BUMN dibandingkan
dengan sebaran Penilai DJKN untuk
memastikan adanya keseimbangan
beban tugas penilaian.
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Nilai Kinerja

N

Unit Kanwil DJKN Tahun 2010

ilai Kinerja Unit (NKU)
merupakan nilai kinerja
suatu unit dalam suatu
periode tertentu dengan
batas maksimal indeks
capaian di lingkungan Kementerian
Keuangan disepakati sebesar 120%.
Adapun tujuan perhitungan NKU
adalah untuk monitoring dan evaluasi
atas kinerja suatu unit yang memperhitungkan semua faktor utama dalam
suatu unit yaitu perspective stakeholder,
customer, internal process perspective
dan learning and growth; dan mengetahui nilai kuantitatif atas kinerja suatu
unit yang dapat menginformasikan
indikator kinerja yang telah tercapai
maupun belum tercapai.
Khusus untuk NKU unit eselon II
Kanwil DJKN yang memiliki peta strategi, perhitungan NKU nya dilakukan
dengan metode sebagai berikut:

1. Menghitung Nilai Sasaran
Strategis (NSS).

NSS adalah nilai yang menunjukkan
kinerja dari seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) di dalam satu Sasaran Strategis
(SS). Terdapat 3 status capaian warna
atas NSS yaitu merah, kuning, hijau yang
diukur dengan nilai indeks: status merah
bila NSS < 80%, status kuning bila 80% ≤
NSS < 100%, dan status hijau bila NSS ≥
100%. Perhitungan NSS menggunakan
metode sebagai berikut: (a) berdasarkan validitas IKU. Validitas IKU merupakan tingkat kedekatan IKU terhadap
dengan pencapaian SS. Semakin dekat
jarak antara SS dengan IKU nya, bobotnya semakin besar. Berdasarkan validitas
IKU terdapat tiga jenis IKU (+ bobotnya),
yaitu exact (0,5), proxy (0,3) dan activity
(0,2); (b) berdasarkan Degree of Control
lability. Degree of Controllability merupakan tingkat kendali atas pencapaian
IKU. Semakin besar pengaruh unit yang

bersangkutan terhadap pencapaian IKU,
bobotnya semakin kecil. Berdasarkan
Degree of Controllability terdapat 3 jenis
IKU (+ bobot), yaitu high (0,2), moderate
(0,3) dan low (0,5).

2.Nilai Kinerja
Perspektif (NKP)

NKP merupakan kinerja suatu
unit yang memiliki peta strategi de
ngan memberikan bobot pada se
tiap perspective. NKP bersifat fleksibel
disesuaikan dengan karakteristik unit
yang bersangkutan dengan mempertimbangkan prioritas perspektif yang
menjadi fokus strategi suatu unit.
Pada tahun 2010, besaran bobot tiap
perspektif ditetapkan sebagai berikut:
perspektif Stakeholder 30%, perspektif
customer 30%, perspektif Internal Pro
cess sebesar 20% dan perspektif Learn

No.		
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Oleh: Suherman*
ing and Growth sebesar 20%.
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap
Depkeu Two Kanwil DJKN tahun 2010
diperoleh NKU Kanwil DJKN seperti tabel di bawah.
Hasil evaluasi tersebut digunakan
sebagai bahan untuk perencanaan kinerja dan perbaikan kinerja periode
selanjutnya. Terhadap indikator kinerja
yang telah mencapai target untuk
dipertahankan atau ditingkatkan lagi,
sedangkan terhadap indikator kinerja
yang belum mencapai target perlu
disusun strategi atau rencana aksi atas
kendala/permasalahan yang dihadapi.
*) Pelaksana Bagian Ortala
Sekretariat DJKN

Unit				

Kanwil I Banda Aceh			
Kanwil II Medan				
Kanwil III Pekanbaru			
Kanwil IV Palembang			
Kanwil I V Bandar Lampung		
Kanwil I VI Serang				
Kanwil VII Jakarta				
Kanwil VIII Bandung			
Kanwil IX Semarang 			
Kanwil X Surabaya			
Kanwil XI Pontianak			
Kanwil XII Banjarmasin			
Kanwil XIII Samarinda			
Kanwil XIV Denpasar			
Kanwil XV Makassar			
Kanwil XVI Manado			
Kanwil XVII Jayapura			

NKU
112,84%
104,65%
100,09%
107,39%
114,29%
114,90%
108,56%
101,66%
111,18%
105,39%
100,53%
115,82%
102,28%
106,86%
101,29%
108,06%
73,12%
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lll Agenda

Pemotongan pita oleh Dirjen KN

Foto: Bend

Dirjen Kekayaan Negara Kembali Resmikan

10 KPKNL Teladan
di Denpasar

Oleh: Bend Abidin Santosa*

U

ntuk kedua kalinya, Direktur Jenderal Kekayaan
Negara Hadiyanto kembali meresmikan 10 Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang (KPKNL), Rabu (3/2)
di KPKNL Denpasar Provinsi Bali.
Adapun 10 KPKNL yang diresmikan
adalah KPKNL Denpasar, Batam, Bandar
Lampung, Tasikmalaya, Jakarta V, Surakarta, Surabaya, Malang, Pontianak dan
Manado. Hadir dalam acara tersebut,
Foto:Bend
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jajaran Muspida Provinsi Bali, Kakanwil
Perbendaharaan Denpasar, Kakanwil
XIV DJKN Denpasar, Direktur Hukum
dan Informasi, Direktur Lelang, Pejabat
Eselon II dan III DJKN, serta stakeholder
dari KPKNL Denpasar antara lain dari
unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI),
Kepolisian Republik Indonesia (POLRI),
perbankan, asuransi, balai lelang serta
satuan kerja yang terkait.
Pada kesempatan pertama, berturut-turut Kepala KPKNL Denpasar

perbankan dalam hal ini diwakili oleh
Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang menyampaikan apresiasinya atas kerjasama yang terjalin dengan KPKNL Denpasar terutama terkait dengan pengurusan piutang negara dan lelang.
Dalam sambutannya, Dirjen Keka
yaan Negara Hadiyanto menegaskan
bahwa peresmian beroperasinya KPKNL
Teladan merupakan suatu langkah
kongkret reformasi yang berlangsung
di lingkungan Kementerian Keuangan,
khususnya dalam rangka peningkatan
pelayanan kepada masyarakat. Ting�����
ginya ekspektasi masyarakat terhadap
layanan prima dari setiap instansi pemerintah, lanjutnya, seringkali dihadapkan pada stigma yang melekat pada instansi-instansi pemerintah, seperti ketidakjelasan prosedur pelayanan, kurang
transparan, adanya konflik kepentingan

Dirjen meresmikan 2 rumdin

Dalam sambutannya,
Dirjen Kekayaan
Negara Hadiyanto
menegaskan bahwa
peresmian beroperasinya KPKNL Teladan
merupakan suatu
langkah kongkret
reformasi yang
berlangsung di
lingkungan Kementerian Keuangan
Ngakan Putu Tagel dan Kepala Kanwil
XIV DJKN Denpasar M Jalalain memberikan sambutan dan ucapan selamat
datang kepada seluruh pejabat yang
hadir serta berharap agar setelah diresmikannya KPKNL Denpasar ini menjadi
KPKNL Teladan kualitas layanan publik
yang diberikan dapat menjadi lebih baik
dan memberikan pelayanan yang prima.
Selain itu, pihak stakeholder yakni
dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali
memberikan testimoninya terkait
pelayanan jasa yang diberikan oleh
KPKNL Denpasar. Selain dari Bappeda,
testimoni juga disampaikan dari unsur

Kepala KPKNL Denpasar Ngakan Putu Tagel

Kakanwil Denpasar M. Jalalain

Foto-foto:Bend
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dan pungutan liar. ”Kondisi inilah yang
mendorong Kementerian Keuangan
untuk terus melakukan reformasi guna
menjawab ekspektasi tersebut dengan
meningkatkan kualitas pelayanan untuk membangun dan meningkatkan
kepercayaan publik terhadap peran Kementerian Keuangan sebagai pengelola
keuangan negara”, paparnya.
Reformasi birokrasi, lanjutnya, bu���
kanlah sekedar perubahan secara fisik
dengan melakukan modernisasi sarana
kerja maupun gedung. Hal yang paling
penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan pola pikir dan budaya
kerja. Meningkatkan disiplin waktu,
kepatuhan terhadap prosedur dan ketepatan delivery output kepada pengguna jasa harus ditingkatkan. “Apapun
kebiasan kita di masa lalu, baik kinerja
maupun kompetensi yang tidak baik,
harus diubah menjadi lebih baik. Kita
harus mulai membiasakan diri untuk
melakukan segala sesuatu dengan
sepenuh hati dan melakukan yang
terbaik dengan inovasi yang terus-

Tamu Undangan
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menerus untuk meningkatkan kinerja
kita menjadi lebih baik lagi, good is not
enough when better is expected,” tegas
alumnus Fakultas Hukum Universitas
Padjadjaran tahun 1986 ini.
Lebih lanjut, Ia menjelaskan bahwa
KPKNL merupakan unit vertikal DJKN
yang secara umum mempunyai tugas
memberikan pelayanan di bidang keka
yaan negara, piutang negara, dan lelang.
Lingkup tugas pelayanan yang heterogen ini berimplikasi pada jenis layanan
dan pengguna jasa yang heterogen
pula. Pengguna jasa adalah stakeholders
terpenting dalam reformasi birokrasi.
Sejak tahun 2008, DJKN telah meluncurkan penerapan program layanan
unggulan (Quick Win). Layanan unggulan tersebut telah dipublikasikan
kepada masyarakat melalui berbagai
media dalam berbagai kesempatan
oleh pimpinan Kementerian Keuangan.
Layanan unggulan ini disusun dalam
rangka menunjang peningkatan pela
yanan publik. Sampai dengan tahun
2010, Dirjen Kekayaan Negara merinci

Sejak tahun 2008,
DJKN telah meluncurkan penerapan program layanan unggulan
(quick win). Layanan
unggulan tersebut
telah dipublikasikan
kepada masyarakat
melalui berbagai media
dalam berbagai
kesempatan oleh
pimpinan Kementerian
Keuangan. Layanan
unggulan ini disusun
dalam rangka menunjang peningkatan
pelayanan publik.

Foto:Bend

Foto:Bend

Dirjen mencoba layanan APT

bahwa DJKN telah menetapkan 13 (tiga
belas) SOP layanan unggulan, diantaranya pelaksanaan pelayanan lelang,
pelayanan permohonan keringanan
hutang, penetapan status penggunaan
BMN dengan norma waktu dan standar
biaya yang lebih transparan. Berdasarkan pantauan, sampai dengan saat
ini capaian kinerja layanan unggulan
menunjukkan hasil yang belum maksimal walaupun menunjukkan adanya
peningkatan setiap tahun. Namun, DJKN
akan terus melakukan upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Mengenai kelebihan KPKNL Teladan, Dirjen mengatakan pembentukan
KPKNL Teladan yang dilakukan DJKN
adalah salah satu bentuk implementasi reform di lingkungan Kementerian
Keuangan. Menilik
����������������������������
dari namanya, “Teladan”, DJKN menginginkan agar KPKNL
menjadi unit yang patut ditiru atau
baik untuk dicontoh. Selain itu, Teladan merupakan akronim dari “Te-rtib,
La-ncar, Dan AmaNah”. Secara utuh,

KPKNL Teladan adalah transformasi
dari KPKNL lama dengan proses bisnis, prosedur, dan waktu layanan yang
lebih jelas serta dukungan sumber
daya manusia yang lebih kompeten.
Untuk itu, KPKNL
������������������������
Teladan lebih memberikan kepastian layanan baik norma
waktu maupun standar biaya melalui
penerapan area pelayanan terpadu,
penggunaan sistem aplikasi, SDM yang
terseleksi dan terlatih, serta prasarana
yang memadai.
Dengan dibentuknya KPKNL Teladan, Dirjen berharap dapat terwujud
pengelolaan core business secara optimal, terciptanya pelayanan prima kepada para pengguna
��������������������������
jasa serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
layanan publik. Dengan terlaksananya
ketiga hal tersebut maka public trust
diharapkan akan meningkat. “Dengan
beroperasinya sepuluh KPKNL Teladan
pada tahun ini, maka telah terbentuk
enam belas KPKNL Teladan di lingkungan DJKN,” ujarnya.

Terakhir, Dirjen berpesan kepada
seluruh jajaran KPKNL Teladan agar
dapat mengemban tanggung jawab
yang besar dan menjaga kepercayaan
ini serta dapat menunaikan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh. “Berpegang teguhlah pada nilainilai utama organisasi, yaitu Integri��������
tas, komitmen, dan ketulusan dalam
memberikan pelayanan kepada pengguna jasa dan masyarakat umumnya,”
pungkasnya.
Setelah acara peresmian selesai,
Dirjen Kekayaan Negara melakukan
penandatanganan prasasti peresmian
dua rumah dinas DJKN yang berada di
Denpasar dan Pontianak, dan melakukan peninjauan ke Area Pelayanan Terpadu (APT) KPKNL Teladan Denpasar
serta melakukan uji coba pelayanan
prima yang dapat dilakukan di area
APT KPKNL Teladan Denpasar. <
*Pelaksana Subdit PSLI Direktorat
Hukum dan Informasi
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lll Aset

DJKN Miliki
Wisma Baru
k

asu
Pintu M

D

Prasasti

i akhir tahun 2010, Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara (DJKN) secara resmi memiliki sebuah
wisma baru yang diberi nama “Wisma Cholibah”.
Wisma ini beralamat di Perumahan Villa Coolibah
Blok IV Kaveling 209 Desa Cimacan, Kecamatan
Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat yang mempunyai luas tanah 4.450 M2. Bangunan yang selesai direnovasi
Bulan Desember ini, diresmikan langsung oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto pada saat menutup Rapat
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Lapangan Tenis

Gazebo

Foto-foto: Priyanto

Lantai 1 Wisma Utama

Wisma Kedua

Lantai 2 Wisma Utama

Kerja Nasional (Rakernas) tanggal 10 Desember 2010 di Cianjur, Jawa
Barat dan disaksikan oleh seluruh pejabat Eselon II dan III yang mengikuti Rakernas tersebut. Wisma ini memiliki berbagai fasilitas berupa 2
buah bangunan villa, 1 buah rumah jaga, 1 buah gazebo dan taman
serta air mancur. Selain itu, terdapat juga fasilitas olahraga yakni 1 buah
kolam renang dan I buah lapangan tenis.
Dirjen Kekayaan Negara berharap agar setelah
diresmikan, Wisma DJKN ini dapat digunakan
secara maksimal dan penuh tanggung
jawab dalam rangka melaksanakan
tugas negara sebagai amanah
dari rakyat Indonesia.
Tim Subdit PSLI
Direktorat Hukum
dan Informasi

Wisma Utama

Foto-foto: Priyanto
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lll Agenda

D

i penghujung tahun 2010
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) menyelenggarakan Rapat
Kerja Nasional (Rakernas)
2010 pada tanggal 8-11 Desember
2010 di Hotel Novus Puncak, Cianjur, Jawa Barat. Rakernas ini dibuka
secara resmi oleh Menteri Keuangan
Agus Martowardojo di Aula Mezzanie
Gedung Juanda I Kementerian Keua
ngan dan dihadiri oleh Wakil Menteri
Keuangan Anny Ratnawati, Sekretaris
Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Mulia P. Nasution, Direktur
Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto
dan Pejabat Eselon II, III dan IV DJKN.
Pembukaan Rakernas yang meng
ambil tema “Kita Tingkatkan Kinerja
Melalui Perbaikan Perencanaan dan
Tata Kelola Pengelolaan Kekayaan Ne
Dirjen KN dan Sekretaris DJKN dalam acara Rekernas 2010

Foto: Bend

Rapat Kerja Nasional

DJKN 2010
Oleh: Bend Abidin Santosa*

Peserta Rakernas 2010

36

Media Kekayaan Negara

Foto:Bend

Foto:Bend

Peserta Rakernas menyanyikan lagu Indonesia Raya saat pembukaan acara

gara yang lebih baik” ini didahului oleh
sambutan dan laporan Dirjen Keka
yaan Negara Hadiyanto. Dalam sambutannya, Hadiyanto melaporkan bahwa
peserta Rakernas terdiri dari 135 orang
yang meliputi: Pejabat Eselon II Kantor
Pusat DJKN disertai masing-masing
dua Kepala Sub Direktorat, 17 Kepala
Kantor Wilayah yang didampingi oleh
satu Kepala Bagian serta 70 Kepala
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang (KPKNL). Selain itu, Dirjen
juga menyampaikan mengenai agenda Rakernas diantaranya: pembahasan
dan internalisasi kebijakan di bidang
pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan pelayanan
lelang, pembahasan permasalahan
yang menghambat pelaksanaan tugas
dan fungsi DJKN, evaluasi kinerja/kontrak kinerja tahun 2010 dan penetapan
target tahun 2011.
Dirjen menegaskan bahwa Raker
nas DJKN tahun 2010 ini bertujuan

untuk: pertama, menghasilkan kebijakan dan strategi yang implementatif.
Strategi yang dibangun harus imple
mentable, workable dan berdasarkan
governance yang baik. Kedua, meng
analisa kendala-kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan tugas
dan fungsi DJKN, sehingga diharapkan
adanya solusi yang baik, gagasan baru
dan breakhthrough yang dapat mengatasi kendala dan permasalahan tersebut. Ketiga, menghasilkan pemecahan masalah yang solutif, menciptakan
perencanaan kinerja yang well-planned
dengan target yang challenging tapi
achievable serta menciptakan ketulusan niat, kesamaan persepsi, kebulatan semangat dan tekad dari seluruh
jajaran DJKN dalam mewujudkan visi
dan misi organisasi. “Ada pepatah fail
to plan, is planning to fail. Perencanaan
merupakan kunci dalam tercapainya
tugas dan fungsi DJKN. Oleh karena
itu perencanaan harus disusun dengan

baik, ” tegasnya di hadapan peserta.
Hal yang tidak kalah penting, tambahnya, adalah membangun organi
sasi melalui visi dan misi DJKN yakni
menjadi pengelola kekayaan negara,
piutang negara dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat.
“Namun hal ini bukanlah pekerjaan
yang mudah. Dengan core values DJKN
yakni integrity, commitment and sincer
ity diharapkan dapat menjadi acuan
kita dalam melaksanakan tugas de
ngan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab,” ungkapnya.

Arahan Menteri
Keuangan

Selanjutnya, Menteri Keuangan
Agus Martowardojo memberikan
arahan di hadapan peserta Rakernas
bahwa DJKN bertanggung jawab atas
kekayaan negara Republik Indonesia
karena DJKN adalah jajaran yang ber-
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Dirjen KN memberikan arahan kepada peserta

tanggung jawab atas kekayaan negara.
”Saat ini pengertian kekayaan negara
adalah lebih pada yang kita keluarkan dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN), yang menjadi
bentuk kekayaan negara adalah aset
negara, dan itu yang saat ini kita kelola.
Ke depan, yang akan kita kelola adalah
sesuai dengan amanah dalam pasal 33
UUD 1945 tersebut, yaitu mengelola
seluruh kekayaan negara Republik Indonesia,“ tegasnya.
Menkeu merinci bahwa konsep
kekayaan negara itu terbagi atas tiga
yaitu: kekayaan yang dimiliki dan tidak
dipisahkan (Barang Milik Negara), kekayaan negara yang dimiliki tetapi
dipisahkan (Badan Usaha Milik Negara), kekayaan negara potensial, yang
dikuasai tetapi tidak dipegang secara
fisik. Dalam Pasal 33 UUD 1945 sebe
tulnya merujuk kepada kekayaan nega
ra yang potensial. Seluruh air, hutan,
pertambangan, lahan pertanian yang
ada di Indonesia adalah lingkup keka
yaan negara. Dalam rapat kerja, menurutnya, yang perlu ditekankan adalah
perencanaan yang lebih baik dan tata
kelola yang lebih baik, sehingga DJKN
lebih baik dalam mengelola kekayaan
negara dan mencapai kinerja yang
maksimal.
Pria kelahiran 24 Januari 1956 ini
menjelaskan bahwa saat ini di Kemenkeu sedang melakukan konsolidasi
organisasi, agar dapat mencapai visi
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Foto: Bend

dan misi Kemenkeu, dimana DJKN
merupakan salah satu pilar dalam
mencapai visi Kementerian Keuangan.
Visi Kementerian Keuangan adalah
menjadi pengelola keuangan dan kekayaan negara yang akuntabel dan terpercaya. Jadi, bidang kekayaan negara
telah menjadi visi utama Kementerian
Keuangan, untuk itu harus selalu meningkatkan komitmen sesuai dengan
values DJKN. Kementerian Keuangan
adalah Bendahara Umum Negara (BUN)
dan merupakan Chief Financial Officer
(CFO), oleh karena itu perencanaan
merupakan salah satu yang utama.
Perencanaan harus selalu ditingkatkan
dan dilakukan dengan baik. Disamping
itu, pelaksanaan dan evaluasi harus dilaksanakan dengan baik pula. “Tolong
direncanakan dengan baik, jadi bukan
hanya visi dan misi DJKN saja tapi juga
Kemenkeu. Kita terapkan best practice
untuk wujudkan negara yang maju,”
tandasnya. Menkeu juga mendukung
penuh core values DJKN untuk diterapkan dalam sistem DJKN dan values
tersebut tidak hanya sebatas simbol,
namun juga bicara, tingkah laku dan
gaya kerja dengan cara merubah perilaku dan mindset kita supaya bisa hidup
dengan core values yang ada yakni in
tegrity, commitment and sincerity.
Mantan Direktur Utama Bank
Mandiri ini mengungkapkan bahwa
saat ini Kemenkeu sedang menyusun
Rancangan Undang-Undang (RUU)

Kekayaan Negara, Penilaian, Pengurusan Piutang Negara/Daerah dan Lelang.
Pada saat menyusun RUU ini semua harus berpikir yang dalam dan fokus, serta memegang teguh core values dalam
penyusunan rencana. Selain mengelola
BMN, DJKN mengelola banyak aset lain
misalnya Aset Milik Asing/Cina (ABMA/
C), bekas Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Bank Dalam Likuidasi (BDL), aset Kontraktor Kontrak
Kerjasama (KKKS), Kekayaan Negara
yang Dipisahkan (KND) seperti PT. Dirgantara Indonesia (DI), PT. Perusahaan
Listrik Negara (PLN), PT. Pertamina dan
PT Garuda. Semua aset tersebut harus
dirapikan, sehingga diperlukan perencanaan yang konkrit agar dapat menjadi besar dan dapat dibanggakan.
DJKN harus selalu bekerja dengan
standar tinggi dalam hal lelang, pengelolaan piutang, kekayaan negara dan
menjaga diri untuk tidak melakukan
kesalahan. “Hari ini merupakan waktu
yang tepat untuk konsolidasi. Kita harus mendorong agar organisasi kita
dapat menyusun perencanaan yang
baik, dengan target yang straight, terukur dan menantang serta harus specific
dan measurable. Menkeu berharap beberapa hal antara lain: peningkatan
kekayaan negara terus terwujud, penye
lesaian penyusunan RUU terkait (RUU
PKN, Penilaian, Pengurusan Piutang
Negara, dan Lelang), selalu melakukan
transfomasi kelembagaan, memberikan standar pelayanan yang baik dan
service level yang tinggi serta menjaga recovery aset. Terakhir, Alumnus
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini berpesan agar visi selalu dijaga
dengan baik, perencanaan dilakukan
dengan baik, tata kelola yakni fairness,
accountability, integrity dan indepen
decy dijaga dengan baik serta segenap
jajaran DJKN agar dapat mengelola
SDM dengan baik sesuai dengan visi
yang sudah disepakati.
		

Arahan Dirjen
Kekayaan Negara

Setelah pembukaan oleh Menteri
Keuangan di Gedung Juanda I, para
peserta Rakernas menuju ke Hotel Novus Puncak, Cianjur, Jawa Barat untuk

Menteri Keuangan membuka acara Rakernas

melanjutkan acara. Acara dilanjutkan
pada malam harinya dan dibuka secara
langsung oleh Dirjen Kekayaan Negara
Hadiyanto. Dalam arahannya, Dirjen
kembali menekankan arahan Menteri
Keuangan pada pembukaan Rakernas
DJKN yang pada intinya perlu tuntutan
kinerja yang lebih baik melalui berbagai
tindakan, langkah dan action plan.
Selain itu, Dirjen juga menekankan
mengenai tiga core values DJKN yakni
integrity, commitment and sincerity harus menjadi suatu roh yang betul-betul
menjadi bagian sistem kerja DJKN yang

Foto: Anda

tidak terpisahkan dari business process
organisasi (proses yang mekanis). Ia
menilai bahwa kombinasi dari ketiga
core values ini merupakan kondisi ideal
dalam meningkatkan kinerja menjadi
lebih baik, sehingga ketiga hal tersebut
tidak boleh dikurangi walaupun hanya
satu. “Kita harus berkomitmen dengan
core values tersebut. Tidak hanya hafal
di luar kepala saja namun juga harus
diterapkan dalam bekerja sehari-hari,”
harapnya.
Terkait pemantapan fungsi, DJKN
bukan hanya sebagai fungsi adminis-

tratif saja, melainkan memiliki fungsi
yang lebih strategis sebagai bagian
upaya dalam meningkatkan kinerja
melalui koordinasi dan kolaborasi (se
perti check and balances untuk review
pekerjaan) serta stakeholder manage
ment (Satker, DPR, ataupun pihak lainnya). Peran DJKN dalam mengelola
BMN dan kekayaan negara potensial
lainnya yang menjadi core business,
DJKN harus mampu mendukung pe
ran strategis Kementerian Keuangan.
Sedangkan peran Kementerian Keua
ngan dalam berbagai aspek harus terus
ditingkatkan terutama terkait tupoksi
dan bagaimana membangun industri/kinerja seperti lelang, kredibilitas
pelaksanaan lelang, pengelolaannya
maupun peningkatan pelayanan lelang harus diperkuat.
Pria kelahiran Ciamis, 10 Oktober
1962 ini memandang perlunya indikator kinerja, output, termasuk asumsi
dalam menetapkan target secara baik
dan terukur (measurable) dan tools
untuk memonitor kinerja organisasi
melalui Key Performance Indicator
(KPI) serta perencanaan calendar event
DJKN untuk rencana kegiatan tahun
2011. Pekerjaan outstanding DJKN terkait dengan RUU perlu diselesaikan
secepat mungkin. DJKN perlu memiliki UU yang dibanggakan dan efektif
untuk mengatur BMN, penilaian BMN,
piutang negara dan lelang, namun harus diupayakan tetap harmonis dengan
berbagai sektor, kaya akan substance
sebagai content untuk gambaran
apa yang dibutuhkan, serta mampu
meningkatkan optimalisasi kekayaan
negara. Mempunyai UU di bidang
kekayaan negara merupakan landasan
legalitas yang memadai, yang meletakkan dasar-dasar penting dan signifikan,
yang menjadi milestone (batu pijakan)
DJKN di masa yang akan datang. Kantor vertikal (Kantor Wilayah dan KPKNL) dipastikan harus memiliki sense of
ownership akan hal dimaksud.
Berkaitan dengan perkembangan
organisasi, alumnus Harvard Univer
sity Law School USA tahun 1993 ini
menyampaikan bahwa upaya peningkatan kinerja perlu diimbangi dengan
peningkatan kapasitas SDM (human
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Dirjen KN memberikan sambutan di depan Menteri Keuangan dan peserta

resources management) melalui capa
city building (pengembangan soft-skills
dan hard-skills). Terkait dengan pola
mutasi, rotasi, dan promosi agar dapat menimbulkan fairness, predictable,
transparan, bisa direncanakan dengan
baik dan dapat dibangun sistem/pola
mutasi yang lebih baik lagi sebagai
dasar pengambilan keputusan terkait
SDM. “Reorganisasi penting dilakukan
sebagai bentuk dan upaya peningkatan kinerja melalui penajaman tugas
dan fungsi DJKN,” tandasnya. Selain itu,
diperlukan juga konsolidasi, koordinasi, dan kerja sama dalam tim dengan
stakeholder DJKN ataupun dengan
membangun image dan menyampaikan message yang dapat dibanggakan
kepada publik dalam segala hal/aspek
dan lebih produktif. DJKN harus lebih
proaktif dan bisa go-public (menjadi
forwarder) dalam mendukung setiap
peran Kementerian Keuangan, se
hingga tidak stagnan hanya berperan
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sebagai pengikut (follower).
Dirjen berharap agar pending mat
ters yang masih banyak jumlahnya
segera diselesaikan dengan menciptakan dan merencanakan time-line
yang jelas serta hasilnya langsung dapat dideliver (well delivered). Pending
matters agar dilaksanakan dengan
leadership yang sungguh-sungguh
dan tidak menunda-nunda pekerjaan,
serta bekerja sesuai rules dan pattern.
Diperlukan juga planning BMN idle dan
sertifikasi BMN dengan progres yang
memadai serta motivasi dan semangat
yang tinggi untuk bekerja lebih baik
lagi dengan tetap membangun tiga
core values yang baik termasuk menjaga integritas (khusus mengangkat
case mengenai pengadaan barang dan
jasa pemerintah). Menutup arahannya,
Dirjen berharap agar Rakernas 2010 dapat menghasilkan output yang terbaik
bagi organisasi ke depannya mulai dari
perencanaan, identifikasi permasala-

han hingga monitoring dan evaluasi
yang dilakukan secara berkelanjutan
serta dapat menghasilkan tim yang
solid sebagai pendukung atas qua
lity assurance untuk penguatan fungsi
Strategic Asset Management DJKN.

Hasil Rakernas

Pada Rakernas kali ini telah di
sepakati target tahun 2011 diantaranya: target utilisasi BMN kantor
wilayah Rp295,503,000,000, kantor
pusat Rp2,600,000,000,000. Untuk target pengurusan piutang Negara: PNDS
Rp820.501.867.833,- dan $81.540,18,
PSBDT
Rp440.548.281.235,dan
$1.522.769,43 serta target lelang se
bagai berikut: frekuensi lelang 20.800,
pokok lelang Rp.4.151.129.400.000,bea lelang
Rp.57.491.650.000,00,.
Selain itu, juga disepakati poin-poin
penting sebagai berikut:

No

Hasil Rakernas

1

Mulai tahun 2011, kegiatan agar dilaksanakan sejak awal tahun sesuai dengan kerangka waktu yang telah ditetapkan,
sehingga output yang ditargetkan dapat dipastikan tercapai dan realisasi penyerapan anggaran dapat terlaksana dengan
baik, (fail to plan is planning to fail).

2

Perlunya eksplorasi langkah korektif dan rekomendasi atas mitigasi risiko yang telah diidentifikasi dengan cara
mengembangkan komunikasi kepada stakeholder internal maupun eksternal agar tercipta persamaan persepsi dalam
melaksanakan action-plan.

3

Kantor Pusat DJKN akan merespon hal-hal yang menjadi target dan hambatan serta arah dalam pengelolaan kekayaan
negara, dari masing-masing Direktorat terkait yaitu BMN I, BMN II, KNL dan PKN ke depan, di antaranya terkait dengan
penyempurnaan peraturan-peraturan pendukung yang dibutuhkan

4

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 yang telah disusun,
secara umum telah mengakomodasi permasalahan-permasalahan krusial yang ada dan dihadapi oleh Pengelola Barang
di jajaran Kantor Wilayah DJKN dan KPKNL. Namun demikian, sidang komisi juga merekomendasikan agar ketentuanketentuan yang diperlukan diformulasikan dengan lebih tegas dan tepat sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan
dengan efektif, termasuk dalam ketentuan turunannya berupa Peraturan Menteri Keuangan terkait

5

Perlu ditekankan bahwa RUU PKN ini ditujukan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat, sehingga tidak dikesankan bahwa
RUU ini merupakan kehendak dan kepentingan Kementerian Keuangan. RUU PKN yang diatur terdiri dari kekayaan negara
yang dimiliki, baik yang belum dipisahkan maupun yang sudah dipisahkan dan kekayaan negara yang dikuasai. RUU ini
diharapkan mengisi ruang-ruang kosong dalam aturan kekayaan negara yang sudah ada pada sektoral. Dalam RUU ini,
perlu dipertimbangkan tentang kedudukan Menteri BUMN selaku penerima kuasa dari Menteri Keuangan karena dalam
pasal yang terdapat di RUU PKN, Menteri BUMN memberikan laporan kepada Menteri Keuangan

6

Terdapat kebijakan Menteri Keuangan kepada DJKN untuk menyelesaikan outstanding piutang negara yang diurus oleh
PUPN/DJKN per 31 Juli 2010 paling lambat akhir tahun 2014. Untuk melaksanakan kebijakan Menteri Keuangan tersebut,
telah disepakati Road Map Percepatan Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara yang di dalamnya memuat program aksi.
Road Map tersebut telah disepakati oleh seluruh peserta.

7

Perubahan tarif PNBP yang terkait lelang pada PP 44 Tahun 2003 perlu diusulkan dalam rangka optimalisasi PNBP
khususnya dari bea lelang.

8

Mendukung atas rencana implementasi aplikasi penawaran lelang melalui internet khusus untuk lelang sukarela. Rencana
tersebut sebagai salah satu unsur dalam pembaharuan lelang. Konsep lelang internet akan disebarluaskan ke kantor daerah
untuk mendapatkan masukan/usulan lebih lanjut

9

RUU Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah saat ini sudah selesai proses harmonisasi yang dilakukan oleh Kementerian
Hukum dan HAM, untuk selanjutnya dapat diterbitkan Amanat Presiden (Ampres) penyampaian RUU kepada DPR

10

Pembaharuan di bidang lelang terkait simplifying, securing, styling dan reporting and monitoring perlu dilakukan guna
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

11

Pola mutasi akan dirumuskan oleh Kantor Pusat by system.

12

Akan dijalankan program capacity building SDM dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi DJKN di masa yang akan
datang.

13

Usulan pembukaan kantor-kantor baru akan dikaji lebih lanjut dengan mempertimbangkan beban kerja dan cakupan wilayah
kerja.,

14

Mengusahakan pemenuhan kebutuhan gedung kantor oleh kantor wilayah dan KPKNL.

*Pelaksana Subdit PSLI Direktorat Hukum dan Informasi
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lll SDM

Peningkatan
Capacity Building
Tanggungjawab Bersama

Oleh: Fatchur Berlianto*

S

ejak dimulainya reorganisasi
Direktorat Jenderal Piutang
dan Lelang Negara menjadi
Direktorat Jenderal Keka
yaan Negara melalui Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005
tentang Unit Organisasi dan Tugas
Eselon I Kementerian Negara Republik
Indonesia, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 66
Tahun 2006, cukup banyak mencip
takan pegawai yang spesifik menguasai suatu keahlian atau tugas tertentu
dan juga menyibak tabir bahwa ba
nyak pegawai yang sama sekali tidak
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menguasai tugas apapun.
Kondisi di atas menjadi dilema bagi
kantor yang hanya memiliki sedikit
pegawai yang memiliki keahlian, tidak
ada tandem yang menggantikannya disaat ia melaksanakan tugas di
tempat lain atau bahkan jika pegawai
tersebut dipindahtugaskan di kantor
lain. Demikian halnya dengan pegawai
yang sama sekali tidak memiliki keah
lian, harus diberi tugas apa?

Minimnya Capacity
Building SDM?

Pada kenyataannya sampai awal

Desember, selama tahun 2010 Sekretariat DJKN telah menyelenggarakan
240 kegiatan pelatihan yang diikuti
oleh 11.019 pegawai, dimana dengan
jumlah kegiatan dan peserta tersebut
telah melampaui target Sekretariat
DJKN dalam penyelenggaraan pelatihan pegawai. Sehingga dengan melihat banyaknya kegiatan peningkatan
capacity building tersebut sudah sepantasnya seluruh pegawai di lingkungan
DJKN memiliki pengetahuan maupun
keahlian yang cukup dalam melaksanakan tugas dengan profesional. Untuk itu perlu diupayakan mekanisme

lain yang dapat membantu tercapai
nya tujuan penyelenggaraan capacity
building terutama oleh para pimpinan
unit vertikal DJKN, dengan melakukan
beberapa upaya sebagai berikut:
l Mengupayakan sharing knowledge
terhadap para pegawai pasca meng
ikuti pelatihan. Hal ini cukup penting,
mengingat keterbatasan peserta yang
dapat mengikuti pelatihan. Para pegawai yang telah mengikuti pelatihan dianjurkan untuk berbagi dengan pegawai lainnya pada unit tempat ia bertugas. Diperlukan pula kebijakan pimpinan unit vertikal untuk mendorong
budaya sharing khowledge bagi para
pegawai yang telah mengikuti pelatihan. Bila perlu diadakan sesi presentasi

khusus bagi pegawai pasca mengikuti
pelatihan kepada pegawai lainnya di
masing-masing unit.
l Memberikan motivasi kepada para
pegawai untuk mengimplementasikan
pengetahuan yang ia dapatkan saat
pelatihan dan mendorong peningkatan
komitmen pegawai terhadap perbaikan pelayanan kepada stakeholder.
Sebagaimana disampaikan Wahyudin dan rekan (2007) di dalam Analisis
Kepemimpinan dan Motivasi Terhadap
Kinerja Pegawai Kesbang dan Linmas
Pemda Wonogiri bahwa motivasi dari
pimpinan memberikan pengaruh positif terhadap kinerja pegawai.
l Perlu juga membangun komunikasi

yang aktif dan memberikan reward
and punishment yang adil atas hasil
kerja yang telah dilaksanakan dengan
memberikan penilaian kinerja secara
obyektif.
l Unit eselon II dapat mengupayakan
workshop dan pelatihan yang variatif
sesuai kebutuhan unit kerja untuk meningkatkan capacity building di lingkungannya masing-masing.
l Meningkatkan integritas pegawai
dengan mengubah pola pikir pegawai
melalui keikutsertaan pelatihan emo
tional quotient dan pelatihan berbasis
kompetensi.
Sejalan dengan apa yang telah diuraikan di atas, ternyata menurut salah
satu ulasan yang dibuat Sekretariat

DJKN mengenai Kantor Teladan pada
tahun 2007, setelah dilakukan analisis
SWOT terdapat beberapa kelemahan
yang dapat menghambat DJKN dalam
melaksanakan tugas dan fungsi sebagai
pengelola kekayaan negara, peng
urusan piutang negara dan pelayanan
lelang yang berkaitan dengan SDM,
yaitu : belum optimalnya budaya kerja
yang baik dan komitmen terhadap perbaikan organisasi, kurangnya integritas
dan profesionalisme pegawai, serta
belum optimalnya standar penilaian ki
nerja bagi pejabat karir.
Sebagai solusinya, sebagaimana
disampaikan oleh Peter Senge (1994)
dengan menggunakan model Learning

Mengupayakan
sharing knowledge
terhadap para pegawai
pasca mengikuti
pelatihan. Hal ini cukup
penting, mengingat
keterbatasan peserta
yang dapat mengikuti
pelatihan. Para
pegawai yang telah
mengikuti pelatihan
dianjurkan untuk
berbagi dengan
pegawai lainnya pada
unit tempat ia
bertugas.
Organization dimana tiap unit organisasi memfasilitasi dan mendorong setiap
anggotanya untuk meningkatkan kapasitasnya dalam rangka menciptakan hasil yang benar-benar diinginkan.
Hal ini didukung pula oleh Adiguna (2009) dalam Sustainable Capacity
Building Development Kota Bau-Bau
bahwa capacity building tidak saja dilakukan oleh level individu dengan
melaksanakan peningkatan kapasitas
pengetahuan, keterampilan, kompetensi, dan etika serta etos, namun juga
dilaksanakan dalam level organisasi
dengan perbaikan dan peningkatan
kapasitas struktur organisasi, jenjang
kendali, budaya organisasi, serta penilaian kinerja. Capacity building juga
perlu dilaksanakan dalam level sistem
yaitu dengan perbaikan pada sisi peraturan dan kebijakan publik.
Dengan demikian, suksesnya capaci
ty building yang telah dilaksanakan tidak
hanya karena berbagai pelatihan yang
dilaksanakan oleh Sekretariat DJKN, namun yang utama adalah komitmen dari
masing-masing pegawai dan dukungan
pimpinan masing-masing unit. <
*Pelaksana Bagian kepegawaian
Sekretariat DJKN

Media Kekayaan Negara

43

lll Profil Kantor

Kakanwil Banda Aceh, Thaufik

Foto: Bend

Kanwil I Banda Aceh

Memberikan Layanan
Lebih Cepat dari SOP
Oleh: Bend Abidin Santosa*

K

antor Wilayah I Banda Aceh
merupakan unit instansi
vertikal dari Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara
(DJKN) di ujung barat Indonesia. Kanwil I Banda Aceh berlokasi di
Komplek Gedung Keuangan Negara,
Jalan Tengku Chik Ditiro Gedung C
23001 Banda Aceh. Saat ini, Kanwil
Banda Aceh hanya membawahi dua
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang (KPKNL), yaitu: KPKNL Banda Aceh dan KPKNL Lhokseumawe.
Secara geografis, Kota Banda Aceh
terletak antara 050 16’ 15” - 050 36’ 16”
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Lintang Utara dan 950 16’ 15” - 950 22’
35” Bujur Timur dengan tinggi rata-rata
0,80 meter di atas permukaan laut. Luas
wilayah administratif Kota Banda Aceh
sebesar 61.359 ha atau kisaran 61, 36
km2 dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Selat Malaka, Selatan
berbatasan dengan Kecamatan Darul
Imarah dan Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, Timur berbatasan
dengan Kecamatan Barona Jaya dan
Kecamatan Darussalam Kabupaten
Aceh Besar dan Barat berbatasan de
ngan Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar.

Kepadatan penduduk di kota ini,
setelah musibah gempa dan tsunami
tahun 2004 silam menjadi berkurang
drastis bila dibandingkan kondisi kepadatan penduduk sebelum peristiwa
tersebut yang menghancurkan lebih
dari 60% bangunan kota yang terkenal
dengan senjatanya bernama rencong
ini. Dari segi infrastruktur, kota yang
dikenal dengan sebutan Serambi Mekah ini telah berangsur-angsur pulih,
ditandai dengan berdirinya berbagai
fasilitas umum yang dibangun dengan
sangat memadai, pusat-pusat rekreasi
yang terdapat hampir di setiap sudut

kota, gedung-gedung perkantoran
berikut fasilitas pelayanan masyarakat
seperti rumah sakit dan sekolah serta
pembangunan pusat-pusat perdaga
ngan yang cukup signifikan. Walaupun
agak sedikit terhambat dikarenakan
terbatasnya lahan dan mahalnya harga
pembebasan tanah, dapat dikatakan
secara keseluruhan kondisi pembangunan infrastruktur di Kota Banda Aceh
mengalami kemajuan yang pesat.
Terkait tugas dan fungsinya baik
pengurusan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara
dan lelang, Kanwil I Banda Aceh mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM)
sebanyak 39 pegawai yang terdiri dari
satu orang eselon II (kepala kantor),
enam orang eselon III (kepala bidang
dan kepala bagian), 16 orang eselon
IV (kepala seksi dan kepala subbagian)
dan 16 orang pelaksana.
Saat ini, Kanwil I Banda Aceh di
pimpin oleh Thaufik. Menurut pria kelahiran 16 November 1960 ini, pemimpin
harus selalu memberikan contoh yang
baik, tidak hanya bicara tanpa ada
praktek atau realitanya. Sebagai contoh: apabila adzan sholat, maka harus
segera memberikan contoh yakni
dengan segera pergi ke masjid untuk
menunaikan sholat berjamaah. “Apalagi di sini religinya kuat,” ujarnya.
Terkait SDM, pegawai Kanwil I Banda Aceh merupakan kombinasi dari
orang dalam dan luar Aceh. Walaupun
demikian, tetap menyatu dan tidak
ada perbedaan, sehingga diharapkan
pencapaian target kinerjanya bagus.
Dalam bersosialisasi, Kakanwil membedakan antara urusan pribadi dengan
urusan kantor. Ketika bekerja, tidak
ada istilah teman ataupun kedekatan
pribadi, sehingga semua berjalan secara profesional dan semua dianggap
sama serta bersikap tegas apabila ada
pegawai yang melakukan kesalahan.
Namun ketika sudah di luar kantor
dan tidak terkait pekerjaan, ayah empat anak ini tidak pernah mendudukkan diri lagi sebagai pejabat, sehingga
dapat lebih dekat dengan pegawai
agar tidak ada batas antara atasan dan
bawahan. Baginya, jabatan merupakan
suatu amanah di secarik kertas dan se-

tiap saat bisa ditinggalkan. Hal inipun
telah diterapkannya ketika menjabat
kepala kantor di Kupang, Cirebon dan
Lampung, sehingga dimanapun berada bisa dekat dengan siapapun.
Kanwil I Banda Aceh telah menanamkan Core Values DJKN yaitu Inte
grity, Commitment and Sincerity kepada
seluruh pegawainya sesuai dengan
kebijakan pimpinan, sehingga rasa
tanggung jawab pegawai terhadap
pekerjaan semakin besar. Kakanwil
mempunyai prinsip “ kerjakan tugas tidak hanya yang terlihat, tapi juga yang
terasa” Maksudnya adalah apabila kita
bekerja dan melaksanakan tugas itu
tidak hanya bagus di mata pimpinan
saja, tetapi masyarakat serta stakehol
der mendapatkan pelayanan yang baik.
Terlihat, karena pimpinan hanya melihat
quantity sedangkan terasa, karena seluruh lapisan mulai dari pimpinan, masyarakat serta stakeholder merasakan
apa yang kita kerjakan. Prinsip ini telah
dibuktikannya ketika menjabat Kepala
Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang
Negara (KP2LN) Bandar Lampung yang
berhasil mendapatkan Piala Citra dari
Presiden RI tahun 2003 sebagai kantor
pelayanan terbaik dalam melakukan
pelayanan prima tingkat Kementerian/
Lembaga (K/L) dan Badan Usaha Milk
Negara (BUMN) seluruh Indonesia. Sebelumnya, KP2LN Bandar Lampung ini
juga menang dalam pelayanan prima
tingkat Direktorat Jenderal Piutang
dan Lelang Negara (DJPLN) tahun
2002, yang kemudian kembali menang
tingkat Kementerian Keuangan pada
tahun yang sama.
Kanwil Banda Aceh ingin merubah
mindset masyarakat terhadap PNS yang
selalu jelek dengan program “One Day
Servicenya”, minimal semua pelayanan
harus lebih cepat dari SOPnya. Sebagai contoh, jika ada suatu pelayanan
SOPnya membutuhkan waktu 4 hari
kerja, maka pelayanan di Kanwil Banda
Aceh harus bisa menyelesaikan dalam
waktu 2-3 hari kerja. Untuk mewujudkan semua itu, Kakanwil Banda Aceh
Thaufik mulai menerapkan sistem kerja
secara bertahap tidak bisa secara langsung berubah. Sistem kerja ini dimulai
dari penataan administrasi yang baik

Kanwil I Banda Aceh telah menanamkan core
values DJKN
yaitu integrity,
commitment and
sincerity kepada
seluruh pegawainya
sesuai dengan
kebijakan pimpinan,
sehingga rasa
tanggung jawab
pegawai terhadap
pekerjaan semakin
besar.

dan teratur karena inti dari manajemen
adalah administrasi yang baik yang
dimulai dari pengarsipan dan penataan dokumen baik hard copy maupun
soft copy.
Menurutnya, administrasi merupakan alat perencanaan untuk me
ngontrol. Tidak ada satupun manajer
yang paling hebat sekalipun dapat
dikatakan bagus manajerialnya kalau
ia tidak punya data. Sebagai contoh,
mantan Kepala Bagian Keuangan Kantor Pusat DJKN ini masih menyimpan
file-file pentingnya waktu masih menjabat Kabag Keuangan, bahkan sampai
Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) tahun 1989 pun masih ia simpan. Mengenai tugas Kanwil dalam memberikan
pembinaan KPKNL, Kanwil Banda Aceh
punya program dimana masing-ma
sing Kepala Bidang di samping tupoksinya di Kanwil, diberikan tugas untuk
membuat sebuah schedule pembinaan
ke KPKNL termasuk Kepala Bagian
Umum untuk pembinaan SDM. Hal ini
dikarenakan Bagian Umum berkaitan
untuk pengembangan karir, sehingga
Kakanwil selalu menggelar rapat rutin,
tapi tidak ter-schedule yang bertujuan
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Sumber: Kanwil I Banda Aceh

“Kerjakan
tugas tidak
hanya yang
terlihat, tapi
juga yang
terasa”
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sebagai alat kontrol untuk KPKNL. Selain itu, rapat rutin ini dilakukan agar
apabila ada keluhan disampaikan secara langsung di dalam rapat dan tidak
dibicarakan di luar rapat, sehingga
jangan sampai menyalahkan orang
lain namun dipersilakan untuk berargumen.
Setelah Kanwil I Banda Aceh memberlakukan sistem tersebut, selama
delapan bulan ini para pegawai meng
alami perubahan yang positif. Ketika
ada permasalahan di KPKNL, maka
Kanwil sesegera mungkin merespon
dengan terjun langsung melihat masalahnya, meminta laporan dari kantor
bersangkutan baru memberikan solusi
yang tepat. Sebagai Kepala Kanwil,
alumnus Fakultas Ekonomi Universitas
Lampung (Unila) ini selalu mengontrol
jadwal laporan yang harus diselesaikan,

sehingga penyampaian laporan dapat
selesai tepat waktu dan tidak molor.
Pria yang juga berprofesi sebagai
Dosen Tidak Tetap Fakultas Ekonomi
Unila ini mempunyai harapan ke depan dalam pekerjaannya memimpin
Kanwil I Banda Aceh. Ia berharap
pelayanan yang diberikan Kanwil
Banda Aceh dapat selesai dalam waktu
satu hari kerja atau kalau belum bisa,
minimal lebih cepat dari SOP yang
ada. Dalam melaksanakan tugas, tentulah ada hambatan-hambatan yang
terjadi. Diantaranya tingkat kemampuan SDM yang berbeda serta mind
set yang beraneka ragam, sehingga
tugas pemimpin yang harus berusaha
memberikan pendekatan-pendekatan,
sehingga semua pegawai mempunyai
mindset yang sama terhadap tugas
yang diembannya.

Kakanwil dan pegawai di lingkungan Kanwil Banda Aceh

Kakanwil selalu
berpesan kepada anak
buahnya agar selalu
menanamkan apa yang
ada di hati, sehingga
apa yang dikatakan
tidak akan jauh
berbeda dengan
apa yang dilakukan.

Kakanwil selalu berpesan kepada
anak buahnya agar selalu menanamkan apa yang ada di hati, sehingga apa
yang dikatakan tidak akan jauh berbeda dengan apa yang dilakukan. “Sebagai contoh, apabila kita tidak sreg
dengan pekerjaan orang lain, katakan
saja. Tidak usah disimpan dalam hati,
apalagi bicara di luar,” kata kakanwil
yang juga pernah menjadi ketua Ikatan Keluarga Asal Sumatera Selatan
(IKASS) beberapa kali ini. Terakhir,
harapan kakanwil kepada kantor pusat
adalah pengelolaan SDM. Menurut-

Sumber: Kanwil I Banda Aceh, per 31 Desember 2010

Foto: Bend

nya infrastruktur dan sarana prasarana
dapat dibeli sedangkan SDM itu harus
dibentuk. Jadi, lanjutnya, SDM itu harus benar-benar diperhatikan pendidikannya, attitudenya namun prerogatif
pimpinan tetap ada karena pimpinan
itu decision maker yang mempunyai
kebijakan.
Terkait pencapaian kinerja dalam
penyelesaian piutang negara, lelang
dan pengelolaan kekayaan negara
dapat dilaksanakan dengan baik sesuai
dengan SOP yang ada. Hal ini ditunjukkan dengan tabel berikut:

*Pelaksana Subdit PSLI Direktorat
Hukum dan Informasi
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lll Profil Kantor

Kepala KPKNL Palembang, Hady Purnomo

Inovasi
Profil KPKNL Palembang

untuk Peningkatan Kinerja
Oleh: Qori Kharismawan*

K

PKNL Palembang mempunyai wilayah kinerja yang
cukup luas. Wilayah kerja
KPKNL ini meliputi 2 kotamadya dan 7 kabupaten
di provinsi Sumatra Selatan. Dengan
wilayah kerja yang luas tersebut, KPKNL Palembang mempunyai beragam
stakeholder, mulai dari satuan kerja Kementerian dan Lembaga di sebagian
besar wilayah Sumatra Selatan, Pemda,
BUMN/BUMD, kreditor, debitor dan
lain-lain. KPKNL Palembang sebagai
Pengelola Barang telah melakukan
inventarisasi dan penilaian pada 437
satuan kerja.
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KPKNL Palembang terletak di Gedung Keuangan Negara (GKN) lantai
3 Jalan Kapten A. Rivai 4 Palembang.
Kantor yang telah menerapkan tata
ruang modern ini memiliki luas 1.108
m2. Kantor ini berasal dari pengga
bungan Kantor Pelayanan Pengurusan
Piutang Negara (KP2LN) dan Kantor
Lelang Negara (KLN) pada tahun 2002
yang memang lokasinya berdam
pingan. KPKNL Palembang memiliki
26 ruangan. Area Pelayanan Terpadu
(APT) telah dilengkapi dengan sarana
dan prasarana antara lain Ruang Konsultasi, Customer Service Counter, Touch
Screen Layanan Informasi, Internet Hot

Terpilihnya KPKNL Teladan
Palembang sebagai juara
kedua Lomba Kantor
Pelayanan Percontohan
2010 di tingkat Kementerian
Keuangan beberapa waktu
yang lalu merupakan
pengakuan bahwa KPKNL
Palembang telah memenuhi
penilaian sesuai dengan
kriteria kantor pelayanan
yang ideal. KPKNL ini telah
menyandang predikat
Teladan bersama 5 KPKNL
lain sejak bulan April tahun
lalu. Sebagai salah satu
KPKNL perintis predikat
Teladan, KPKNL Palembang
bercita-cita menjadi
benchmark kantor-kantor
pelayanan lain. Berikut
kami sajikan profil KPKNL
Palembang.

Spot Area, Restroom, Televisi dan Surat
Kabar Harian terkini.
Di balik kesuksesan yang telah
ditempuh KPKNL dengan slogan MANTAP (Melayani dengan Amanah, Tulus, Andal dan Profesional) ini, KPKNL
Palembang memiliki Sumber Daya
Manusia (SDM) berjumlah 34 orang
pegawai yang terdiri dari 7 pejabat
struktural dan 26 pelaksana. Dilihat
dari peta SDM-nya, mayoritas pegawai (41%) KPKNL Palembang berasal
dari S1 dan 56% pegawai merupakan
pegawai dengan golongan III. Untuk
menunjang tugas dan fungsi kerjanya,
KPKNL Palembang memiliki 14 Penilai,
5 juru sita dan 4 pejabat lelang. KPKNL
Palembang saat ini dipimpin oleh Hadi
Purnomo.
Kepala KPKNL yang mulai menjabat sejak tahun 2008 ini menekankan
bahwa konsep ideal dalam kantor
pelayanan modern adalah kantor
yang memiliki sistem pelayanan yang
mengedepankan kepuasan para pengguna jasa/stakeholders tanpa meng
abaikan ketentuan prosedur yang ada.

Pejabat dan staf KPKNL Palembang

Dari konsep tersebut muncul kriteria pelayanan yang tertib, lancar dan
amanah serta memaksimalkan kepuasan pelanggan. KPKNL Palembang
dengan predikat Teladan telah mampu
mencapai indeks kepuasan pelanggan
100% pada tahun 2010 lalu.

Berangkat dari Inovasi
untuk Melayani

Untuk memaksimalkan pelayanan
kepada masyarakat yang menuntut
kemudahan dan kecepatan pelayanan,
di bawah pimpinan Hady Purnomo KPKNL Palembang telah membangun dan
mengembangkan berbagai macam
inovasi. Inovasi-inovasi tersebut meliputi inovasi di bidang database, pela
yanan, dan sumber daya manusia serta
sarana dan prasarana.
Pada bidang database, penyusunan dan penyajian database dibuat
seoptimal mungkin. Data yang belum
ada sesegera mungkin disusun dan untuk data yang sudah ada akan terus dimutakhirkan serta semua data berupa
hardcopy sebisa mungkin dibuat juga

softcopy-nya. Pada bidang pelayanan,
dibuat suatu inovasi berupa e-infor
mation dan Multimedia Centre. Pada
bidang SDM diadakan berbagai pelatihan, penataan pegawai, peningkatan
disiplin dan penetapan target untuk
pegawai. Kepala KPKNL ini juga selalu menekankan kepada stafnya yang
mengikuti pelatihan untuk mengikuti
dengan sungguh-sungguh karena
nantinya pegawai yang bersangkutan
diminta untuk menyosialisasikan kepada teman-temannya di kantor.
Inovasi yang paling menonjol
adalah di bidang sarana dan prasarana,
khususnya sistem aplikasi. KPKNL Pa
lembang telah mengembangkan aplikasi secara mandiri. Aplikasi-aplikasi
ini dibuat untuk mendukung tugas
sehari-hari dan mendukung sistem aplikasi DJKN secara keseluruhan.
merupakan suatu aplikasi di bidang
Pengelolaan Kekayaan Negara. Laya
nan ini merupakan suatu program
rekonsiliasi dengan metode “jemput
bola” yaitu dengan membuat jadwal

Foto: KPKNL Palembang
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dan mengirimkan personel rekonsiliasi
ke daerah-daerah. Metode ini akan
memberikan kemudahan layanan dan
memperkuat hubungan dengan stake
holder. Aplikasi Penatausahaan Arsip
BAR menjadi aplikasi andalan bidang
PKN. Dengan aplikasi ini, personel KPKNL hanya membutuhkan waktu 2-3
menit untuk mendapatkan data pada
BAR dan menyimpannya dalam database. Selain itu, untuk mengantisipasi
kesulitan-kesulitan yang dialami satker
dalam melakukan rekonsiliasi terhadap pertanggungjawanan keuangannya, KPKNL Palembang memodifikasi
Berita Acara Rekonsiliasi (BAR).
Seksi Penilaian KPKNL Palembang
melakukan inovasi dengan membuat
beberap aplikasi penilaian. Aplikasi ini
sangat membantu dengan kecepatan
dan keakuratannya menyajikan nilai
suatu bangunan atau jalan. Seksi ini
juga membuat sistem penatausahaan
arsip dan aplikasi pembuatan laporan
penilaian.
Sistem penatausahaan Dokumen
Asli Barang jaminan menjadi inovasi
aplikasi di seksi Piutang Negara. De
ngan aplikasi ini, pencarian dokumen
asli barang jaminan hanya memerlukan waktu kurang dari 2 menit. Untuk
memenuhi kebutuhan stakeholders
atas informasi barang jaminan, dikembangkan juga Pusat Layanan Informasi
Properti Barang Jaminan. Layanan ini
merupakan self service yang terdapat
pada ruang APT berupa sebuah personal computer (PC) yang berisi gambar dan rincian barang jaminan pro
perti. Seksi Lelang juga mengembangkan aplikasi yang sama berupa aplikasi
Penatausahaan Minuta Risalah Lelang.
Aplikasi ini mempermudah pencarian
minuta risalah lelang dengan hanya
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memasukan nomor dan tahun risalah
lelang.
Seksi Hukum dan Informasi memodifikasi formulir Front Office (FO) dari
yang semula berjumlah 13 formulir
menjadi empat formulir. Penyederhanaan ini tidak mengurangi fungsi
dan tetap sesuai dengan tujuan administrasi. Modifikasi ini juga memung-

kinkan penghematan kertas secara
signifikan. Di Kiosk yang terpasang di
APT juga ditambahkan profil KPKNL
Palembang guna lebih mendekatkan
KPKNL dengan masyarakat. Seksi HI
juga mengembangkan aplikasi Penatausahaan Berkas Kasus Piutang
Negara (BKPN) untuk mengantisipasi
banyaknya berkas BKPKN yang hilang
serta rusak serta untuk tujuan pembentukan database BKPKN. E-information
merupakan media internal pegawai
KPKNL Palembang untuk mengakses
informasi kegiatan, peraturan, pencapaian dan forum baik bersifat formal
maupun informal.
Dalam pengembangan sumber da
ya manusia diciptakan suatu inovasi penilaian pegawai. Aplikasi ini dibangun
dan digunakan untuk menilai kinerja
para pelaksana di KPKNL Palembang
sesuai dengan PMK 190/PMK.01/2008.
Sub Bagian umum juga mempunyai
aplikasi penatausahaan perpustakaan
dan telah menerbitkan buku profil KPKNL Palembang di tahun 2010.

Semua aplikasi diatas merupakan
aplikasi sederhana yang bisa digunakan secara mudah dan familiar oleh
semua pegawai. Pengembangan aplikasi-aplikasi oleh KPKNL Palembang
merupakan bentuk inovasi untuk kemudahan dan ketertiban penatausahaan pekerjaan KPKNL. Banyaknya
permintaan aplikasi dari KPKNL lain
membuat aplikasi-aplikasi ini telah
menyebar pemakaiannya di beberapa
KPKNL.
Terkait dengan rencana reorganisasi eselon II di Kantor Pusat Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara, Kepala KPKNL lulusan Universitas Pakuan Bogor
tahun 1986 ini mengutarakan penda
patnya bahwa perlu adanya penyesuaian di tingkat vertikal. Namun sebaiknya
berjalan dulu sambil dilakukan identifi-

kasi penyesuaian seperti apa yang cocok di vertikal. “Dimatangkan dahulu di
kantor pusat karena untuk saat ini satu
seksi di KPKNL bisa melayani beberapa
bidang kerja direktorat kantor pusat. “
papar pria asal Purwakarta ini.
Ketika disinggung mengenai harapan di tahun 2011, Kepala kantor kelahiran Tanjung Karang ini menyampaikan bahwa harapan terbesar dari
KPKNL Palembang adalah menjadi
kantor pelayanan terbaik se-Indonesia. “Mimpi kita adalah menjadi kantor
pelayanan terbaik dan sebagai bench
mark dari kantor pelayanan lain di Indonesia.” katanya. Kepala Kantor ini juga
mengutarakan bahwa KPKNL Palembang saat ini membutuhkan tambahan
SDM karena banyaknya pegawai yang
tugas belajar. Dengan dukungan SDM
dan sarana prasarana yang memadai,
Hady Purnomo yakin bahwa harapan
tersebut bisa dicapai. <
*Pelaksana Subdit PSLI Direktorat
Hukum dan Informasi

BUMN
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Maret 2009, yang memberikan arahan
agar Bantuan Pemerintah Yang Belum
Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) di Dieng dan Patuha dijadikan Penyertaan
Modal Negara (PMN) pada PT Geo Dipa
Energi. “Arahan Wakil Presiden tersebut
kemudian dibahas dalam rapat yang
dikoordinasikan oleh Setwapres dan
disimpulkan bahwa PMN pada PT Geo
Dipa Energi dapat dilakukan, namun
perlu terlebih dahulu mem-BUMN-kan
PT Geo Dipa Energi. Setelah itu, maka
BPYBDS tersebut dapat dijadikan PMN,”
tegas pria kelahiran Trenggalek, 21
Maret 1967 ini.
Dirut Pertamina Karen Agustiawan
mengatakan bahwa pengalihan saham

Dirjen KN dan Dirut Pertamina

PT Geo Dipa Energi

BUMN Baru Bidang Geothermal

P

T Pertamina (Persero) meng
hibahkan seluruh sahamnya
pada PT Geo Dipa Energi
sebesar 66,67% atau senilai
Rp443.525.600.000,- kepada
pemerintah, sehingga PT Geo Dipa
menjadi Badan Usaha Miilik Negara
(BUMN) baru. Hal ini disampaikan oleh
Direktur Barang Milik Negara II Arif Baharudin dalam acara penandatanganan
Perjanjian Hibah Saham PT. Pertamina
(Persero) pada PT. Geo Dipa Energi kepada Negara Republik Indonesia, Selasa
(8/2) di Kantor Pusat Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara (DJKN), Jakarta.
Acara penandatanganan Akta Hibah
tersebut dilakukan antara Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) Karen Agustiawan dan Direktur Jenderal Kekayaan
Negara Hadiyanto mewakili pemerintah serta dihadiri oleh Pejabat Eselon II
DJKN, Direksi PT. Geo Dipa, Direksi Perusahaan Listrik Negara (PLN), Direksi
Bank Negara Indonesia (BNI) dan Komi
saris Pertamina, Perwakilan Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM.
Dalam laporannya, Arif Baharudin
mengatakan PT. Geo Dipa Energi merupakan salah satu pengelola panas bumi
yang memanfaatkannya sebagai salah

satu sumber tenaga pembangkit listrik.
Cakupan kegiatannya mulai dari tahap
eksplorasi, eksploitasi lahan penghasil
panas bumi, pembangunan sarana pembangkit (power plant) hingga menya
lurkan hasil olahan panas bumi menjadi
energi listrik ke jaringan transmisi listrik
interkoneksi Jawa-Madura-Bali.
Lebih lanjut, Ia menjelaskan penghibahan aset PT. Pertamina (Persero) ini
merupakan bagian penting dalam rangka mengembangkan energi panas bumi
dalam mendukung penyediaan listrik
oleh pemerintah melalui pembentukan
suatu BUMN yang secara khusus mena
ngani energi panas bumi. PT. Geo Dipa
Energi adalah perusahaan swasta yang
didirikan berdasarkan joint development
agreement antara PT Pertamina (Persero)
dengan PT Perusahaan Listrik Negara
(Persero) pada tahun 2002 untuk me
ngelola aset negara berupa power plant
eks kerjasama PT Perusahaan Listrik Ne
gara (Persero) dengan HCE-PPL proyek
Dieng-Patuha.
Rencana menjadikan PT Geo Di
pa Energi sebagai BUMN, lanjutnya,
mengemuka dalam kunjungan Wakil
Presiden yang saat itu dijabat oleh
Jusuf Kalla ke Dieng-Patuha tanggal 31

PT Geo Dipa ini merupakan tonggak sejarah berdirinya BUMN baru, sehingga
diharapkan dapat meningkatkan aset
dan laba yang berguna bagi rakyat.
“Hibah ini merupakan komitmen Pertamina mendukung upaya memaksimalkan pemanfaatan energi terbarukan
yaitu panas bumi yang memiliki potensi
besar bagi ketahanan energi nasional
pada masa mendatang,” ujarnya.
Dirjen Kekayaan Negara Hadiyanto
mengatakan PT Geo Dipa Energi yang
saat ini merupakan perusahaan swasta
akan menjadi BUMN setelah Peraturan
Pemerintah Penyertaan Modal Negara
ditandatangani. “Hal ini memerlukan
waktu sekitar satu bulan,” tegasnya.
Dirjen mengatakan semula PT. Geo
Dipa Energi didirikan oleh Pertamina
dan PLN dengan modal dasar sebesar
Rp662.001.170.000,- dengan rincian
PLN sebesar Rp218.475.570.000,- (33,33
persen) dan Pertamina Rp443.525.600,(66,67 persen). “Hibah saham PT. Perta
mina pada PT. Geo Dipa Energi ini merupakan amanat yang tertuang dalam
APBN 2011 terkait dengan Penyertaan
Modal Negara,” pungkasnya. <
Tim Subdit PSLI Direktorat
Hukum dan Informasi
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lll Piutang Negara

Kebijakan Pencadangan/Penyisihan

Piutang Tidak Tertagih,
Mengapa Diperlukan?
Oleh: Retno Nur Indah dan Nur Jamilah*

S

alah satu pos penting di
Neraca adalah piutang, dimana pada cut of period tertentu apabila terdapat hak
pemerintah untuk menagih,
harus dicatat sebagai penambahan
aset pemerintah berupa piutang.” (Buletin Teknis Standar Akuntansi Peme
rintahan Nomor 06 tentang Akuntansi
Piutang, halaman 1, baris 15-17)
“

Pendahuluan

Piutang merupakan hak tagih atau
hak untuk mendapatkan uang dari
pihak lain. Warren dkk. menyatakan
piutang (receivable) meliputi semua
klaim dalam bentuk uang terhadap
pihak lainnya, termasuk individu, perusahaan, atau organisasi lainnya. Terkait
dengan keuangan negara/daerah, se
suai Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara,
piutang didefinisikan sebagai berikut:
“Piutang Negara/Daerah adalah
jumlah uang yang wajib dibayar kepada
Pemerintah Pusat/Daerah dan/atau hak
Pemerintah Pusat/Daerah yang dapat
dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku atau akibat lainnya yang sah.”
Piutang merupakan salah satu bagian dari aset dalam neraca Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
sebagaimana dinyatakan dalam kutipan di atas. Buletin Teknis Nomor 06
tentang Akuntansi Piutang menyebutkan bahwa peristiwa-peristiwa
atau transaksi yang menimbulkan hak
pemerintah untuk menagih, antara
lain timbul dari pungutan pendapatan negara/daerah, perikatan, piutang
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transfer antar pemerintahan yang timbul karena hubungan keuangan antara
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah
Daerah, dan hak tagih dalam hal terjadi
kerugian negara.
Adapun jenis piutang yang timbul
karena peristiwa atau transaksi tersebut di atas adalah:
. Piutang berdasar pungutan
pendapatan negara/daerah, yaitu (a) Piutang Pajak, (b) Piutang
Negara Bukan Pajak, (c) Piutang Retribusi, (d) Piutang Lainnya.
. Piutang berdasar perikatan, yaitu (a) pemberian pinjaman, (b)
penjualan, (c) kemitraan, dan (d)
pemberian fasilitas/jasa.
. Piutang transfer antar pemerintahan, yaitu (a) piutang dana bagi
hasil, (b) piutang dana alokasi
umum, (c) piutang dana alokasi khusus, (d) piutang dana otonomi khusus,
(e) piutang transfer lainnya, (f ) piutang
bagi hasil dari provinsi, (g) piutang
transfer antar daerah, dan (h) piutang
kelebihan transfer.
. Piutang karena kerugian negara, yaitu (a) piutang yang timbul
dari tuntutan ganti rugi, dan (b)
piutang yang timbul dari tuntutan perbendaharaan.
Cara mengidentifikasi, mengukur,
dan menyajikan piutang serta sistem
pengelolaan masing-masing jenis piutang yang tersendiri, maka perlu dicari
persamaan kapan suatu transaksi dapat
dicatat sebagai hak tagih yang menambah kekayaan bersih pemerintah.

1
2
3
4

Piutang dalam LKPP

Piutang memiliki peranan pen
ting dalam akuntabilitas pengelolaan

Cara mengidentifikasi,
mengukur, dan menyajikan piutang serta
sistem pengelolaan
masing-masing jenis
piutang yang tersen
diri, maka perlu dicari
persamaan kapan suatu
transaksi dapat dicatat
sebagai hak tagih yang
menambah kekayaan
bersih pemerintah.
keuangan negara. Neraca LKPP menya
jikan piutang yang jatuh tempo pada
periode berjalan tahun berikutnya
sebagai aset lancar. Selain disajikan
dalam Neraca, piutang juga diungkapkan secara memadai dalam Catatan
atas Laporan Keuangan (CaLK). Informasi terkait piutang yang diungkapkan dalam CaLK tersebut di antaranya
mengenai piutang macet yang sudah
diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/DJKN.
Hingga LKPP Tahun 2009, piutang
dicatat di dua kelompok aset yang berbeda: di Aset Lancar dan di Aset Lainnya. Apabila umur piutang tidak lebih
dari 12 (dua belas) bulan, piutang dimasukkan dalam kelompok Aset Lancar. Untuk piutang macet yang telah
dilimpahkan pengurusannya kepada
PUPN/DJKN, diakui oleh Kementerian
Negara/Lembaga yang bersangkutan
dalam akun Aset Lain-lain. DJKN juga
mengungkapkan piutang yang telah
diserahkan tersebut pada CaLK.

Piutang yang diurus sampai tahap
optimal oleh KPKNL namun tidak dapat
dilunasi juga oleh debitor, maka terhadap piutang dimaksud dapat dilakukan
penghapusbukuan. Pencatatan terhadap piutang yang telah dihapusbukukan dilakukan secara ekstrakomptabel.

Negara. Sebagai akibat dari penerapan
basis akrual ini, transaksi yang melibatkan pembayaran kas di masa datang
tetap dicatat sebagai aset, di antaranya
aset berupa piutang. Aset berupa piutang ini, di neraca harus terjaga nilainya
sama dengan nilai bersih yang dapat

NERACA PER 31 DESEMBER XXXX

disisihkan sebagai piutang tak tertagih
menjadi unsur pengurang jumlah piutang dalam laporan keuangan, sehingga nilai piutang mencerminkan nilai
yang dapat ditagih. Penyisihan piutang tidak tertagih harus dilaksanakan
dengan menerapkan prinsip kehatihatian, sehingga pengaturan mengenai penilaian kualitas piutang sangat
diperlukan.

Kebijakan Pencada
ngan/Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Ilustrasi Penyajian piutang dalam neraca

Pengaruh Penerapan
Basis Akrual terhadap
Akuntansi Piutang

Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuang
an Negara mengatur bahwa bentuk
dan isi laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBN/APBD disusun dan
disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi
pemerintahan tersebut kemudian
diatur dengan Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 24 Tahun 2005. Peraturan
Pemerintah dimaksud menyebutkan
bahwa basis akuntansi yang diguna
kan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan
pendapatan, belanja, dan pembiayaan
dalam Laporan Realisasi Anggaran,
sedangkan pengukuran dan penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana
pemerintah dalam Neraca LKPP dilakukan dengan basis akrual.
Dalam akuntansi berbasis kas,
suatu transaksi diakui pencatatannya
saat kas atau setara kas diterima oleh
pihak-pihak yang bertransaksi. Adapun
akuntansi berbasis akrual mengakui
hak atas aset dan timbulnya kewajiban
pada saat terjadinya transaksi, tanpa
memperhatikan saat kas atau setara
kas diterima atau dikeluarkan dari Kas

direalisasikan (net realizable value) dan
alat untuk menyesuaikannya adalah
dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Dengan demikian,
penyajian nilai bersih yang dapat direalisasikan diperoleh dari nilai piutang
setelah dikurangi jumlah piutang yang
telah disisihkan sebagai piutang tidak
tertagih atau dengan kata lain merupakan nilai yang diharapkan dapat ditagih atas piutang yang ada per tanggal neraca.
Piutang memiliki resiko tidak tertagih yang dipertimbangkan sebagai
kerugian kontinjen, sehingga untuk
mendapatkan nilai bersih yang dapat
direalisasikan harus dilakukan penyisihan atau pencadangan terhadap piutang tidak tertagih. Penyisihan piutang
diperhitungkan dan dibukukan dengan
periode yang sama dengan timbulnya
piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang
yang kemungkinan tidak tertagih
dapat diprediksi berdasarkan penga
laman masa lalu dengan melakukan
analisis terhadap saldo-saldo piutang
yang kemungkinan tidak tertagih.
Untuk melakukan penyisihan
piutang perlu dilakukan pengaturan
mengenai hal tersebut. Jumlah yang

Dalam menentukan persentase penyisihan piutang tidak tertagih diperlukan suatu kebijakan akuntansi yang
ditetapkan secara legal dengan suatu
keputusan pemerintah. Sampai de
ngan saat ini, pemerintah belum me
nerapkan suatu peraturan perundangundangan mengenai kebijakan pencadangan/penyisihan atas piutang.
Hal ini menjadi perhatian Kementerian
Keuangan sehingga dalam Rapimtas
tentang Pembahasan LKPP Tahun 2008
pada tanggal 25 Maret 2009, Menteri
Keuangan menginstruksikan DJKN
agar bekerja sama dengan Direktorat
Jenderal Perbendaharaan (DJPb) untuk
memberikan edukasi kepada Kemen
terian Negara/Lembaga (K/L) mengenai penerapan kebijakan pencadangan
piutang dan penyusutan aset tetap,
termasuk roadmap prakondisi penerapan akuntansi cadangan piutang dan
penyusutan aktiva tetap.
Direktorat Piutang Negara DJKN
berinisiatif menyusun ketentuan yang
terkait dengan penyisihan piutang
tidak tertagih pada K/L yang dituangkan dalam Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Kualitas Piutang
Kementerian Negara/Lembaga dan
Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih. Penyusunan PMK tentang
Kualitas Piutang tersebut melibatkan beberapa Eselon I Kementerian Keuangan,
yakni Sekretariat Jenderal Kementerian
Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak,
Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat
Jenderal Perbendaharaan, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai
koordinator penyusunan PMK.

Media Kekayaan Negara

53

Referensi persentase penyisihan
yang didapatkan dari dalam negeri diperoleh dari Peraturan Bank Indonesia,
yakni PBI No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum dan
PBI No. 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas
Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat. Referensi
dari luar negeri diperoleh dari ketentuan yang diterapkan Kementerian
Keuangan Australia. Pada workshop
kerja sama Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan Pemerintah Australia pada tanggal 4-5 Mei 2010 tentang
akuntansi akrual dan penyisihan piutang, diketahui bahwa Kementerian
Keuangan Australia menerapkan 4
(empat) collectability groups:
a. high collectability dengan allowance
rate 11%;
b. medium collectability dengan allow
ance rate 25%;
c. low collectability dengan allowance
rate 53%; dan
d. very low collectability dengan allow
ance rate 77%.

tersebut hanya dapat diperoleh berdasarkan izin Menteri Keuangan. Selain
itu, apabila data tersebut digunakan,
timbul pertanyaan:
•
apakah persentase penyisihan yang diperoleh dengan sumber
data pajak dapat diterapkan pada jenis
piutang yang lain?
•
bagaimana membagi persentase penyisihan tersebut menjadi 4
(empat) kelompok, mengingat pembagian kualitas piutang belum pernah
dilakukan untuk piutang pajak dan
piutang bukan pajak?
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, persentase
kualitas piutang yang akan digunakan
sebaiknya mengacu pada besaran
yang sudah ditetapkan sebagaimana
tersebut di atas, dengan alasan sebagai
berikut.
1. Persentase penyisihan yang diperoleh dengan sumber data pajak
tidak sesuai jika diterapkan pada
jenis piutang yang lain.
2. Berdasarkan informasi dari staf
Ditjen Bea dan Cukai atas hasil

Ilustrasi Perbandingan Perhitungan Pencadangan Piutang
Persentase penyisihan piutang tidak tertagih juga dapat diperoleh dari
data historis piutang. Hanya saja, terdapat kesulitan dalam memperoleh
data piutang yang dapat digunakan
untuk menghitung persentase penyisihan. Berdasarkan informasi, data piutang yang mungkin dapat digunakan
adalah data piutang pajak, tetapi data
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pemeriksaan Itjen pada piutang
kepabeanan dan cukai, tingkat ketertagihannya sebesar 25% sampai
dengan 29% atau tingkat ketidaktertagihannya adalah sebesar 71%
sampai dengan 75%.
3. Persentase penyisihan yang digunakan Pemerintah Australia lebih
besar jika dibandingkan referensi

persentase penyisihan dalam peraturan yang berlaku di Indonesia.
4. Penggunaan agunan dan barang sitaan merupakan faktor pengurang
penyisihan yang efektif sekaligus
mendorong K/L untuk menatausahakan barang yang berada dalam
penguasaannya.
5. Peraturan BI yang menjadi referensi
dianggap cukup mencerminkan
keadaan perekonomian yang dapat
mempengaruhi ketidaktertagihan
piutang, dihitung oleh institusi
yang kompeten, dan telah berpengalaman dalam penentuan persentase penyisihan sejak tahun 1993.

Sumber:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Buletin Teknis Standar Akuntansi
Pemerintahan Nomor 06 Tentang
Akuntansi Piutang.
5. Peratuan Bank Indonesia Nomor
7/2/PBI/2005 tentang Penilaian
Kualitas Aktiva Bank Umum.
6. Peraturan Bank Indonesia Nomor
8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan
Penyisihan Penghapusan Aktiva
Produktif Bank Perkreditan Rakyat.
7. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2009.
8. Carl S. Warren, James M. Reeve,
dan Philip E. Fess (2005). Pengantar
Akuntansi Edisi 21 Buku 1. Jakarta,
Salemba Empat.
9. M. Munandar (2006). Pokok-pokok
Intermediate Accounting, Gadjah
Mada University Press.
10. Direktorat PNBP, Dirjen Anggaran (2010). Mencermati Pos PNBP
dalam LKPP. www.anggaran.depkeu.go.id.
* Pelaksana Direktorat
Piutang Negara
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Penerapan Prinsip
Value for Money

Dalam Penghapusan Barang Milik Negara
Oleh: Odi Renaldi*

Foto: Bend

BMN yang akan dihapuskan

Penghapusan BMN
Sebagai Bagian Proses
Pengelolaan BMN

Dalam proses pengelolaan BMN,
bilamana keseluruhan proses sudah
berlangsung dengan baik namun terkendala dalam proses penghapusan,
maka hal ini akan menjadi beban besar bagi keuangan Negara, karenanya
tahapan penghapusan BMN ini juga
merupakan hal yang strategis, untuk
itu dibutuhkan langkah strategis agar
prosesnya dapat berlangsung efektif,
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efisien dan ekonomis serta dengan
tetap menjaga prinsip akuntabilitas.
Saat ini pola penghapusan yang jamak terjadi adalah penghapusan dengan jalan penjualan melalui lelang.
Permasalahan yang terjadi dalam proses penghapusan BMN dengan cara ini
adalah BMN yang diajukan penghapusan sudah melalui proses pemakaian
selama bertahun- tahun dan ketika
dianggap rusak berat, BMN tersebut
akan disimpan dalam satu area tertentu selama jangka waktu tertentu

tanpa dilakukan perawatan
yang
memadai (sangat mungkin proses ini
memakan waktu bertahun-tahun).
Karenanya ketika proses penghapusan
diajukan, BMN tersebut sudah berada
dalam kondisi buruk, secara fungsi sudah ketinggalan jaman (obsolete) dan
secara fisik sudah sangat rusak berat.
Proses penghapusan diharapkan
dapat memberikan pengembalian
yang wajar (menguntungkan) bagi
Negara. Namun di sisi lain, dengan
kondisi BMN yang sudah obsolete su-

able to it.

value for money
study focuses on a
specific area of
government
expenditure, and
seeks to reach a
judgement on
whether value for
money has been
achieved. We define
good value for
money as the
optimal use of
resources to achieve
the intended
outcomes.
lit mendapatkan orang yang berminat untuk membeli. Bila hal ini terjadi,
negara harus menanggung beban
tambahan untuk menyimpan, meng
amankan, melakukan inspeksi dan penilaian ulang atas BMN tersebut. Untuk
itu, perlu dicari terobosan agar proses
penghapusan dapat menguntungkan
bagi semua pihak (pengelola, satker
dan masyarakat).

Prinsip-Prinsip Value
For Money Dalam
Pengelolaan Aset

Di beberapa Negara prinsip value
for money menjadi prinsip pokok dalam pengelolaan asetnya. Beberapa
definisi value for money antara lain:
Erlendsson (2002) menyatakan:
Value for money (VFM) is a term used
to assess whether or not an organisation
has obtained the maximum benefit from
the goods and services it both acquires
and provides, within the resources avail

National Audit Office di Australia
mendefinisikan value for money se
bagai berikut:
value for money study focuses on
a specific area of government expen
diture, and seeks to reach a judgement
on whether value for money has been
achieved. We define good value for
money as the optimal use of resources to
achieve the intended outcomes.
Dari definisi di atas, value for mo
ney merupakan konsep pengelolaan
keuangan, dimana uang yang dibelanjakan harus memiliki nilai secara
ekonomis, menghasilkan
efisiensi
dan keefektifan pencapaian tujuan
program. Dalam konsep ini setiap
pengeluaran harus diukur dari tiga indikator: tingkat keekonomisan, tingkat
efisiensi, dan tingkat efektifitas. Dengan kata lain, belanja yang dilakukan
harus pada tingkat yang minimum,
namun menghasilkan output dan out
comes yang paling maksimal.
Pada dasarnya dalam proses penghapusan BMN selain ada ekspektasi
pendapatan dari hasil lelang BMN,
terdapat pengeluaran yang nyata maupun tidak nyata yang menjadi beban
Pemerintah. Bila konsep value for mo
ney akan diaplikasikan dalam proses
penghapusan BMN, maka pengeluaran
yang berkaitan dengan proses penghapusan tersebut harus diperhitungkan dari sisi keekonomisan, efisiensi
dan efektifitas. Pengeluaran tersebut
harus dikaitkan dengan ekspektasi
pendapatan yang wajar dari hasil penjualan melalui lelang BMN tersebut.
Dari perspektif tersebutlah akan dibahas penerapan value for money dalam
proses penghapusan BMN.

Penerapan Konsep
Value For Money
Dalam Proses
Penghapusan BMN

Dalam penghapusan Barang Milik Negara diharapkan terjadi tingkat
pengembalian yang wajar yang berasal dari hasil penjualan barang milik
Negara tersebut melalui lelang. Nilai
yang digunakan sebagai dasar nilai

penghapusan biasanya berasal dari
hasil penilaian yang dilakukan oleh
Penilai. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/
Daerah, pelaksanaan penilaian BMN
dilakukan untuk mendapatkan nilai
wajar.
Dalam teori penilaian, nilai wajar
merupakan konsep akuntansi, dipersamakan sebagai nilai pasar wajar, yaitu
perkiraan jumlah uang pada tanggal
penilaian, yang dapat diperoleh dari
transaksi jual beli atau hasil penukaran
suatu aset, antara pembeli yang berminat membeli dengan penjual yang berminat menjual, dalam suatu transaksi
bebas ikatan, yang penawarannya dilakukan secara layak, di mana kedua
pihak masing-masing mengetahui,
bertindak hati-hati dan tanpa paksaan.
Dari sisi pengelola barang, pelaksanaan lelang BMN diharapkan menghasilkan tingkat pengembalian yang
berada dalam range nilai pasar dari
BMN tersebut. Di sisi lain persepsi
masyarakat atas pelaksanaan lelang
adalah nilai jual lelang berada pada
tingkat yang berada di bawah nilai
pasar. Dua kontradiksi dalam pelaksanaan lelang penghapusan BMN inilah
yang seringkali membuat terhambatnya proses penghapusan BMN.
Sebagai proses akhir dalam pengelolaan BMN, proses penghapusan
juga melibatkan pengeluaran uang
Negara. Pengeluaran uang negara (belanja) dalam proses penghapusan BMN
ini paling sedikit terdiri dari:
- Belanja untuk inspeksi awal usulan
penghapusan;
- Belanja untuk pengamanan BMN
yang akan dihapuskan’;
- Belanja untuk pelaksanaan penilaian;
- Belanja untuk pelaksanaan lelang;
Bila proses penghapusan ini berjalan lancar yang ditandai dengan terjualnya BMN, maka tidak ada lagi biaya
yang harus ditanggung pemerintah.
Namun bila tidak terdapat peminat,
maka pemerintah harus menanggung
lebih banyak biaya, karena dibutuhkan pemeriksaan awal, pelaksanaan
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penilaian dan lelang ulang, biaya pengamanan harus ditambah, karena BMN
belum dikeluarkan dari tempat penyimpanannya.
Selain komponen belanja yang riil
dikeluarkan, sebenarnya masih terdapat beban pemerintah walaupun
sepintas tidak dikeluarkan secara nyata
dari kantong pemerintah, namun sejatinya biaya-biaya ini harus ikut ditanggung pemerintah.
Biaya-biaya tambahan lain yang harus menjadi beban pemerintah antara
lain adalah:
- Biaya (opportunity cost) yang timbul sebagai akibat penggunaan ruang untuk penyimpanan BMN yang
akan dihapuskan;
- Biaya kerugian sebagai akibat
pencemaran lingkungan sebagai
akibat penyimpanan BMN yang
semakin lama kondisinya semakin
memburuk;
- Biaya kerugian pemerintah sebagai akibat tertahannya BMN yang
dapat dimanfaatkan sebagai barang modal untuk kegiatan industri
nasional. (Hal ini misalnya terjadi
dalam penghapusan BMN eks
Kontraktor Kontrak Kerja Sama
yang sebagian besar barang-barangnya berupa scrap baja yang
dapat menjadi bahan baku industri baja nasional).
Biaya yang harus dikeluarkan tersebut, masih dapat bertambah lagi bila
kita memperhitungkan kerugian tidak
dapat terealisasikannya pajak-pajak
dan biaya lelang yang seharusnya didapat dari transaksi lelang penghapusan BMN tersebut.
Untuk itu, dalam memperhitungkan tingkat pengembalian maksimum
yang diharapkan tentunya tidak semata-mata mengharapkan nilai wajar
yang tinggi dari BMN tersebut, namun
juga harus diperhitungkan pendapatan lain (pajak-pajak dan biaya lelang) yang dapat teralisasi dan diterima pemerintah bila nilai wajar yang
tidak terlalu tinggi dapat diterima pasar. Juga harus diperhitungkan biaya-biaya tambahan yang harus ditanggung
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bila BMN yang akan dihapuskan tidak
dapat diserap oleh pasar.
Sejatinya penerapan konsep value
for money tidak harus menunggu ketika memperhitungkan besaran nilai
wajar yang diharapkan terjadi dalam
lelang dengan besaran biaya yang harus ditanggung. Konsep value for
money ini dapat diterapkan ketika
memproses usulan penghapusan dan

Selain biaya yang riil
harus dikeluarkan,
juga harus diperhitungkan kerugian
penggunaan area
gudang yang
seharusnya dapat
menjadi ruang kerja
ataupun disewakan
kepada pihak ketiga,
karenanya perlu
diperhitungkan
kerugian tersebut
sesuai pada nilai wajar
sewa ruang.

melakukan inspeksi sebagai langkah
awal yang menentukan apakah menye
tujui atau tidak usulan penghapusan
tersebut. Proses inspeksi tidak harus
selalu didasarkan kepada persyaratan
administratif belaka seperti umur maupun kondisi fisik yang terlihat, tetapi inspeksi dilakukan melalui pemeriksaan
komprehensif dan menghasilkan pertimbangan yang bersifat teknis (techni
cal justification) yang memuat pertimbangan apakah BMN tersebut masih
dapat diperbaiki dengan biaya yang
rasional untuk selanjutnya digunakan
kembali untuk operasional sehari-hari.
Proses selanjutnya ketika Penilai
telah membuat nilai wajar BMN yang
akan dihapuskan, maka pengelola ha-

rus mempertimbangkan potensi biaya
yang dapat timbul dalam proses penghapusan BMN dan potensi pendapatan lain sebagai akibat dari penjualan
lelang BMN tersebut. Perbandingan
antara nilai wajar dengan biaya-biaya
dapat diilustrasikan dalam contoh
berikut ini:
Kementerian X mengajukan penghapusan BMN berupa barang- barang
eks inventaris. BMN yang diusulkan dihapuskan tersimpan rapi dalam area
100 m2 di gudang Kantor Pusat Kementerian X.
Ekspektasi hasil penjualan lelang
Nilai Wajar:
		
100.000.000,00
Pajak-Pajak dan Biaya Lelang:		
		
19.000.000,00
Total PNBP yang diharapkan		
		
119.000.000,00
Selanjutnya sebagai bagian proses
menentukan Value for money dalam
penghapusan BMN, pengelola harus
mempertimbangkan biaya-biaya yang
harus ditanggung antara lain:
Biaya-biaya yang harus ditanggung
Biaya inspeksi awal:
		
10.000.000,00
Biaya pengamanan:
		
10.000.000,00
Biaya untuk penilaian:
		
10.000.000,00
Biaya pelaksanaan lelang:
		
5.000.000,00
Total biaya riil
		
35.000.000,00
Selain biaya yang riil harus
dikeluark an, juga harus diperhitungkan kerugian penggunaan area gudang yang seharusnya dapat menjadi ruang kerja ataupun disewakan
kepada pihak ketiga, karenanya perlu
diperhitungkan kerugian tersebut
sesuai pada nilai wajar sewa ruang.
Bila diketahui nilai sewa ruang kantor
grade C (sekelas dengan ruang kantor Kementerian X) adalah Rp.50.000/
m2/bulan, maka kerugian yang harus
ditanggung pemerintah adalah sebagai berikut:

Kerugian yang harus ditanggung:
Pendapatan sewa (setahun):
50.000 X 100 X 12 60.000.000,00
Bila dibandingkan antara ekspektasi hasil penjualan BMN dari penjualan lelang dengan biaya dan kerugian
yang harus potensial ditanggung oleh
Pemerintah terlihat bahwa marginnya
tidak akan terlalu besar.
Total PNBP yang diharapkan:
119.000.000,00
Biaya Riil yang harus dikeluarkan:
35.000.000,00
Kerugian pendapatan sewa hilangnya
potensi sewa:
60.000.000,00
Margin yang diharapkan terealisasi:
24.000.000,00
Dari ilustrasi sederhana di atas, terlihat bahwa dengan memperhitungkan sisi ekonomis, efisiensi dan efektifitas yang merupakan tiga faktor utama
dalam mempertimbangkan value for
money, maka Pemerintah tidak seharusnya berharap mendapatkan hasil
lelang yang paling menguntungkan
sesuai dengan nilai pasar, karena di sisi
lain Pemerintah juga harus menanggung beban yang akan semakin meningkat. Tentunya perlu diingat bahwa
biaya-biaya riil maupun opportunity
cost dalam proses penghapusan BMN
ini tidak secara langsung diperhitungkan sebagai pengurang nilai wajar
hasil penilaian yang dilakukan oleh
Penilai, namun biaya-biaya tersebut
harus dipertimbangkan oleh pengelola maupun aparat pemeriksa fungsional bila mengharapkan hasil lelang
penghapusan yang lebih besar.
Dalam hal pengelola beranggapan
bahwa nilai wajar yang dihasilkan penilai terlalu tinggi (ini dapat terjadi antara
lain karena rentang waktu pelaksanaan
penilaian dengan pelaksanaan lelang
terlalu jauh dan merubah faktor-faktor yang mempengaruhi nilai BMN di
pasar), maka pengelola dapat mempertimbangkan biaya-biaya maupun
opportunity cost yang harus ditanggung sebagai faktor risiko. Pengelola
dapat menggunakan persentase ter-

tentu dari biaya dan opportunity cost
untuk mengurangkan nilai wajar hasil
penilaian.
Di sisi lain, bagi Penilai perhitungan
biaya-biaya dan faktor risiko dapat
menjadi salah satu faktor yang dapat
menjawab pemeriksaan oleh Itjen
ataupun BPK, bila Pemeriksa beranggapan bahwa nilai wajar yang dihasilkan oleh Penilai terlalu rendah. Konsep
value for money dalam tahap penghapusan tidak semata-mata mepertimbangkan tingkat pengembalian (hasil
lelang) yang tertinggi, konsep ini seharusnya juga mempertimbangkan tambahan biaya-biaya dan opportunity cost
yang semakin meningkat sebagai akibat tertahannya BMN yang tidak dibutuhkan dalam operasional sehari-hari
dalam area penyimpanan di instansiinstansi pemerintah.

Penutup

Value for money dimunculkan dan
menjadi trend yang berkembang pesat
di negara-negara maju untuk mengelola aset. Kecenderungan penggunaan
konsep ini, karena penerapannya dapat menghasilkan kerangka pengelolaan aset yang efektif, memaksimalkan
value dan menghasilkan konteks stra
tegis untuk investasi di masa yang akan
datang, dengan mempertimbangkan
faktor-faktor keekonomisan, efisiensi
dan efektivitas dalam setiap langkah
pengelolaan BMN.
Pengaplikasian konsep value for
money dalam tahap penghapusan
BMN dapat menghasilkan maksimalisasi nilai BMN, yaitu BMN yang akan
dihapuskan dapat digunakan untuk
kepentingan pihak lain dibandingkan bila hanya tersimpan sebagai aset
yang semakin turun kualitasnya. Proses
penghapusan BMN sedapat mungkin
juga berlangsung dalam proses yang
ekonomis, efisien dan efektif. Jangan
sampai keinginan untuk mendapatkan
nilai maksimum dari hasil lelang justru
akan kontra produktif dan menghasilkan nilai akhir yang minus untuk keseluruhan proses tersebut, karena Peme
rintah harus menanggung biaya-biaya
yang jumlahnya lebih besar dari hasil
lelang. Penghapusan BMN seharusnya

Dalam hal pengelola
beranggapan bahwa
nilai wajar yang
dihasilkan penilai
terlalu tinggi (ini dapat
terjadi antara lain
karena rentang waktu
pelaksanaan penilaian
dengan pelaksanaan
lelang terlalu jauh dan
merubah faktor-faktor
yang mempengaruhi
nilai BMN di pasar),
maka pengelola dapat
mempertimbangkan
biaya-biaya maupun
opportunity cost yang
harus ditanggung
sebagai faktor risiko.

dapat menghasilkan efisiensi dan efektifitas bagi pengelolaan BMN, karena
Pemerintah tidak terbebani dengan
aset yang tidak menyumbangkan
nilai secara langsung bagi pelayanan
pemerintah. Selain itu proses penghapusan diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perekonomian
karena mampu mengkonversikan aset
yang tidak produktif di sisi pemerintah menjadi aset yang produktif di sisi
masyarakat.
Penerapan konsep value for money
sejatinya harus dapat diterapkan sejak
awal siklus hidup BMN sampai de
ngan pelaksanaan penghapusan BMN,
sehingga akan tercapai tingkat kegunaan sosial (baik dari sisi pemerintah
maupun sisi masyarakat) yang paling
optimal.
*Kepala Seksi Penilaian
Properti Komersial I Direktorat
Penilaian Kekayaan Negara
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lll Lelang

Pengosongan rumah yang dieksekusi

Foto: Internet

Klausula Eksemsi pada Risalah Lelang dan
Kaitannya dengan Perwujudan

“Sales Mean Auction”
Oleh: Diki Zaenal Abidin*

D

ewasa ini, bank se
bagai pemegang Hak
Tanggungan
Pertama
lebih memilih alternatif penjualan obyek
Hak
Tanggungan
berdasarkan
Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT). Kondisi demikian
dapat dipahami, karena lebih efisien,
baik dari segi waktu maupun biaya
eksekusi. Kondisi inilah mendorong
penulis untuk mengupas pelaksanaan
lelang berdasarkan Pasal 6 UUHT.
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Pelaksanaan lelang eksekusi Pasal 6
UUHT merupakan jenis lelang yang
frekuensinya tergolong tinggi, namun
demikian efektivitas lelang dimaksud
masih perlu dipertanyakan karena
rasio barang yang terjual dengan
barang yang dilelang sangat kecil.
Kondisi demikian dapat disebabkan
berbagai faktor yang mempengaruhi
marketability suatu obyek lelang.
Terkait dengan kepastian bagi
pembeli lelang, pembeli tidak dapat
menguasai dan menikmati barang

yang telah dibelinya karena pemberi
Hak Tanggungan/nasabah debitor tidak bersedia mengosongkannya padahal semua kewajiban sebagai pembeli lelang telah dipenuhinya. Pembeli
lelang tidak dapat menuntut haknya
kepada penjual sebagai pemegang
Hak Tanggungan, karena adanya klausula-klausula dalam risalah lelang yang
cenderung membatasi/menghilangkan tanggung jawab penjual. Klausulaklausula inilah yang menimbulkan pro
dan kontra di kalangan para stake

holder apakah mempunyai daya laku
dan daya ikat bagi para pihak.

Janji-Janji Dalam Hak
Tanggungan

Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) UUHT,
dalam Akta Pemberian Hak Tanggu
ngan dapat diberikan janji-janji, diantaranya: janji bahwa pemegang Hak
Tanggungan pertama mempunyai hak
untuk menjual atas kekuasaan sen
diri obyek Hak Tanggungan apabila
debitur cidera janji; janji bahwa pemberi Hak Tanggungan akan mengosongkan obyek Hak Tanggungan pada
waktu eksekusi Hak Tanggungan; Janjijanji tersebut di atas bersifat fakultatif,
artinya bahwa dengan atau tanpa
pemberian janji-janji tersebut Akta
Pemberian Hak Tanggungan (APHT)
tetap sah sepanjang telah memenuhi
syarat-syarat sahnya perjanjian. Pemberian janji-janji pada APHT dapat
mempermudah bank sebagai kreditur
dalam
melaksanakan pengawasan,
pembinaan, dan pengembalian dana
bank secara sekaligus apabila terjadi
wanprestasi dengan menempuh upaya
penjualan dengan kekuasaan sendiri
(parate executie). Janji inimenurut hemat penulis cenderung berlebihan ka
rena kewenangan parate executie telah
dimiliki oleh bank selaku pemegang
Hak Tanggungan Pertama sebagaimana
diatur oleh Pasal 6 UUHT.

Eksekusi Hak
Tanggungan

Salah satu asas yang terkandung
dalam Hak Tanggungan sesuai UUHT
yaitu pelaksanaan eksekusinya mudah dan pasti. Prinsip ”mudah dan
pasti” tersirat dalam Pasal 20 UUHT
yang menyatakan (1) Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan:
hak pemegang Hak Tanggungan
pertama untuk menjual obyek Hak
Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. Pasal 6 UUHT yang
menyatakan: ”Apabila debitur cidera
janji, pemegang Hak Tanggung
an pertama mempunyai hak untuk
menjual obyek Hak Tanggungan atas
kekuasaan sendiri melalui pelelangan
umum serta mengambil pelunasan

piutangnya dari hasil penjualan tersebut.”
Apabila dikaji lebih jauh, maksud
pembuat UUHT dengan mengatur hak
untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri berdasarkan undang-undang (ex lege) adalah
untuk memberikan kewenangan yang
secara otomatis melekat pada pemegang Hak Tanggungan pertama, bukan diperoleh dari pemberi Hak
Tanggungan. Kewenangan semacam
ini adalah sama dengan pemegang gadai yang oleh undang-undang diberi

Pasal 200 ayat
(11) HIR memberikan
rumusan bahwa
pengosongan barang
yang dilelang
merupakan satu
kesatuan yang tidak
terpisahkan dari
penjualan lelang atas
barang yang
tereksekusi.
hak untuk menjual dengan kekuasaan
sendiri.

Lelang

Lelang dikenal sebagai suatu
istilah hukum yang penjelasannya
terdapat dalam Vendu Reglement (Peraturan Lelang) Stb. 1908 No. 189 menyebut lelang ini sebagai “penjualan
dimuka umum”. Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 40 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang ,
lelang didefinisikan: “penjualan barang yang terbuka untuk umum de
ngan penawaran harga secara tertulis
dan/atau lisan yang semakin mening
kat atau menurun untuk mencapai
harga tertinggi yang didahului dengan
pengumuman lelang “. Berdasarkan
Juklak Lelang, pengertian lelang eksekusi adalah lelang untuk melak-

sanakan putusan/penetapan pengadilan atau dokumen-dokumen lain,
yang sesuai perundang-undangan
yang berlaku, dipersamakan dengan
itu, dalam rangka membantu penegakan hukum. Lelang Pasal 6 UUHT
termsuk lelang eksekusi.

Eksekusi Pengosongan

Pengosongan obyek lelang telah diatur oleh Pasal 200 ayat (11)
HIR jo. Pasal 1033 RV. Pasal 200 ayat
(11) HIR memberikan rumusan yang
berkenaan dengan executoriale ver
koop, yakni eksekusi riil terhadap barang yang dijual lelang. Pasal 200 ayat
(11) HIR memberikan rumusan bahwa
pengosongan barang yang dilelang
merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dari penjualan lelang atas
barang yang tereksekusi. Dengan demikian demi hukum Ketua Pengadilan
Negeri berwenang menjalankan eksekusi riil berupa pengosongan barang
yang dilelang apabila nasabah debitor/pemberi hak tanggungan tidak bersedia secara sukarela mengosongkan
obyek Hak Tanggungan yang terlelang.
Pelaksanaan lelang Pasal 6 UUHT juga
harus tunduk pada hukum acara
eksekusi riil apabila terjadi kondisi
nasabah debitor/pemberi Hak Tanggungan wanprestasi dari beding “untuk mengosongkan obyek Hak Tanggungan apabila terjadi eksekusi Hak
Tanggungan”.

Dimensi Hak Dan
Kewajiban Para Pihak
Dalam Lelang Eksekusi
Hak Tanggungan Dan
Kaitannya Dengan
Klausula Eksemsi Pada
Risalah Lelang

Sebagaimana transaksi jual-beli,
dalam lelang terdapat hubungan
hukum, pihak penjual berhak atas
pembayaran dan berkewajiban untuk menyerahkan barang, sedangkan pembeli berkewajiban untuk memenuhi pembayaran dan selanjutnya
berhak untuk menerima barang dari
penjual. Penyerahan (levering) didefinisikan sebagai penyerahan suatu
benda oleh pemilik atau atas na-
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“Penawar/pembeli
dianggap sungguhsungguh telah mengetahui apa yang telah
ditawar olehnya. Apabila terdapat kekurangan/kerusakan baik
yang terlihat ataupun
yang tidak terlihat,
maka penawar/pembeli tidak
berhak untuk menolak
atau menarik diri
kembali setelah
pembelian disahkan
dan melepaskan segala
hak untuk meminta
kerugian atas sesuatu
apapun juga.”

manya kepada orang lain, sehingga
orang lain ini memperoleh hak milik atas benda itu. Penyerahan sendiri
mempunyai dua arti, yaitu:
1. Feitelijke levering
(penyerahan
nyata) yaitu penyerahan nyata dari
tangan ke tangan.
2. Juridische levering (penyerahan secara hukum), yaitu perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak milik suatu benda kepada
orang lain.
Dalam hal barang bergerak, levering tersebut di atas menjadi satu
kesatuan yang sulit dipisahkan karena
pengalihannya tidak memerlukan dokumen. Untuk barang tidak bergerak,
levering dilakukan dalam 2 tahapan
tersebut. Juridische levering dibuktikan
dengan adanya akta van transport, sedangkan feitelijke levering dilakukan
dengan menyerahkan kunci rumah
kepada pembeli atau membuka pintu
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pagarnya.
Beding yang telah dibuat pemberi Hak Tanggungan tentang pengosongan obyek Hak Tanggungan telah
mengikat demi hukum guna dipatuhi
olehnya. Pada praktiknya pemberi
Hak Tanggungan seringkali tidak mematuhi janjinya yang pada gilirannya
menyulitkan feitelijke levering dari
bank pemegang Hak Tanggungan
kepada pembeli lelang.
Upaya
pemenuhan kewajiban
penjual dibatasi oleh klausula-kalusula pada risalah lelang. Klausula-klausula yang membatasi hak
pembeli dan sebaliknya mengurangi
kewajiban penjual adalah:
“Biaya balik nama barang, tunggakan pajak berikut denda-dendanya
serta biaya-biaya resmi lainnya menjadi tanggung jawab sepenuhnya
pembeli” .
“Apabila tanah dan/atau bangunan yang akan dilelang ini berada
dalam keadaan berpenghuni, maka
pengosongan bangunan tersebut
sepenuhnya menjadi tanggung jawab
pembeli. Apabila pengosongan bangunan tersebut tidak dapat dilakukan
secara sukarela, maka pembeli berdasarkan ketentuan yang
termuat
dalam Pasal 200 HIR dapat meminta
bantuan Pengadilan Negeri setempat
untuk pengosongannya.”
“Penawar/pembeli dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa
yang telah ditawar olehnya. Apabila
terdapat kekurangan/kerusakan baik
yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka penawar/pembeli tidak
berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian
disahkan dan melepaskan segala hak
untuk meminta kerugian atas sesuatu
apapun juga.”
Semua klausula di atas menempatkan posisi tawar pembeli cenderung rendah dibandingkan penjual,
ketika menuntut feitelijke levering.
Terlihat adanya pemindahan/pembatasan tanggung jawab dari penjual
kepada pembeli lelang yang dikenal
dengan istilah exoneration clause, ex
clusion clause, atau exemption clause.
Menurut Kumar, exclusion clause

didefinisikan clause of a contract which
purports to protect the preferens abso
lutely or in a limited manner against li
ability, for breach of contract, or dama
ges, or exclude his liability if the action
is brought after the stipulated time.
Lebih lanjut menurut David Yates,
definisi exclusion clause adalah any
term in a contract restricting, exclud
ing or modifying a remedy or a liability
arising out of a breach of a contractual
obligation. Klausula eksemsi atau ex
emption clause adalah klausula yang
membatasi atau membebaskan tanggung jawab salah satu pihak atau
para pihak yang terlibat dalam suatu
perjanjian/kontrak. Klausula eksemsi
seringkali dijumpai dalam perjanjian baku.
Risalah lelang adalah perjanjian
baku, karena unsur-unsur perjanjian
baku identik dan terpenuhi oleh risalah lelang. Klausula eksemsi yang
terdapat pada risalah lelang terlihat menguntungkan penjual. Disebut
menguntungkan karena penjual tidak

Proses Pengosongan

Mekanisme
pengosongan yang
diserahkan kepada
pembeli lelang,
menurut hemat penulis semestinya telah
dilakukan oleh bank
pemegang Hak
Tanggungan sebelum
pelaksanaan lelang,
ditempuh dengan
pengajuan gugatan
eksekusi riil berupa
pengosongan

Foto: Internet

dibebani tanggung jawab feitelijke le
vering yang seharusnya menjadi kewajiban penjual.
Merujuk Pasal 200 ayat (11) HIR dan
Pasal 1033 RV, redaksi klausula “apabila
tanah dan/atau bangunan yang akan
dilelang ini berada dalam keadaan berpenghuni, maka pengosongan ba
ngunan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli dst...”, jelas
merupakan representasi dari kedua
pasal tersebut. Dengan demikian, dipandang dari segi undang-undang.
Risalah lelang sebagai perjanjian
baku yang bentuk dan materinya telah, senantiasa harus dipahami sebagai
suatu akta otentik yang dibuat oleh
Pejabat Lelang yang harus ditaati dan
dipenuhi oleh para pihak, baik Bank
Pemegang Hak Tanggungan sebagai
penjual, pembeli lelang, maupun Pejabat Lelang. Namun tidak tertutup
kemungkinan munculnya sanggahan
dan polemik yang berkaitan dengan
klausula-klausula eksemsi yang terdapat pada Risalah Lelang.
Mekanisme pengosongan yang
diserahkan kepada pembeli lelang,
menurut hemat penulis semestinya
telah dilakukan oleh bank pemegang
Hak Tanggungan sebelum pelaksanaan lelang, ditempuh dengan pengajuan gugatan eksekusi riil berupa
pengosongan, karena pemberi Hak

Tanggungan telah wanprestasi berupa
tidak memenuhi janji mengosongkan
obyek Hak Tanggungan. Hal ini harus
di-cover sejak dari pembuatan APHT,
yakni pada klausula janji mengosongkan obyek lelang diubah dan ditam
bah menjadi “pemberi Hak Tanggungan akan mengosongkan obyek
Hak Tanggungan satu bulan sebelum
pelaksanaan eksekusi Hak Tanggu
ngan”. Hal dimaksud diperbolehkan
oleh UUHT karena klausula janji-janji
tersebut bersifat fakultatif (optional).
Waktu satu bulan, dengan pertimbangan jangka waktu tersebut cukup
adil, baik bagi bank pemegang Hak
Tanggungan maupun pemilik barang/
pemberi Hak Tanggungan. Rentang
waktu
tersebut dapat digunakan
bank pemegang Hak Tanggungan
untuk memohon eksekusi riil kepada
pengadilan setempat.
Terkait pembakuan Risalah Lelang,
dengan
dilaksanakannya konsepsi
pengosongan pra lelang, klausula
eksemsi yang selalu menjadi perdebatan dapat dihindari dan minat
masyarakat akan penjualan lelang
menjadi meningkat sehingga tercipta
kondisi “Sales Mean Auction”.

Kesimpulan

Guna menghindari perdebatan
tentang klausula eksemsi, semestinya
pengosongan telah dilakukan oleh
bank pemegang Hak Tanggungan
sebelum pelaksanaan lelang eksekusi
Hak Tanggungan. Mekanisme yang
dapat
ditempuh adalah dengan
pengajuan gugatan eksekusi riil
berupa pengosongan karena pemberi
Hak Tanggungan telah wanprestasi
berupa tidak memenuhi janji mengo
songkan obyek Hak Tanggungan. Penjualan obyek Hak Tanggungan dalam keadaan tidak dihuni dan telah
dikuasai fisiknya oleh pemegang Hak
Tanggungan akan meningkatkan minat masyarakat terhadap penjualan
lelang yang pada gilirannya akan tercipta “sales mean auction”.
*Pj. Kepala Seksi Lelang KPKNL
Bandung
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lll Kilas Berita
Dirjen Kekayaan Negara, Hadiyanto meresmikan
Asosiasi Profesi Penilai Pemerintah (APPP) pada 6
Desember 2010 di Hotel Horison Bekasi. Asosiasi
penilai yang memiliki visi “Being Professional
Valuers To Serve The Nation” ini dideklarasikan
pada bulan 25 November 2009 di Hotel Aston
Marina oleh Direktur Penilaian Kekayaan
Negara, Suyatno Harun yang berperan sebagai
deklarator sekaligus menjabat sebagai Ketua
Formatur APPP. Dirjen berharap agar APPP dan
Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI)
harus dapat membangun sinergi, sehingga bisa
meningkatkan kredibilitas penilai, baik penilai
publik maupun penilai pemerintah.
Foto: Qori

DJKN bersama Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) menyelenggarakan acara Sosialisasi
Pencegahan Korupsi dengan tema “Memahami
Gratifikasi Untuk Mencegah Korupsi” pada 16
Desember 2010 di Aula DJKN Gedung Syafruddin
Prawiranegara. Acara yang dibuka oleh Dirjen
Kekayaan Negara, Hadiyanto ini diikuti oleh
para pejabat eselon II dan eselon III di Kantor
Pusat dan Kanwil VII Jakarta serta pengurus dan
anggota Dharma Wanita Persatuan Pusat DJKN
dengan menghadirkan narasumber Deputi
Bidang Pencegahan KPK, Eko Soesamto Tjiptadi
yang mengulas hal ihwal gratifikasi.

Foto: Angga

Foto: Angga
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DJKN Gelar FGD RUU Pengelolaan Kekayaan
Negara
Dalam rangka proses penyempurnaan
Rancangan Undang-Undang Pengelolaan
Kekayaan Negara (RUU PKN) DJKN menggelar
Forum Group Discussion RUU PKN tanggal
10 Februari 2011 di Hotel Alila, Jakarta. Acara
yang dibuka oleh Dirjen Kekayaan Negara
Hadiyanto ini menghadirkan narasumber Guru
Besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada
(UGM) Maria SW. Sumardjono dan Guru Besar
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Irzan
Tandjung. Acara tersebut dibuka oleh Direktur
BMN I Pardiman dan dihadiri oleh segenap
pejabat eselon II, III dan IV DJKN, perwakilan dari
Ditjen Anggaran, Setjen Kementerian Keuangan,
Kementerian ESDM dan Kementerian Kehutanan.

Kanwil XIV DJKN Denpasar menyelenggarakan
Rakor Tim Asistensi Penyelesaian Aset Bekas
Milik Asing/Cina (ABMA/C) Wilayah XIV Denpasar
Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 22
Desember 2010 di Mataram. Rapat yang dibuka
oleh Kakanwil Denpasar, M. Djalalain ini dihadiri
oleh seluruh Anggota Tim Asistensi Daerah (TAD)
yang terdiri dari Kanwil XIV DJKN Denpasar,
KPKNL Mataram, KPKNL Bima, Pemerintah Provinsi
NTB, Kanwil Badan Pertanahan Nasional Prov.
NTB, Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Prov. NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, Korem
162/Wirabhakti, Badan Intelejen Nasional (BIN)
Daerah Prov. NTB dan Kepolisian Daerah NTB.
Foto: KPKNL Mataram

Di penghujung tahun 2010 tepatnya
tanggal 31 Desember 2010, Sekretaris
DJKN, Lalu Hendry Yujana meresmikan
10 KPKNL Teladan antara lain: KPKNL
Tasikmalaya, Jakarta V, Denpasar,
Pontianak, Malang, Surabaya, Surakarta,
Manado, Bandar Lampung dan Batam
dalam acara Soft Opening Kantor Teladan”
di Tasikmalaya yang dihadiri oleh Direktur
Hukum dan Informasi Agus Rijanto Sedjati,
Kepala Kanwil VIII Bandung Aminah serta
beberapa pejabat eselon III dan IV DJKN.

Foto: Qori

Mulai tahun 2011 ini, Kementerian Keuangan mulai
menerapkan aturan baru mengenai pemberian
dan pemotongan Tunjangan Khusus Pembinaan
Keuangan Negara (TKPKN) sesuai dengan Peraturan
Menteri Keuangan (PMK) Nomor 86/PMK.01/2010
tentang Pemberian dan Pemotongan TKPKN. “PMK
ini mulai diberlakukan Bulan Januari ini di seluruh
Eselon I Kemenkeu termasuk di DJKN,” kata Kabag
Kepegawaian Kantor Pusat DJKN Nuning Sri Rejeki
saat membuka acara Sosialisasi PMK Nomor 86/
PMK.01/2010 tentang Pemberian dan Pemotongan
TKPKN dan PMK Nomor 87/PMK.01/2010 tentang
Peringatan Tertulis Kepada Pegawai di Lingkungan
Kementerian Keuangan, tanggal 21 Januari 2011
di Gedung Syafrudin Prawiranegara, Jl. Lapangan
Banteng Timur, Jakarta Pusat.
Foto: Angga

Tim Subdit PSLI Direktorat Hukum dan Informasi
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lll Galeri Foto

27 Januari 20011
Ketua PUPN Cabang Lampung Tri Intiaswati atas nama Ketua PUPN Pusat melantik tiga Anggota PUPN Cabang Lampung
dari unsur Kejaksaan, Pemerintah Daerah
dan Kepolisian di Kanwil V DJKN Bandar
Lampung.

Foto: Kanwil Bandar Lampung

10 Februari 2011
Kakanwil XIV Denpasar M. Jalalain
disaksikan oleh Kepala KPKNL Singaraja I Wayan Subadra melantik I
Komang Eka Diana menjadi Pejabat
Lelang Kelas I di KPKNL Singaraja.

Foto: KP

KNL Sin

garaja

3 Januari 2011
Kepala KPKNL Palangka Raya Guntur
Riyanto menyematkan pin kepada satker sebagai tanda telah melaksanakan
rekonsiliasi tepat waktu dan wujud
apresiasi kepatuhan dalam penatausahaan BMN di KPKNL Palangkaraya.
a
ngkaray

KNL Pala

Foto: KP

28 januari 2011
Direktur Lelang Suryanto bertindak untuk dan atas nama
Dirjen Kekayaan Negara mewakili DJKN dan Budianto
sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama mewakili pihak
Perum Pegadaian disaksikan Sekretaris DJKN Lalu Hendry
Yujana melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman
tentang Penatausahaan dan Pelaporan Bea Lelang Perum
Pegadaian di Kantor Pusat DJKN
Tim Subdit PSLI Direktorat Hukum dan Informasi
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Foto: Bend

