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Alamat Redaksi

Penanggung Jawab: Direktur Hukum dan Humas

VISI: Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 
MISI: 
1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara. 
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum. 
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai  tambah pengelolaan investasi pemerintah. 
4. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar  dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan. 
5. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien,  transparan, dan akuntabel. 
6. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang 
mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Visi dan Misi DJKN
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GALERI DJKNsalam
Reformasi Keuangan Negara yang dilaksanakan 

secara masif di tahun 2007 – 2010 mendorong DJKN 
turut melakukan perbaikan pengelolaan Kekayaan 

negara. Nilai kekayaan negara harus ditentukan 
secara akurat dengan metode yang tepat. Untuk 

mewujudkan itu semua, proses pelaksanaan penilaian 
yang menjadi kunci utama keberhasilannya. Di balik 
itu semua, adalah Penilai DJKN sebagai aktor utama 
pelaksanaan penilaian tersebut. Peran krusial Penilai 

DJKN dalam menentukan nilai Kekayaan Negara 
yang dikelola DJKN ini, kiranya menarik untuk kami 

angkat ke permukaan. 

Dalam Edisi Pertama Media KN Tahun 2016 ini, 
kami menyajikan upaya-upaya yang dilakukan oleh 

Direktorat Penilaian DJKN dalam menentukan 
kebijakan terkait penilaian DJKN serta bagaimana 

meningkatkan kualitas penilai itu sendiri. Rasa 
penasaran anda atas hal tersebut akan terjawab dalam 
rubrik Wawancara Utama dan Laporan Utama kami.

Kolom Penilaian akan menjadi angin segar bagi 
Anda para penilai DJKN. Kolom ini mengajak Anda 
berargumentasi terkait peran strategis profesi Penilai 
di DJKN. Tidak hanya itu, kolom ini menunjukkan, 
bahwa Penilai memiliki peran yang penting bahkan 
dalam melakukan revaluasi atas aset milik BUMN. 

Redaksi Media KN juga telah menyiapkan Reportase 
bagi Anda, akan kiprah penilai DJKN dalam kancah 

Internasional.

Memenuhi keingintahuan Anda terhadap aktivitas 
di kantor vertikal DJKN, kami tetap menyuguhkan 
Rubrik Kabar Daerah, Profil Kantor, dan Inovasi  
dengan sajian yang semakin menarik. Sosok Bang 
Kaen juga menyapa anda dan meramaikan Media 

KN edisi Kali ini.

Kami berharap segala yang tertuang dalam karya 
ini bermanfaat, tentu saja kami tetap menantikan 

hasil kreativitas Anda dalam bentuk tulisan, kajian, 
maupun bidikan kamera. Kritik dan saran dari Anda 

juga akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus 
menyajikan yang terbaik. Lectura Feliz!
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Penilaian adalah salah satu proses dalam melakukan pengelolaan kekayaan negara. Dengan melakukan 
penilaian, maka nilai kekayaan negara akan tercatat dengan nilai wajar sebagaimana nilai yang ada di 

lapangan. Dengan banyaknya kekayaan negara yang dimiliki termasuk sumber daya alam yang dimiliki oleh 
Indonesia, dapat dibayangkan betapa penting pembangunan database penilaian. Dengan terbentuknnya database 

penilaian ini, maka diharapkan pemerintah dapat membuat kebijakan, khususnya di bidang aset, menjadi lebih andal dan 
terukur.

Demi mewujudkan terbentuknya database penilaian ini, DJKN sebagai unit pemerintah yang mengelola aset negara, dan 
melakukan penilaian dan regulator dalam bidang penilaian, tentu dengan sepenuh tenaga mendukung pembentukan database 

tersebut. DJKN mendukung pembentukan database penilaian dengan melinatkan semua penilai yang ada pada DJKN melakukan 
penilaian sesuai dengan standar penilaian dan juga membuat peraturan-peraturan yang mendukung terbentuknya database penilaian 

dimaksud. Direktorat Penilaian DJKN saat ini sedang membentuk sistem informasi yang dinamakan Sistem Informasi Penilaian (SIP). 
Dengan SIP ini diharapkan dapat memudahkan penilai DJKN untuk melaksanakan penilaian dan menentukan arah kebijakan penilaian 

di masa yang akan datang. 

Dengan proses pembentukan database dimaksud, maka peran para penilai DJKN, khususnya di unit kantor vertikal DJKN baik Kantor 
Wilayah (Kanwil) ataupun Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) semakin dibutuhkan. Penguatan fungsi penilai di 
unit kantor vertikal ditujukan untuk percepatan proses pembentukan database serta pengumpulan in sight kondisi yang ada di lapangan 

dan juga kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk membantu proses penilaian yang dapat diberikan oleh pembentukan database 
penilaian. Peran para penilai di unit vertikal semakin besar, ditambah pula dengan adanya pelimpahan wewenang dari Kantor Pusat 

DJKN.

Sejalan dengan program transformasi kelembagaan yang sedang dilakukan oleh seluruh unit di Kementerian Keuangan, yang salah 
satu programnya pembentukan neraca sumber daya alam. Dengan adanya program tersebut, maka para penilai pemerintah, dalam 

hal ini penilai DJKN, harus segera menambah dan meningkatkan kompetensinya dalam bidang penilaian.

Saya yakin, seiring dengan perjalanan organisasi DJKN ke depan sebagai pengelola aset, DJKN akan mampu berkontribusi 
besar dalam penetapan kebijakan-kebijakan terkait penilaian dan memiliki database penilaian yang andal dan dapat 
dijadikan data acuan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan. Tentunya untuk mewujudkan hal ini, 
semua insan DJKN harus siap dalam mengembangkan kompetensinya. Semua ini dilakukan demi Penilaian yang 

lebih baik, DJKN yang lebih baik, Kementerian Keuangan yang lebih baik, dan Indonesia yang lebih baik.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara,

     
Sonny Loho
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latar utama pendakian melalui jalur ini. 
Berbeda dengan jalur Sembalun, jalur 
Senaru memiliki morfologi menanjak 
tanpa jeda dan melalui hutan rindang. 
Oleh karena itulah, jalur Sembalun lebih 
diminati sebagai jalur naik dan jalur 
Senaru diminati sebagai jalur turun. 
Opsi itu juga lah yang Tim Ekspedisi 
Rinjani pilih sebagai rute pendakian.

Beberapa kali kami berhenti untuk 
menikmati hamparan sabana, megah 
dan menguning. Beruntung matahari 
sedang segan menampakkan dirinya. 
Hanya membiarkan sinarnya menembus 
awan untuk menyinari perjalanan 
kami. Gumpalan awan nimbostratus 

sempat meragukan 
kami akan turunnya 
hujan. Namun tidak 
setetespun air hujan 
sudi singgah di atas 
tanah Rinjani. Menurut 
jurnal pendaki yang 
pernah mendaki Rinjani 
sebelumnya, sabana 
menjadi tantangan 
tersendiri saat cuaca 
terik. Tubuh harus 
rela dipaksa bersahabat 
dengan sengatan 
panas matahari. 
Beruntung kami 
dihadiahi angin sejuk 
sepanjang perjalanan 
itu. Selanjutnya kami 
melalui jembatan 
beton kecil dan 
terus menelusuri 
savana sampai Pos II 
Tengengean.

Trek mulai menjauhi 
sabana dan karakternya 
berubah menjadi 
menanjak terjal berbatu. 
Menyusuri tepi sungai 
lahar yang sudah 
mengering. Sungai lahar 
ini petanda Pos III sudah 
tidak jauh lagi. Bagi 
pemula, trek tepi sungai 

lahar ini menyita banyak tenaga. Ada 
satu jembatan besi kecil berwarna hijau, 
inilah tanjakan terakhir sebelum jalur 
melandai di depan memanjakan kaki 
yang lelah hingga Pos III.

Pukul 15:30 WITA, Pos Padabalong 
terlihat. Pak Mahlin tengah mendirikan 
tenda untuk bermalam. Pos Padabalong 
terletak di dalam sebuah lembah kecil 
diapit oleh tebing dan kaki bukit dan 
dibelah oleh sungai pasir vulkanik. 
Terdapat sumber air tidak jauh dari 
Padabalong dan toilet yang merupakan 
hasil sumbangan dari sebuah LSM asal 
Selandia Baru.

Sinar matahari pagi menyembul dari 
balik tebing. Saatnya untuk mengepak 
kembali barang ke dalam carrier, 
melanjutkan perjalanan. Pada kilometer 
pertama karakter trek berupa bukit 
berumput, bertanah keras berbatu. 
Selanjutnya, karakter trek berubah 
menjadi trek bertanah pasir dengan 
vegetasi pohon tinggi dan rindang. 
Cukup berdebu terutama ketika 
musim kemarau panjang namun teduh. 
Pepohonan tinggi sepanjang bukit selalu 
mengundang kami untuk piknik sejenak 
di bawah bayangannya. Menyeduh 
minuman jeruk bubuk yang kami bawa 
dalam botol air yang sudah sejuk, karena 
ditusuk dingin pada ketinggian 2500 
mdpl. Plawangan Sembalun sudah dekat 
ditandai dengan hilangnya pohon-
pohon tinggi dan trek berbatu rapat.

Sang Saka Merah Putih terlihat berkibar 
di puncak kesembilan Bukit Penyiksaan. 
Danau Segara Anak terhampar di depan 
mata. Luas, megah menganga menyedot 
semua letih ke dalam kalderanya. Entah 
apa yang menghilangkan sesak nafas 
dan pegal sepanjang bahu ke kaki hanya 
dengan mentap danau seluas 11.000.000 
meter persegi itu. Terletak pada puncak 
dinding kaldera, Plawangan Sembalun 
merupakan campsite terakhir sebelum 
pendakian ke puncak Rinjani (summit 

attack). 

Semalaman kami duduk di dalam tenda. 
Sesekali keluar untuk menyaksikan 
langit penuh bintang. Pada ketinggian 
ini, bisa dibilang sudah melewati 
ketinggian normal awan rendah dan 
awan tengah, sehingga langit seringkali 
terlihat cerah tidak berawan. Core 

bimasakti dan konstelasi Sagittarius 
terlihat mengagumkan, mengundang 
kami untuk mengabadikannya dalam 
kamera. Melintang dari selatan ke utara 
di atas danau Segara Anak. 

“Jangan tunggu tua. Kelak perjalanan 

itu akan menceritakan dirinya sendiri. 

Terselip dalam ingatan di tengah kesibukan 

yang hilir mudik melupakan usia.”

MENDAKI 
RINJANI tubuhnya terlihat keras dan padat seperti besi baja, tanpa 

lemak sama sekali. Beliau bertugas membawa logistik dan 
tenda juga memasak makanan. Ya, perbekalan makanan 
selama pendakian untuk empat orang, beras, literan botol 
air minum, tenda, alat masak, dan semangat kerja. Semua itu 
dipanggul keranjang bambu bertongkat kayu.

Sisa pagi itu kami habiskan untuk memeriksa kelengkapan 
barang, meninggalkan beberapa barang yang tidak 
diperlukan selama pendakian, kemudian mengepaknya ke 
dalam carrier. Persediaan logistik, tenda, dan peralatan masak 
juga sudah disusun Pak Mahlin dalam keranjangnya. 

Ada dua jalur pendakian Rinjani. Jalur Sembalun dan jalur 
Senaru. Jalur Sembalun lebih diminati untuk pendakian, 
karena morfologinya landai, namun sangat panjang. 
Pemandangan sabana dan gunung Rinjani itu sendiri menjadi 

Status terakhir kami bertiga adalah perut telah penuh diisi 
ayam goreng sambal lombok, badan segar setelah lapisan 
daki, kumal keringat disobek dinginnya air kaki gunung, 
wajah diterpa sejuknya atmosfer Desa Senaru dan yang 
terpenting: Pak Mahlin sudah menunggu kami di depan 
basecamp untuk berkenalan. Pak Mahlin, seorang porter yang 
akan menemani pendakian kami selama 3 hari dua malam. 

Pria berusia sekitar 40 tahun itu sudah berprofesi menjadi 
porter pendaki Rinjani selama belasan tahun. Seluruh 

Foto: Aqib Widayatno Teks: Ferdian J.P.

Resensi Wisata



SERAH TERIMA ASET EKS PERTAMINA DAN EKS IJJDF
DJKN Amankan Aset Eks Pertamina dan Aset Eks IJJDF Senilai 
Rp25 Miliar

DJKN selaku pengelola BMN menyerahkan Aset eks Pertamina senilai Rp19 
miliar kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 
dan Kementerian Keuangan.
Penyerahan ini merupakan salah satu rangkaian proses pengelolaan Barang 
Milik Negara Aset Eks Pertamina yang telah ditetapkan sebagai BMN sesuai 
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92/KMK.06/2008 tentang Penetapan 
Status Aset Eks Pertamina sebagai Barang Milik Negara. Selain menyerahkan 
aset eks Pertamina, DJKN juga menyerahkan aset eks The Irian Jaya Joint 
Development Foundation (IJJDF) senilai Rp5,4 miliar kepada Pemerintah 
Kota Sorong, Kabupaten Kepulauan Yapen, dan Kepolisian Daerah Papua, 
berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 617/KMK.06/2014 tentang 
Penyelesaian Aset Eks Yayasan Kerjasama Untuk Pembangunan Irian Jaya (The 
Irian Jaya Joint Development Foundation) dan Peraturan Direktur Jenderal 
Kekayaan Negara Nomor PER-01/KN/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Penyelesaian Aset Eks Yayasan Kerjasama Untuk Pembangunan Irian Jaya (The 
Irian Jaya Joint Development Foundation).

PEMETAAN POTENSI UTILISASI BMN 2016
DJKN Naik Kelas dalam Pengelolaan Aset

Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem 
Informasi (PKNSI) mengadakan “Pemetaan Potensi 
Utilisasi Barang Milik Negara (BMN) 2016” (27/01). Acara 
berlangsung di Lantai 5 Gedung Syafruddin Prawiranegara 
dalam rangka mengejar target utilisasi BMN 2016. 
Sebanyak 35 K/L menghadiri pemetaan tersebut yang 
dipimpin langsung oleh Direktur PKNSI Encep Sudarwan.

Kegiatan ini juga merupakan usaha DJKN dalam 
mengingkatkan pelayanan kepada pemangku 
kepentingan. “Pemetaan ini merupakan usaha kami 
untuk meningkatkan pelayanan kepada K/L. DJKN juga 

memberikan apresiasi yang besar untuk kesadaran K/L 

dalam utilisasi BMN,” demikan ungkap Encep. 

NOTA KESEPAHAMAN TENTANG PENYELESAIAN 
ASET PROPERTI EKS BBO/BBKU OLEH DJKN DAN 
BANK INDONESIA
BPK RI Dukung Penyelesaian Permasalahan Aset 
Jaminan eks BBO/BBKU

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan Bank 
Indonesia (BI) sepakat menandatangani Nota Kesepahaman 
tentang Penyelesaian Aset Properti Eks Bank Beku Operasi/
Bank Beku Kegiatan Usaha (BBO/BBKU). Nota Kesepahaman 
ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Sonny 
Loho dan Deputi Gubernur BI Hendar dengan disaksikan 
Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agus Joko 
Pramono dan Auditor Utama Keuangan Negara II BPK Slamet 
Kurniawan. Penandatanganan pada Kamis (31/12) tersebut 
digelar di Ruang Rapat Anggota II BPK, Gedung Tower Lantai 
15, Jl. Gatot Subroto Kav. 31, Jakarta.

by Moscovita Studio
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Puncak Rinjani 3.726 mdpl

Normalnya, Summit Attack dimulai pada pukul satu atau 
dua dini hari. Lama pendakian, empat sampai dengan enam 
jam. Kami terbangun saat bintang pun belum beranjak dari 
tempatnya bersinar, tapi inilah saatnya. Tidur pulas semalam 
akan dibayar untuk pendakian menuju puncak. Sambil 
menahan kantuk, jaket polar dan celana kami pakai lapis dua.  
Tidak lupa kami siapkan headlamp, buff, gaiters, trekking pole, 
tas kecil untuk membawa minum dan tidak lupa minuman 
beraroma jeruk untuk kami nikmati sebagai perayaan kecil 
kala tiba di puncak.

Menuju puncak Rinjani, bermedan menanjak tanpa jeda 
diselingi landaian, berangin kencang dan berjarak kurang 
lebih 2,5 kilometer ini memiliki empat jenis karakter trek 
yang akan dilalui secara berurutan yakni trek pasir hitam, trek 
pasir putih, trek pasir merah, dan terakhir trek pasir berbatu.

Enam setengah jam perjuangan kami menaklukkan summit 
attack, sekitar pukul 07:10 satu per satu kami berhasil 
berkumpul di Puncak Rinjani. Puncak gunung berapi 
tertinggi kedua di Indonesia atau puncak gunung tertinggi 
ketiga di Indonesia, Puncak Rinjani, kami sambut dengan 
tawa dan rasa syukur bahagia. Masih tampak beberapa 
pendaki yang masih sibuk mengabadikan gambar untuk 
kenang-kenangan dan menyantap bekal pada dataran 
sempit berukuran kurang lebih 50 m2 itu. Gunung Agung 
di Bali dan Gunung Raung tertinggi di Jawa Timur juga 
menyapa kami dari kejauhan. Suasana apik yang hanya dapat 
ditemui di puncak Rinjani. Sekali lagi, penampilan danau 
Segara Anak yang gagah dari ketinggian 3.726 meter di atas 
permukaan laut menyedot letih kami ke dalam kalderanya. 
Hilang sekejap. Jalur pendakian Sembalun sampai dengan 
Plawangan Sembalun dengan jelas terlihat dari puncak seakan 
mengingatkan langkah demi langkah yang telah kami pijak di 
bumi Lombok. 

Pendakian Rinjani memang menguras tenaga sekaligus 
menguras rasa takjub pada ciptaan Yang Maha Kuasa. 
Hamparan tak terhingga keindahan murni ciptaanNya 
sedangkan manusia hanyalah salah satu elemen harmoni 
semesta yang berenang secepat kilat di dalamnya. Datang dan 
pergi.

GALERI DJKN



SERTIFIKASI BMN
Amankan Tanah Negara, Pemerintah Terapkan Substance 

Over Form

Substance over form. Itulah prinsip yang dianut dalam pencatatan dan 
pengamanan tanah negara. Tanah yang diduduki oleh kementerian/
lembaga diakui sebagai BMN meskipun belum mempunyai sertifikat. 

Demikian dijelaskan Direktur BMN Chalimah Pujihastuti pada Rapat 
Koordinasi Percepatan Sertifikasi BMN Berupa Tanah Tahun 2016 di 

Gedung Keuangan Negara Surabaya II, Selasa (29/2).
Apabila nanti terjadi sengketa hukum dengan pihak ketiga, tanah 

tersebut tidak dapat segera dihapus dari daftar BMN. “Pelepasan aset 
karena masalah hukum dapat dilakukan jika tidak ada upaya hukum 

yang lainnya,” jelas Chalimah.

DTSS ASSET AND DEBTOR TRACING
DJKN Bekali Pegawainya Ilmu Asset and 
Debtor Tracing

Dilaksanakan pada tanggal 1-5 Februari 2016 
bertempat di Pusdiklat KNPK, diklat ini bertujuan 
untuk mempelajari teknik asset and debtor 
tracing dalam tindakan penagihan pajak; analisis 
transaksi, asset tracing, dan tipologis Tindak 
Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan 
oleh Pusat Pelaporan Anlisa Transaksi Keuangan 
(PPATK); teknik pencarian aset dan orang terkait 
tindak pidana oleh Kepolisian; teknik asset tracing 
and recovery terhadap tersangka tindak pidana 
korupsi Satgas pelacakan aset KPK; strategi dan 
teknik penelusuran aset oleh Kejaksaan Agung; 
dan teknik digital forensic oleh Avinanta Tarigan.
Peserta diklat asset and debtor tracing yang berasal 
dari lingkungan DJKN maupun dari Pusdiklat KNPK 
dengan antusias menggali ilmu dari pengalaman 

para pengajar dalam melakukan asset and 
debtor tracing di unit masing-masing.

RAKERTAS KESEKRETARIATAN DJKN 
2016

Sesditjen: Pelayanan Harus 
Diutamakan!

Struktur organisasi DJKN yang cukup besar 
menuntut koordinasi yang erat antara kantor 

pusat, kantor wilayah, serta KPKNL. Tidak 
terkecuali koordinasi di bidang kesekretariatan.  

Pada 18-20 Februari 2016, Sekretariat DJKN 
menyelenggarakan Rapat Kerja Terbatas 

Kesekretariatan 2016 dengan tema “Konsolidasi 
dan Penataan Tugas di Bidang Kesekretariatan 

Tahun 2016”. Kegiatan ini diikuti oleh 183 pejabat 
yang bertugas di bidang kesekretariatan di seluruh 

Indonesia.

RUPS TAHUNAN PT GEO DIPA ENERGI
Geo Dipa Energi Raih Laba 28,57 Miliar Pada Tahun 
2015

Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Dirjen Kekayaan Negara) 
Sonny Loho mewakili pemegang saham Negara Republik 
Indonesia memimpin Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 
PT Geo Dipa Energi (Persero) pada Rabu (23/12), di Kantor 
Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara(Kantor Pusat 
DJKN), Jakarta. RUPS salah satu BUMN  di bawah Kementerian 
Keuangan ini dihadiri pemegang saham  atas nama 
Kementerian Keuangan diwakili Dirjen Kekayaan Negara dan 
PT PLN Persero diwakili Syamsurijal, dewan komisaris, jajaran 
direksi, dan disaksikan notaris.

Roadshow Program Transformasi 
Kelembagaan Kementerian Keuangan 
yang dilaksanakan di Bandung kali ini 
merupakan rangkaian acara pertama di 
tahun 2016, selanjutnya direncanakan 
akan dilaksanakan pada bulan Juli 2016 
di Yogyakarta dan bulan September 
2016  di Balikpapan. Roadshow pertama 
di tahun 2016 ini ditujukan untuk 
meningkatkan dan menjaga komitmen 
para pejabat dan pegawai Kementerian 
Keuangan, mempertahankan 
momentum Transformasi Kelembagaan, 
dan menyebarkan spirit transformasi 
pada para pejabat dan pegawai 
Kementerian Keuangan di wilayah Jawa 
Barat dan Banten khususnya.

RAPAT PENGESAHAN RKAT DAN KONTRAK KINERJA 
MANAJEMEN 2016 LPEI
LPEI Akan Menerbitkan Obligasi Penawaran Umum Sebesar 
Rp8 Triliun

Jelang tutup tahun 2015, Direktur Jenderal 
Kekayaan Negara (Dirjen Kekayaan Negara) 
Sonny Loho mewakili Menteri Keuangan  
memimpin rapat pengesahan Rencana Kerja 
dan Anggaran Tahunan (RKAT) dan Kontrak 
Kinerja Manajemen tahun 2016 Lembaga 
Pembiayaan Ekspor Impor (LPEI) pada 
Kamis (31/12). Rapat ini dihadiri jajaran 
dewan direktur LPEI dan direktur pelaksana 
serta wakil pemerintah  Direktur Jenderal 
Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Robert 
Pakpahan.

ROADSHOW PROGRAM TRANSFORMASI 
KELEMBAGAAN KEMENTERIAN KEUANGAN
Menkeu : DJKN Harus Menjadi  Revenue Center

12 13
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Direktur  Piutang Negara Kekayaan Negara Lain-
Lain (PNKNL), Direktur Penilaian, perwakilan dari 

Direktorat Lelang, para Kepala Kantor Wilayah 
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) 
dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 
(KPKNL) di lingkungan DJKN, Perwakilan SKK Migas, 

KKKS dan PKP2B  hadir memenuhi undangan 
Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara 

(BMN) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral 
(ESDM) dalam acara Focus Group Discussion 

(FGD) Pengelolaan BMN eks Kontraktor Kontrak 
Kerjasama (KKKS) dan Perjanjian Karya Pengusahaan 

Pertambangan Batubara (PKP2B) (17/2) di 
Auditorium Sekretariat Badan Geologi ESDM. 

Kegiatan ini menghadirkan Staf Ahli Menteri Bidang 
Investasi dan Produksi, Kepala Pusat Pengelolaan 

BMN, Perwakilan Ditjen Mineral dan Batubara dan 
Kepala Bidang Pemindahtanganan Penghapusan 

Dan Pemanfaatan BMN.

Bertempat di Gedung MPH (Multi 
Puposes Hall) PT Inalum Tanjung Gading 
Kabupaten Batubara Sumut, dilakukan 
penandatanganan nota kesepahaman 
(MoU) antara PT. Indonesia Asahan 
Alumunium (Inalum) dan Kanwil DJKN 
Sumatera Utara untuk melakukan penilaian 
aset tetap PT Inalum pada Rabu, 10 
Februari 2016. Penandatanganan MoU 
tersebut dilakukan oleh Direktur Keuangan 
PT. Inalum, Kepala Kanwil DJKN Sumatera 
Utara dengan disaksikan oleh Direktur 
Utama PT. Inalum dan Direktur Jenderal 
Kekayaan Negara yang diwakili oleh 
Direktur Penilaian. Acara tersebut sekaligus 
mengawali rangkaian kegiatan penilaian 
yang dilakukan oleh para penilai Kanwil 
DJKN Sumatera Utara.

Rakor dan Apresiasi Sertifikasi BMN Kanwil DJKN Aceh
Piloting Project Prototype Pengamanan Aset Negara

Suasana kebersamaan disertai rasa optimisme terus 
dibangun Kanwil DJKN Aceh dalam penyelesaian program 
sertifikasi atas BMN berupa tanah pada Kementerian/
Lembaga (K/L) di Propinsi Aceh. Demikian salah satu 
tujuan dilaksanakannya rapat koordinasi dan apresiasi 
sertifikasi BMN berupa tanah pada K/L di Propinsi Aceh 
pada Senin (22/02), yang dihadiri oleh Kepala Kanwil 
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh beserta para 
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Provinsi 
Aceh, perwakilan K/L yang berada di Provinsi Aceh dan 
para pejabat/pegawai pada Kanwil DJKN Aceh, KPKNL 
Banda Aceh serta KPKNL Lhokseumawe.

KERJA SAMA DJKN-BRI
Mewujudkan Lelang Hak Tanggunggan yang Optimal

Kanwil DJKN DKI Jakarta bersama Kanwil PT BRI (Persero) Jakarta 
2 melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding 
(MoU) tentang Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan  
Berdasarkan Pasal 6 UUHT  pada Rabu (17/2) di Novotel Hotel 
Bogor.  Acara tersebut dihadiri Direktur Lelang Hady Purnomo 
sebagai Plt. Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta yang didampingi 
Kepala Bidang Lelang dan para Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan 
Negara Dan Lelang (KPKNL) Jakarta I s.d. V serta Kasubdit Bina 
Lelang II. Pemimpin Wilayah PT BRI (Persero) Jakarta 2 didampingi 
oleh Wakil Pemimpin Wilayah PT BRI (Persero) Jakarta 2 dan 
Jajarannya (Para Pimpinan Cabang BRI di wilayah kerja  Kanwil PT 
BRI (Persero) Jakarta 2).

Kabar Daerah

PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMANAN 
PENILAIAN ASET PT INALUM
Dirut Inalum : Kami percaya DJKN dan memilihnya

FOCUS GROUP DISCUSSION PENGELOLAAN BMN 
EKS KKKS & PKP2B

DJKN dan PPBMN Kementerian ESDM Satukan 
Persepsi guna Sinergi Pengelolaan BMN EKS 

KKKS & PKP2B

Kabar Daerah
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SOSIALISASI PENGURUSAN PIUTANG 
DAERAH, PENILAIAN DAN LELANG
Bersama Kita Tingkatkan Penerimaan 
Daerah

KPKNL Cirebon siap melaksanakan pengurusan 
piutang daerah secara optimal, apabila satker 
pemerintah daerah menyerahkan pengurusan 
piutangnya. Demikianlah sambutan Kepala 
KPKNL Cirebon, Siswanto, dalam sosialisasi 
Pengurusan Piutang Daerah, Penilaian dan 
Lelang, Selasa (23/2), yang diselenggarakan 
di KPKNL Cirebon. Sosialisasi ini diadakan 
dalam rangka penggalian potensi piutang 
daerah di Cirebon. Acara ini dihadiri oleh 
Sekretaris Daerah, Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan Aset Daerah, Dinas 

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. 
Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan, serta 
perwakilan Rumah 

Sakit Umum Daerah 
di wilayah Kota 

dan Kabupaten 
Cirebon, Kabupaten 
Indramayu, 
Kabupaten 
Majalengka 
dan Kabupaten 
Kuningan.

KPKNL BIAK LAKSANAKAN LELANG BARANG SITAAN
Beras Sitaan 19,65 Ton Sukses Dilelang

KPKNL Biak  sukses melaksanakan lelang barang sitaan 
berupa 19,65 ton beras sejahtera di Kantor Polres Biak 

Numfor pada Jumat (11/3). Lelang ini merupakan 
pelaksanaan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 
Lelang ini dipimpin pejabat lelang KPKNL Biak Agustinus 
Eko Raharjo  dan dihadiri jajaran anggota Satuan Reserse 

Kriminal Polres Biak Numfor. Kasatreskrim Polres Biak Numfor 
Iptu Jerry Koagouw, mengatakan lelang ini dilaksanakan, 

karena barang sitaan berupa beras merupakan barang lekas 
rusak yang perlu untuk segera dilelang.  

REKONSILIASI BMN KPKNL 
YOGYAKARTA

Co-location Sebagai Peningkatan 
Pelayanan ke Stakeholders

DJKN SIAP MEMBANTU PENGURUSAN PIUTANG 
NEGARA
KPKNL Purwokerto Lakukan Rakor Piutang BLU 
Bersama Universitas Jenderal Soedirman dan BPK

Bertempat di Ruang Rapat Kepala Biro Umum dan 
Keuangan Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), 
Jalan HR. Bunyamin No. 708 Purwokerto. Rapat koordinasi 
diselenggarakan dalam rangka penetapan kebijakan 
administrasi piutang Unsoed sebagai tindak lanjut temuan 
BPK atas LKPP tahun 2013. Rapat dihadiri oleh Kepala KPKNL 
Purwokerto beserta jajaran, Badan Pemeriksa Keuangan, 
Kepala Biro Keuangan Unsoed, Kepala Biro Akademik dan 
Kemahasiswaan Unsoed, Kepala SPI dan Staf Ahli Bidang 
Keuangan Unsoed.

REKONSILIASI BMN EKS 
KEPABEANAN DAN CUKAI 
BERSAMA KANWIL DJKN RSK
Sinergi Kanwil DJKN RSK dan 
Kanwil DJBC Riau dan Sumbar  

Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepri 
menyelenggarakan rekonsiliasi Barang Milik Negara 
(BMN) yang Berasal Dari Eks Kepabeanan dan Cukai 
Semester II 2015, (06/01). Rekonsiliasi berlangsung 
di Aula Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Riau dan 
Sumatera Barat dihadiri oleh para pejabat/pegawai 
Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai 
yang menangani penatausahaan dan pengelolaan 
BMN Yang Berasal Dari Eks Kepabeanan dan Cukai. 
Acara dipimpin dan dibuka langsung oleh Robi Toni 
selaku Kepala Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Riau dan 
Sumatera Barat.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta melakukan 
rekonsiliasi Barang Milik Negara semester II 2015. Sebagaimana yang 
telah dilaksanakan pada semester I 2015, rekonsiliasi ini merupakan 
salah satu back office shared service untuk seluruh Satker K/L yang 
dilakukan bersama-sama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 
(KPPN) Yogyakarta dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 
(KPKNL) Yogyakarta. Layanan ini merupakan pelayanan yang dilakukan 
satu atap atau co-location. Rekonsiliasi BMN Semester II tahun 2015 yang 
dilaksanakan tanggal 4 – 18 Januari 2016 menggunakan aplikasi SIMAN 
sejauh ini dapat berjalan dengan baik. 

Kabar Daerah

ASET EKS KKKS
Periksa Fisik dan Nilai BMN dengan aman

Tim Penilai KPKNL Dumai, melakukan kegiatan 

pemeriksaan fisik dan penilaian Barang Milik Negara (BMN) 

eks-KKS PT Chevron Pacific Indonesia (CPI). Pemeriksaan 

ini merupakan rangkaian proses penghapusan BMN eks-

KKS PT CPI. Pada pemeriksaan lima hari tersebut (22-26/2), 

Tim KPKNL yang diketuai Fadli Nur didampingi dua tim 

dari Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-

lain Kantor Pusat DJKN dan PPBMN Kementerian ESDM.

Kabar Daerah
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Performance of Rick Braun

Fotografer: Nofiansyah 
(KPKNL Lhokseumawe)

Candy Dulfer

Fotografer: Ronald Goodwidya
(Direktorat PKNSI)

Fotografi 
    Panggung

Fotografi panggung adalah 
fotografi yang bertujuan untuk 
merekam acara pertunjukan, apa 
pun pertunjukannya. Fotografi 
panggung secara umum terbagi 
menjadi dua kegiatan yaitu 
dokumentasi dan liputan.
Sebagian besar pertunjukan 
panggung berlangsung malam hari, 
dan sebagain besar dalam gedung. 
Fokus utama fotografi panggung 
adalah low light photography dengan 
pendekatan “pemaknaan” sesuai 
tujuan pertunjukan. 
Secara umum, pertunjukan 
panggung dirancang untuk 
ditonton, bukan difoto. 
Maka, fotografer harus bisa 
menyiasati beberapa penyesuaian 
diri, khususnya dalam hal 
pencahayaannya.

SnapShot

Dynamic Duo

Fotografer: Erik Susanto 
(KPKNL Bandar Lampung)

Tega 

Fotografer: Erik Susanto 
(KPKNL Bandar Lampung)



“ke depannya 

seluruh Indonesia akan 

mempunyai data pasar 

properti, sewa, dan lain-lain 

yang dapat dijadikan rujukan 

bukan hanya oleh kita (DJKN) 

namun oleh 

masyarakat luas”
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Data 
adalah Darah 

Penilai
Tim Media KN  mewawancarai Direktur 

Penilaian Meirijal Nur. Pejabat yang 

berasal dari Padang ini memaparkan hal 

ihwal penilaian dengan gaya yang khas 

dan bersemangat.

Wawancara Utama

Q: Untuk mengawali, apakah tujuan dibentuknya Direktorat Penilaian 

serta apa saja letak kekuatannya dan kelemahannya ? 

A: Dibentuknya Direktorat Penilaian bertujuan untuk mewujudkan 
adanya kebijakan, standardisasi, pembinaan, bimbingan teknis, 
analisis, supervisi, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang penilaian 
yang tepat, cermat dan akurat dalam mendukung optimalisasi 
kekayaan negara. 
Untuk mewujudkan tujuan tersebut  kami didukung oleh 60 pegawai 
yang terbagi dalam empat Sub Direktorat (Subdit)  yaitu Subdit. 
Standardisasi Penilaian Properti, Subdit. Standardisasi Penilaian 
Bisnis dan Sumber Daya Alam, Subdit. Peningkatan Kualitas Penilai 
Pemerintah, dan Subdit. Analisis data dan Informasi. 

Q: Sebagai penentu kebijakan di bidang penilaian dapat disampaikan 

analisis faktor-faktor yang dapat mendukung proses pencapaian tujuan 

tau faktor-fator lain yang mterkait dengan tujuan tersebut? 

A: Sebagai organisasi yang tersetruktur  tentu kami telah 
menganalisis kekuatan maupun kelemahan dalam pencapaian tujuan 
organisasi. 

Kekuatan:
1) Adanya dukungan pimpinan, 
dukungan dana serta dukungan aturan 
dan pedoman teknis yang cukup 
lengkap dan diperbaharui sesuai 
kebutuhan organisasi;
2) Adanya dukungan BPK untuk 
kewenangan penilaian BMN;
3) Adanya kerjasama dengan beberapa 
lembaga dan institusi penilaian di luar 
negeri.
Kelemahan :
1) Belum efektifnya pengendalian 
mutu terhadap proses bisnis penilaian;
2) Regulasi penilaian yang belum 
bisa mengakomodir semua kebutuhan 
stakeholders.
Kesempatan :
1) Adanya link informasi antar 
organisasi di Kementerian Keuangan;
2) Pengembangan Sistem Informasi 
Penilaian yang menghasilkan database 
penilaian terintegrasi.
Ancaman :
1) Silang kewenangan antar sektor 
K/L yang berkaitan dengan penilaian;
2) Masih adanya benturan 
kepentingan dengan penilai publik

Q: Siapa sajakah stakeholder Direktorat 

Penilaian dan bagaimana strategi untuk 

meweujudkan pelayanan prima bagi 

stakeholder tersebut?

A: Pengguna layanan kami cukup luas 
yaitu seluruh kementereian/lembaga 
dan di internal DJKN yaitu Direktorat 
PKNSI, Direktorat KND, Direktorat 
PNKNL , bahkan terkait revaluasi aset 
BUMN kamipun melayani BUMN.
Untuk memuaskan pengguna layanan, 
kami berusaha sebaik mungkin dengan 
melakukan beberapa strategi sebagai 
berikut.  Strategi  pelayanan penilaian 
yang tepat waktu dan berkualitas 
dilakukan dengan melaksanakan 
standardisasi pelayanan penilaian pada 
instansi vertikal sesuai sertifikasi ISO 
9001:2008 dan monevi pelaksanaan 
penilaian.
Yang kedua strategi  mewujudkan nilai 
yang valid dan reliable pada kekayaan 
negara dengan melakukan peer review 

konsep laporan penilaian dan kaji 

ulang laporan penilaian. Ketiga strategi 
tersedianyan peraturan yang mengikuti 
perkembangan kebutuhan dengan 
melakukan kegiatan penyempurnaan 
dan penguatan regulasi dan pedoman di 
bidang penilaian dan evaluasi peraturan 
dan pedoman di bidang penilaian yang 
berlaku.
Keempat adalah strategi  memenuhi 
kebutuhan akan ketersediaan Penilai 
yang berintegritas, berpengetahuan 
dan berketerampilan tinggi. Kegiatan 
yang dilakukan adalah penjaminan 
kualitas dan pengembangan profesional 
berkelanjutan Penilai Pemerintah; 
Verifikasi kompetensi Penilai 
Pemerintah; Pembentukan Jabatan 
Fungsional Penilai Pemerintah; 
Keikutsertaan Penilai Pemerintah 
pada keanggotaan organisasi penilai 
internasional; Penyusunan pedoman 
tentang pengangkatan dan pembinaan 
Penilai Pemerintah. 
Terakhir, mewujudkan adanya 
database penilaian yang up-to-date 
dan terkomputerisasi dengan cara  
Pembangunan dan pemutakhiran tools 

penilaian dan pengembangan riset data 
dan informasi penilaian. 

Q: Sebagaimana diketahui bahwa di tahun 

2016 ini DJKN berusia satu dekade atau 10 

tahun. Apa saja yang menjadi milestone 

Direktorat Penilaian selama kurun waktu 

tersebut?

A: Sebelumnya, saya akan bercerita 
sekelumit proses pembentukan 
Direktorat Penilaian. Pada  awal 
pembentukannya semua pihak sepakat 
dengan dibentuknya institusi penilaian 
yang berdiri sendiri. Nah yang menjadi 
polemik, apakah penilaian layak 
menjadi salah satu direktorat yang 
berdiri sendiri atau institusi di bawah 
itu. Namun, pada waktu itu pimpinan 
dapat diyakinkan bahwa untuk 
melaksanakan tugas penilaian haruslah 
dibentuk suatu institusi yang kuat 
dan mandiri, sehingga ke depannya 
penilaian menjadi fokus dan leluasa 
dalam mengembangkan diri.  Dalam 
proses bisnis manajemen aset nilai 
juga menjadi dasar  bagi pengambilan 
keputusan. Akhirnya dibentuklah 
lembaga setingkat direktorat yang 

khusus menangani penilaian.  
Milestone pertama, mendukung 
program penertiban aset. Di awal 
berdirinya, penilaian mempunyai 
peran yang krusial dalam revaluasi aset 
BMN dengan program Inventarisasi 
dan Penilaian (IP) yang dimulai pada 
tahun 2007. Hasil IP ini membuat 
LKPP tidak disclaimer lagi. Kita ingat 
waktu itu masih banyak aset kita yang 
masih bernilai 1 rupiah. Pada waktu 
sebelum IP, Menkeu memerintahkan 
test case untuk melakukan penilaian 
terhadap BMN di sekitar Lapangan 
Banteng.  Hasilnya mengejutkan, dari 
aset -yang dalam catatannya- nilainya 
sekitar 60 juta, setelah dilaksanakan 
penilaian ternyata nilainya sekitar 
600 Miliar. Mengingat hal tersebut, 
serta menindaklanjuti temuan Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK),  Menteri 
Keuangan memerintahkan adanya 
program. Pada tahap inilah, Direktorat 
Penilaian -dalam waktu yang masih 
muda- dihadapkan pada tantangan 
untuk melaksanakan instruksi 
Menteri Keuangan waktu itu yang 
mengamanatkan untuk menyajikan 
nilai BMN secara wajar.
Milestone kedua terkait dengan 
perubahan mindset dari asset 

administrator menjadi asset manager 

yang  berimbas pada tantangan dan 
peran penilaian. Sebagai asset manager 

berbagai keputusan terkait pengelolaan 
barang seperti  seperti pemanfaatan, 
pemindahtanganan tidak lepas dari 
nilai. 
Baru-baru ini Menteri Keuangan 
mengharapkan agar DJKN berperan 
sebagai revenue centre melalui 
pengelolaan aset.  Mengingat hal 
tersebut, maka peran penilaian semakin 
penting,  karena setiap keputusan 
pengelolaan BMN tidak lepas dari 
Penilaian, misal berapa nilai wajar  aset 
yang akan disewakan, pasti perlu nilai. 
Tantangan ini juga membawa 
konsekuensi pada Penilai untuk 
menghasilkan nilai yang akuntabel 
dan menjadi data yang diyakini dan 
dapat dipertanggungjawabkan bila 
di-challenge oleh  stakeholder sehingga 
proses pengambilan keputusan tidak 
berpijak di atas basis/dasar yang  goyah. 
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Q: Bagaimana usaha untuk itu?

A: Kantor Pusat memperkuat 
dengan peraturan yang dibutuhkan, 
peningkatan kapasitas SDM, penguatan 
peran pembinaan Kanwil. Mengingat 
proses pengelolaan BMN tidak hanya 
di Kantor Pusat, maka penguatan 
Penilai sampai ke daerah/unit vertikal. 
Terlebih PMK 166/PMK.06/2015 
tentang Penilaian Barang Milik 
Negara, yang mengatur pendelegasian 
wewenang penilaian ke kantor vertikal, 
maka kualitas Penilai di seluruh 
Indonesia harus kuat. Pendelegasian 
wewenang penilaian sesuai PMK 179, 
maka penilai di daerah juga harus kuat 
dengan dilaksanakan quality assurance, 
rekrutmen Penilai yang profesional, 
penguatan peran Kanwil dalam 
membina Penilai di daerah. Untuk 
mewujudkan itu, belum lama ini kita 
laksanakan TOT untuk meningkatkan 
kualitas para Penilai di Kanwil 
dan kantor operasional, sehingga 
kualitas Penilai di seluruh Indonesai 
relatif sama, tidak ada kesenjangan 
kemampuan antar daerah.  Tantangan 
kerja semakin banyak, di samping 
BMN, saat ini Penilai juga dibutuhkan 
oleh Pemda dalam penilaian Barang 
Milik Daerah, yang terkini  tugas untuk 
revaluasi aset BUMN.

Q: Selanjutnya, apa peran Penilaian 

dalam mendukung Transformasi  

Kelembagaan Kemenkeu dan Transformasi 

Kelembagaaan DJKN?

A: Pada intinya terkait transformasi 
kelembagaan yang paling “berasa” 
adalah penyajian neraca nilai SDA. 
Berkolaborasi dengan Direktorat 
Piutang Negara dan Kekayaan Negara 
Lain-lain, yang menyajikan ke neraca, 
sementara Dit Penilaian menyajikan 
nilainya. Untuk mendukung hal 
tersebut, kita telah menerbitkan 
petunjuk teknis Penilaian Hutan 
Lindung. Pada Tahun 2016 target kita 
menyajikan nilai Sumber Daya Mineral. 
Selanjutnya, penilaian sumber daya 
alam yang lain seperti sumber daya 
kelautan, sumber saya kehutanan yang 
akan dilaksanakan kemudian, karena 
hal tersebut melibatkan SDM yang 
banyak serta berbagai kementerian 
lembaga. Yang perlu digarisbawahi, 
sampai  tahun 2025 kita akan ikut, 
kemana DJKN akan dibawa. Mau 

kemana DJKN kita akan selalu ikut, 
karena penilaian tidak lepas dari 
pengelolaan aset.

Q: Bagaimana upaya apa untuk 

meningkatkan kualitas SDM?

A: Knowledge sharing dengan berbagai 
sumber dari dalam dan luar negeri, 
short course di Australia dan Malaysia.  
Disamping belajar ke sana Penilai 
dari luar negeri pun belajar ke kita. 
Misalnya short course penilaian bisnis, 
training penilaian hutan yang akan 
dilaksanan di Medan dan short course 

penilaian sumber daya mineral di 
Balikpapan. Kita  go internasional 
bukan hanya untuk mneingkatkan 
kompetensi, namun sekaligus 
meperkenalkan para  Penilai kita. Dari 
evaluasi yang kita lakukan, Penilai 
kita mempunyai keunggulan pada 
pengalaman dalam melaksanakan IP 
dan kemampuan menilai beragam jenis 
barang.
Di samping itu, untuk menunjang 
karir Penilai, kita mempersiapkan 
pola karir yang lebih jelas dengan 
mengusulkan adanya Jabatan 
Fungsional Penilai. Karena yang 
namanya Penilai itu ilmunya harus 
dikembangkan terus, kalau pola 
karirnya kurang jelas, sebentar di 
penilaian sebentar di tempat lain, 
smentara mereka sudah diikutsertakan 
dalam training penilaian yang spesifik 
misalnya penilaian kapal atau pesawat, 
terus mereka ditempatkan di  tempat 
yang tidak bersentuhan langsung 
dengan penilaian, maka ilmunya 
sayang dan akan mengakibatkan salah 
fokus, meskipun secara portofolio 
dia berkembang. Hal tersebut akan 
menghambat Penilai untuk ahli di 
bidangnya.

Q: Bagaimana dukungan IT terhadap 

pelaksanaan fungsi Penilaian?

A: Bicara Penilaian pasti bicara data, 
dan  data tersebut  harus didukung 
teknologi  informasi atau sistem. Salah 
satunya dengan SIP (Sistem Informasi 
Penilaian) yang telah diaplikasikan 
dan masih butuh pengembangan. 
Untuk menyempurnakannya,  pada 
tahun ini akan dilakukan market data 

research pada beberapa lokasi yang 
tinggi aktifitas penilaiannya terlebih 

dahulu, sehingga Penilai 
lebih mudah untuk 
mendapat nilai pasar 
properti untuk penilaian. 
Ke depannya, seluruh 
Indonesia mempunyai 
data pasar properti, sewa, 
dll yang dapat dijadikan 
rujukan bukan hanya oleh 
kita (DJKN), namun oleh 
masyarakat luas. Secara 
berkala data tersebut 
akan dikompilasi dalam 
sebuah buku  yang secara 
internal data tersebut 
mempermudah proses 
penilaian, di lain pihak 
dapat dijadikan sebagai 
salah sumber PNBP.  
Harapan kita, data 
tersebut menjadi rujukan 
dan sebagai pengganti 
NJOP. Dengan demikian, 
seluruh masyarakat tidak 
buta terhadap informasi  
nilai wajar suatu properti. 
Data ini akan  turut 
mengendalikan harga 
tanah. Ketersediaan data 
mewujudkan mekanisme 
pembentukan harga 
imbang.
Secara internal berguna, misalnya bila 
ada penilai yang berasal dari daerah 
lain yang akan menilai di tempat 
tertentu, dengan data dimaksud tadi 
maka dia tidak asing atau tersesat dalam 
memberikan opini, karena sudah ada 
rujukan dalam buku survey data market. 
Pada tahun 2017 kita rencanakan 
anggaran untuk survei data tadi. 
Semoga disetujui. 

Q: Bagaimana kaitan data dengan 

Penilaian?

A: Data adalah darahnya penilai. 
Nilai adalah opini, namun untuk 
membangun opini tersebut harus 
didukung dengan data yang valid dan 
realiable, sehingga menghantarkan 
pada opini yang objektif. Objektifitas 
Penilai harus lebih dominan, daripada 
subjektifitasnya. Kalau tidak didukung 
oleh data, maka akan lebih dominan 
objektifitas dari pada subjektifitas. 
Bila tidak didukung data, maka Penilai 
melakukan bunuh diri. Penilai harus 
sadar data, sebagai ilustrasi, bila 

sesorang sudah mempunyai jiwa penilai 
dia sudah bisa merekam hal terkait 
objek seperti aksesibilitas, tranportasi, 
hal lain yang perlu di captured, dan akan 
dibawa ke mejanya untuk adjusment. 
Dia secara insting akan menganalisis, 
secara mudahnya orang yang punya 
mengaku sebagai seorang penilai, maka 
dia akan mampu menguasai informasi 
data minimal 1 km di sekitar dia 
tinggal.  Itu kelihatan sederhana, tetapi 
untuk memantik sense atas kesadaran 
data, maka ia akan berusaha menguasai 
data yang lebih luas lagi.

Q: Dapat Bapak jelaskan sedikit tentang 

Revaluasi  Aset  BUMN.

A: Untuk menggali penerimaan pajak, 
bagi  BUMN yang melaksanakan 
revaluasi pada kurun waktu tertentu, 
maka akan dikenakan diskon 
pengenaan pajaknya, sebagaimana 
diatur dalam  PMK 191/PMK. 10/2015 
Tentang Penilaian Kembali Aktiva 
Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi 

Permohonan Yang Diajukan Pada 
Tahun 2015 dan 2016. Banyak BUMN 
yang sudah melakukan revaluasi 
aset. Berdasarkan peraturan yang 
ada, revaluasi dapat dilaksanakan 
oleh Penilai Publik maupun Penilai 
Pemerintah dalam hal ini Penilai 
DJKN. Bila dari 144 BUMN yang 
ada, separuhnya saja melaksanakan 
revaluasi aset, maka itu sudah jumlah 
yang bagus.  Sampai dengan saat ini 
yang sudah bekerja sama dengan DJKN 
dalam rangka revaluasi aset baru  PT 
Inalum di Sumatera Utara, dan dalam 
perkembangan terakhir, terdapat 
beberapa BUMN sedang menjajaki 
dan  menggali informasi kepada DJKN 
untuk pelaksanaan revaluasi asetnya. 

Q: Apa harapan dari Direktorat Penilaian 

ke depan?

A: Membuat institusi  penilaian yang 
lebih solid. Penilai itu ada dua ya, 
pemerintah maupun swasta. Kita 
harapkan kualitas penilai Pemerintah 

setara dengan penilai swasta. UU 
Penilaian dapat segera diundangkan,  
kesadaran terhadap penilai semakin 
tinggi, sehingga permintaan akan jasa 
penilai semakin besar. Dan saya yakin 
(kesadaran ini akan tumbuh), karena 
mulai dari pernikahan butuh penilaian, 
misalnya untuk memperoleh nilai 
harta gono-gini. Kemudian terkait 
agenda pemerintah saat ini yang 
sedang menggalakkan pembangunan 
infrastruktur,  juga membutuhkan 
penilai untuk pembebasan tanah 
dan sebagainya. Meskipun saat ini 
masih dilakukan oleh penilai publik/
swasta, tetapi bicara Penilaian secara 
keseluruhan, pada setiap lini, Penilaian 
sangat dibutuhkan. Pembinaan Penilai 
semakin jelas, pola karir semakin jelas, 
pola reward and punishment semakin 
jelas. Dan dalam rangka menghadapi 
tantangan ke depan terkait MEA, 
dimana Penilai asing boleh masuk, 
maka kita harus semakin meningkatkan 
kompetensi.

The “Valuer”

Di awal berdirinya, Penilaian 
mempunyai peran yang 

sangat krusial dalam 
revaluasi aset BMN dengan 
program Inventarisasi dan 
Penilaian (IP). Hasil IP ini 
membuat LKPP tidak lagi 

disclaimer.



Jika berbicara tentang aset, pada 
umumnya orang akan mengacu 

pada harta/modal dan sumber daya 
manusia, karena dua aspek inilah 
yang mampu memberikan nilai 
ekonomis dan nilai manfaat pada 
suatu instansi. Menurut Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, definisi kata “aset” 
adalah sesuatu yang mempunyai nilai 
tukar, modal, kekayaan. Sedangkan 
definisi kata “data” adalah keterangan 
yang benar dan nyata; keterangan 
atau bahan nyata yang dapat dijadikan 
dasar kajian (analisis dan kesimpulan). 
Berangkat dari definisi tersebut, saat 
ini muncul pemikiran baru bahwa data 
dapat dijadikan sebagai aset karena 
memiliki nilai manfaat di kemudian 
hari. Perkembangan teknologi dan 
informasi yang pesat menjadi alasan 
munculnya gagasan ini. Internet 
sebagai bukti nyata dari perkembangan 
teknologi informasi, yang setiap saat 
mempertukarkan data dalam jumlah 
yang sangat besar. Mengambil kutipan 
Tom Peters, 2001 “Organisasi yang 
tidak memahami kebutuhan akan 

pengelolaan data dan informasi sebagai 
aset yang terukur dalam ekonomi 
baru, tidak akan bertahan”. Hal ini 
menunjukkan bahwa kebutuhan akan 
data sudah menjadi elemen penting 
dalam kehidupan suatu instansi.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 
(cq. Direktorat Penilaiaan, Bidang dan 
Seksi Penilaian pada kantor vertikal) 
dalam merealisasikan misi mewujudkan 
nilai kekayaan negara yang wajar dan 
dapat dijadikan acuan dalam berbagai 
keperluan, sudah memahami betapa 
pentingnya data dalam peningkatan 
kinerja direktorat. Diawali dengan 
perekaman data inventarisasi dan 
penilaian aset-aset negara pada tahun 
2007 dalam bentuk tabel sederhana, 
hingga saat ini sudah memiliki sistem 
informasi penilaian yang mampu 
merekam data penilaian mulai dari 
permohonan penilaian sampai dengan 
data laporan penilaian.

Basis Data Penilaian

Kualitas pelaksanaan penilaian antara 

lain ditentukan dari validitas data 
dan analisis yang digunakan sebagai 
sumber penentuan opini nilai. Jika 
salah satu unsur ini tidak terpenuhi, 
maka opini nilai yang dihasilkan oleh 
penilai dapat dianggap tidak/kurang 
akurat. Sulitnya pengumpulan data 
yang disebabkan oleh minimnya waktu 
penugasan penilaian (survei lapangan). 
Sulitnya akses ke sumber data yang 
valid dan kurangnya koordinasi antara 
satu penilai dengan penilai lainnya, 
menyebabkan proses pengumpulan 
data berjalan tidak sesuai dengan 
harapan penilai. Kondisi ini akhirnya 
mengurangi keakuratan opini nilai 
yang dihasilkan.

Hal inilah yang melatarbelakangi 
adanya kebutuhan untuk membentuk 
basis data penilaian yang bersifat 
komprehensif, lengkap, dan valid, 
sehingga dapat digunakan oleh Penilai 
dalam aktivitas penilaian. Kebutuhan 
ini diwujudkan sejak diaturnya basis 
data penilaian pada Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 02/PMK.06/2008 
tentang Penilaian Barang Milik Negara 

Pasal 51 (sekarang Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 166/PMK.06/2015 
Pasal 118). Tujuan dibentuknya basis 
data penilaian adalah monitoring 

permohonan penilaian dan pelaksanaan 
penilaian, alat bantu penilaian untuk 
analisis data pasar, data dan 
informasi penilai dan penilaian 
yang dilaksanakan dan 
alat bantu dalam 
pengambilan 
keputusan bagi 
pemangku 
kepentingan.

Tata Kelola Data

Pengambilan 
keputusan adalah bagian 
yang tidak terpisahkan 
dari tata kelola data. Tata 
kelola data berbeda dengan tata 
kelola Teknologi Informasi (TI). Tata 
kelola TI bertanggung jawab dalam 
membuat keputusan tentang investasi 
TI, portofolio aplikasi TI dan proyek TI, 
sedangkan tata kelola data bertanggung 
jawab menyelaraskan strategi dan 
tujuan TI dengan strategi dan tujuan 
instansi. Secara lebih sederhana, tata 
kelola data diperuntukkan untuk 
pengelolaan aset data.

Fungsi tata kelola data penilaian 
terpusat pada Direktorat Penilaian, 
dimana fungsi ini yang bertanggung 
jawab dalam pengelolaan data dan 
informasi terkait penilaian mulai dari 
perekaman permohonan penilaian 
sampai dengan penyajian informasi 
terkait kebutuhan penilaian.

Kendala Saat Ini

Data dan informasi yang merupakan 
aset vital sebuah instansi perlu untuk 
dikelola secara khusus oleh fungsi 

manajemen data. Tidak ada instansi 
yang mampu berjalan secara efektif 
tanpa adanya data yang berkualitas 
tinggi. Manajemen data adalah fungsi 
yang bertanggung jawab terhadap 

pengembangan kontrol 
sistematis 

terhadap 

pembuatan, 
penyimpanan, 

penelusuran juga pemeliharaan dan 
penempatan data. Adapun tujuan 
manajemen data adalah:

1. Menyediakan informasi akurat dan 
tepat waktu.

2. Mengembangkan dan 
mempertahankan satu sistem yang 
efisien untuk membuat, menyimpan, 
memelihara dan menempatkan 
informasi.

3. Melindungi kepentingan informasi.

4. Merancang dan mengontrol standar 
yang efektif dan metode evaluasi yang 
bersifat periodik berkaitan dengan 
manajemen data, peralatan dan 
prosedur.

5. Membantu pegawai dalam 
mengontrol dan mengolah data 
instansi.

Fungsi manajemen data dan tata kelola 
data di Direktorat Penilaian berada 
pada subdirektorat analisis data dan 
informasi penilaian. Namun saat ini 
fungsi ini belum berjalan secara efektif 
karena keterbatasan jumlah sumber 
daya manusia.

Direktorat Penilaian bertanggung 
jawab dalam menghitung nilai 
wajar seluruh aset yang ada pada 
seluruh K/L dari Sabang sampai 
Merauke. Tanggung jawab tersebut 
melahirkan peran penilai yang besar 
untuk menyajikan nilai Barang 
Milik Negara (BMN). Mengingat 
banyaknya aset negara yang harus 
dinilai, membutuhkan jumlah penilai 
yang sebanding. Namun saat ini 
jumlah penilai yang tersebar di seluruh 
Indonesia masih minim. Permasalahan 
terbatasnya sumber daya manusia 
(pegawai) yang memadai baik dari segi 
kualitas maupun kuantitas menjadi 
kendala utama yang harus dihadapi 
direktorat. Selain itu, keterbatasan 
infrastruktur dalam kaitannya dengan 
teknologi informasi, menyebabkan 
fungsi aplikasi masih sering tersendat, 
sehingga pengembangan sistem belum 
dapat mencapai titik optimal.

Menuju Basis Data yang Andal

Membangun basis data penilaian yang 
andal merupakan salah satu sasaran 
strategis sekaligus pilar dari Direktorat 
Penilaian dalam menjalankan visi dan 
misinya. Dalam 5 tahun ke depan, 
Direktorat Penilaian peduli terhadap 
peningkatan kualitas data penilaian itu 
sendiri.

1. Kecepatan akses

Berkembangnya ruang lingkup 
penilaian berbanding lurus dengan 
meningkatnya kebutuhan data dan 
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informasi terkait hasil penilaian. 
Hal ini mengakibatkan perlunya 
penyempurnaan pada struktur data 
penilaian sesuai dengan proses bisnis 
yang berjalan. Struktur data yang baik 
akan mempercepat akses data dalam 
basis data penilaian.

2. Ketersediaan data dan informasi

3. Keamanan data dan informasi

Penyempurnaan manajemen pengguna 
(user management) menjadi langkah 
penting untuk pengamanan data dan 
informasi. Hanya pengguna yang 

berkepentingan yang boleh mengakses 
data tertentu dalam basis data. Penting 
bagi setiap pengguna untuk menjaga 
kerahasiaan nama user dan kata kunci 
yang dipakai, serta mengganti kata 
kunci tersebut dalam periode tertentu 
untuk menghindari penyalahgunaan 
data dan informasi.

4. Layanan data yang sesuai dengan 
kebutuhan proses bisnis

Struktur data dan kualitas data yang 
baik tentunya dapat diolah menjadi 
sebuah informasi yang baik pula. Inilah 
yang menjadi fokus dari layanan data 

dalam mengakomodir kebutuhan bisnis 
di Direktorat Penilaian. Penyajian 
tools seperti analisis trend properti dan 
analisis trend biaya pembangunan, 
DKPB (Daftar Komponen Penilaian 
Bangunan) dan Sistem Informasi 
Geografis merupakan beberapa layanan 
data yang sudah dipersiapkan untuk 
kebutuhan proses bisnis penilaian 
ke depannya. Dengan melakukan 
analisis terhadap basis data, maka dapat 
diperoleh indeks harga properti yang 
nantinya dapat dijadikan acuan untuk 
pelaksanaan penilaian. 

“Direktorat penilaian siap 
mengembangkan riset data 

dan informasi penilaian 
menuju pembentukan 
data properti nasional 

yang dapat dipublikasikan 
kepada publik dan dapat 

dijadikan sebagai acuan oleh 
masyarakat.”

“Direktorat Penilaian siap 
mengembangkan riset data 

dan informasi penilaian 
menuju pembentukan 
data properti nasional 

yang dapat dipublikasikan 
kepada publik dan dapat 

dijadikan sebagai acuan oleh 
masyarakat.”
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Testimoni Stakeholder Inspirasi

Dalam beberapa tahun terakhir, DJKN 
terus melakukan perbaikan pelayanan 
dengan berbagai inovasi dan strategi. 
Salah satu layanan yang menggema 
dan menjadi icon baru pelayanan DJKN 
adalah e-Auction yang diluncurkan 
pada tahun 2014 lalu. Aplikasi berbasis 
internet ini memberikan kemudahan 
bagi orang-orang yang ingin mengikuti 
lelang. Dengan e-Auction, mengikuti 
lelang dapat dilakukan kapan saja 
dan dimana saja melalui komputer, 
laptop, maupun telepon pintar berbasis 
android.
Di balik kesuksesan e-Auction, ada sosok 
inspiratif yang menjadikan mimpi 
DJKN untuk memodernisasi pelayanan 
lelang akhirnya terwujud. Dialah Brana 
Pandega, Pelaksana Subdirektorat 
Perencanaan dan Pengembangan 
Sistem Aplikasi, Direktorat 
Pengelolaan Kekayaan Negara Dan 
Sistem Informasi yang berhasil 
menciptakan dan mengembangkan 
aplikasi e-Auction.
Saat ditemui Tim Media KN, Brana 
menuturkan bahwa Aplikasi e-Auction 
merupakan pengembangan Aplikasi 
Lelang e-Mail (ALE) yang ia ciptakan 
pada Oktober 2013. ALE merupakan 
aplikasi yang akan membantu 
peserta lelang untuk mengirimkan 
penawaran. Ia memang awalnya tidak 
merekomendasikan pelaksanaan lelang 
melalui e-mail mengingat besarnya 
resiko yang ada. Oleh karena itu, dalam 
ALE email hanya digunakan untuk 
registrasi dan notifikasi ke peserta 
lelang.
Pria kelahiran 18 September 
1987 ini menyelesaikan prototype 

aplikasi tersebut pada Juni 2013 dan 
mengembangkannya, sehingga dapat 
diujicoba dan diimplementasikan 
pada Oktober 2013. Berawal dari 
ALE yang sederhana, perbaikan 
dan pengembangan terus menerus 
dilakukan hingga menjadi aplikasi yang 
saat ini dikenal sebagai e-Auction.
Bagi peraih Juara II Pegawai Teladan 
DJKN Tahun 2014 ini, e-Auction bukan 

hanya pencapaian pribadi nya. Banyak 
pihak yang membantu suksesnya 
pengembangan e-Auction baik dari 
segi peraturan, publikasi, maupun 
sosialisasi. Tanpa bantuan pihak-pihak 
tersebut, tidak mungkin e-Auction 
dapat terlaksana bahkan meraih Top 
99 Kompetisi Inovasi Layanan Publik 
Tahun 2015, Kementerian PAN-RB.
Awal karier Brana dimulai pada tahun 
2009. Ia yang ketika itu masih menjadi 
pegawai magang di Direktorat Hukum 
dan Informasi (HI) menunjukkan 
minat, bakat, dan keahliannya di 
bidang Teknologi Informasi (TI). 
Dengan kemampuannya di bidang TI 
tersebut, ia pun akhirnya ditempatkan 
di Subdirektorat Dukungan Teknis, 
Direktorat HI.
Bekerja sesuai passion membuat 
seseorang lebih bersemangat untuk 
meraih pencapaian yang lebih 
tinggi. Hal ini dibuktikan oleh pria 
kelahiran Brebes yang awalnya hanya 
memiliki pengetahuan dasar di bidang 
pemrograman itu. Ia mulai mempelajari 
pengetahuan-pengetahuan mengenai 
database (Oracle), sistem operasi linux 
dan networking (CISCO) sebagai bekal 
yang penting dalam melaksanakan 
tugas dan fungsinya mengelola 
infrastruktur IT DJKN. 
Tidak berhenti di situ, ia juga 
mengikuti training-training terkait 
IT guna mempelajari, memperdalam 
dan mendapatkan knowledge update 

dari para professional di bidang IT. 
Sebut saja Certified Associates in Project 

Management Training Program (2015), 
Android Application Development (2015) 
dan Android Application Development 
(2015) pernah diikutinya. Dengan 
berbagai keahlian dan pengalaman 
tersebut, tidak heran jika ia telah 
beberapa kali dipercaya untuk menjadi 
pengajar dalam berbagai diklat terkait 
IT bagi para pegawai DJKN.
Sebagai sosok yang menyukai 
tantangan, Ia tidak ragu untuk “jemput 
bola” proyek-proyek/pekerjaan yang 
diyakininya memiliki tantangan 

masing-masing. Sebut saja proyek 
pembangunan aplikasi website/portal 
DJKN dan Single Sign On DJKN. Setiap 
permasalahan yang ditemuinya dalam 
membangun dan mengembangkan 
proyek-proyek tersebut malah 
menjadi cambuk untuk mencari 
solusi. Dalam mengelola e-Auction 
sendiri, ia dihadapkan pada tantangan 
untuk meminimalisir downtime dan 
memastikan keamanan sistem. Hal 
ini mengingat e-Auction menyimpan 
banyak data penting yang berakibat 
fatal jika disalahgunakan. 
Dalam bekerja di bidang IT, lulusan 
Program Diploma Pengurusan Piutang 
Negara dan Lelang, Sekolah Tinggi 
Akuntansi Negara ini memiliki moto 
“learning, doing, and googling”. “Saya 
beruntung karena hidup di jaman 
internet, yang memungkinkan saya 
dapat dengan mudah mencari solusi 
atas masalah-masalah teknis yang 
muncul. Boleh dibilang saya tergantung 
kepada ‘mbah google’ ,” ujarnya.
Menutup wawancara ini, Brana 
menyampaikan harapannya agar 
aplikasi e-Auction ke depan semakin 
bermanfaat, membantu meringankan 
tugas pegawai terkait dalam 
menyelenggarakan lelang, serta dapat 
mengoptimalkan hasil lelang yang pada 
akhirnya dapat meningkatkan PNBP 
dari bea lelang.

Brana Pandega

DI BALIK CERMIN e-AUCTION 

Sejak dibentuknya Direktorat 
Penilaian tahun 2006, Direktorat 
Penilaian telah melayani 

permohonan penilaian dari para 
stakeholder/pengguna layanan yang 
bermacam jenis tugas dan fungsinya. 
Beragamnya instansi pemohon 
penilaian menjadikan beragamnya 
jenis barang yang dinilai. Salah satu 
pengguna layanan penilaian yang 
mempunyai aset bersifat khusus 
dan unik seperti Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesai (LIPI). Tim 
Redaksi berhasil menemui Amas. S.E, 
M.M. di sela-sela kesibukannya sebagai 
Kepala Biro Umum dan Perlengkapan 
di ruangan kerjanya. 

Menurut Amas, hubungan kerja 
LIPI dengan Kementerian Keuangan 
(Kemenkeu) sudah cukup lama, dan 
khususnya di lima tahun belakangan 
ini, sejak saya menjabat sebagai Kepala 
Biro Umum dan Perlengkapan LIPI, 
sering berinteraksi dengan teman-
teman dari DJKN tentang tata kelola 
aset. Paling tidak dua kali setahun atau 
tiap semester kami menyelenggarakan 
pertemuan dengan seluruh pegawai 
yang terkait dengan keuangan dan 
aset. Dalam pertemuan tersebut 
kami mengundang narasumber dari 
Kementerian Keuangan, dan terkait 
aset dari DJKN.

Mengingat satker kami banyak dan 
tersebar di seluruh Indonesia, tentunya 
dalam membina satker-satker tersebut 
kami membutuhkan pihak lain. 

Sinergi dengan DJKN berperan besar 
dalam upaya kami menertibkan aset 
dan membuat performa pengelolaan 
aset menjadi lebih baik. Sinergi 
yang dilaksanakan tersebut meliputi 
peningkatan kapasitas pengetahuan 
dan pendalaman terkait tugas dan 
fungsi keuangan dan tata kelola aset 
serta  penyamaan persepsi dalam setiap 
peraturan perundangan yang baru 
diluncurkan. 

Sebagai bukti, dalam tiga tahun 
terakhir kami memperoleh 
penghargaan dalam hal kepatuhan 
pelaporan  dan pemanfaatan BMN. 
Hal ini merupakan reward dari kerja 
keras semua teman-teman yang sudah 
mau berubah. Sebagai informasi, demi 
tertib fisik, tertib hukum dan tertib 
administrasi, belum lama ini kami juga 
berhasil menertibkan aset yang hampir 
enam puluh tahun dikuasai pihak ketiga 
di daerah Cibinong, luasnya kira-kira 
dua hektar. 

Tata kelola aset kita tidak lepas dari 
kegiatan penilaian. Sejak kegiatan 
Inventarisasi dan Penilaian  tahun 
2009, kita sudah bersinergi dengan 
DJKN khususnya Direktorat Penilaian. 
Sampai saat ini seluruh aset kita 
sudah dinilai ulang dan direvaluasi 
di neraca. Yang membedakan 
dengan Kementerian/Lembaga lain, 
LIPI mempunyai aset yang banyak, 
unik dan kecil-kecil seperti batuan, 
tumbuhan, hewan. Koleksi penelitian 
kami beragam dari hewan besar 

sampai aset hewan yang kecil-kecil 
seperti serangga, semut dan banyak 
lagi. Koleksi tumbuhan juga banyak. 
Karena begitu banyaknya, maka 
dibuat cluster  untuk memudahkan 
inventarisasi dan penilaiannya. Pada 
intinya, kami sangat terbantu dalam 
hal penilaian, khususnya penilaian 
koleksi dan aset-aset khusus. Terlebih 
waktu itu sekitar tahun 2009 aturan 
tentang aset koleksi masih berproses, 
belum ada aturan yang baku dan sistem 
pun belum mendukung. Aset koleksi 
tersebut secara materil terlihat tidak 
seberapa, tetapi bila dilihat dari sisi 
kegunaan bagi ilmu pengetahuan dan 
kepentingan akademik, aset-aset yang 
kelihatan sepele tersebut bernilai. 
Tahun 2014 telah selesai penilaian 
termasuk aset koleksi dan aset khusus.

Amas, S.E., M.M.

Kepala Biro Umum dan Perlengkapaan LIPI

Tiga Tahun Berturut-turut 

Meraih Penghargaan



Terbitnya Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara memberikan semangat 

baru dalam reformasi birokrasi, khususnya 
pelaksanaan manajemen aparatur sipil 
negara. Aparatur sipil negara tidak 
hanya dituntut untuk menjunjung tinggi 
integritas, tetapi juga dituntut untuk 
memiliki kompetensi yang memadai dan 
profesionalisme.  Salah satu di antaranya, 
memberikan kesempatan yang luas bagi 
dibentuknya jabatan fungsional.

Untuk mendukung peranan Direktorat 
Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) selaku 
Pengelola Barang, keberadaan Penilai 
Pemerintah sangat dibutuhkan. Hampir 
di setiap pilihan keputusan dalam 
pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
(BMN/D) menggunakan nilai sebagai basis 
dalam pengambilan keputusan. Oleh 
karena itu peranan Penilai Pemerintah 
menjadi penting bagi terciptanya good 
governance dalam pengelolaan BMN/D. 
Di samping itu, Penilai Pemerintah 
yang menjunjung tinggi integritas dan 
profesionalisme dapat mencegah moral 
hazard dalam proses pengelolaan BMN/D, 
dan dapat meningkatkan indeks kepuasan 
pelayanan publik.

Pada lingkup yang lebih luas penilaian 
juga dibutuhkan dalam rangka 
melaksanakan pengurusan piutang 
negara serta dalam rangka pelaksanaan 
lelang eksekusi dan non eksekusi. 
Oleh karena itu, diperlukan langkah-
langkah sebagai bentuk antisipasi dalam 
menghadapi tantangan dan harapan dari 
stakeholders yang semakin besar terhadap 
kinerja penilai. 

Sudah selayaknya jabatan penilai 
tersebut menjadi Jabatan Fungsional 
Penilai Pemerintah. Di samping untuk 
meningkatkan pelayanan publik, untuk 

memotivasi pegawai perlu adanya jenjang 
dan pengembangan karir yang jelas dan 
terukur.  Jenjang karier yang jelas, terukur, 
dan achievable diperlukan mulai pegawai 
masuk dunia kerja hingga pensiun. 

Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah 
memberikan wadah alternatif (selain 
jabatan struktural) untuk penjenjangan 
dan pengembangan karir bagi pegawai, 
karena di dalamnya terdapat career path, 
remunerasi dan pengukuran kinerja yang 
terukur. Pengembangan karier seorang 
pegawai tidak hanya terfokus pada 
jabatan struktural yang formasinya sangat 
terbatas.

Maksud dan Tujuan Pembentukan 
Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah
Maksud dibentuknya Jabatan Fungsional 
Penilai Pemerintah adalah mempercepat 
terwujudnya good governance dalam 
manajemen keuangan negara terutama 
dalam hal pemetaan existing dan 
potential value kekayaan negara. Selain 
itu, maksud dibentuknya Jabatan 
Fungsional Penilai Pemerintah ini untuk 
mendukung terwujudnya visi dan misi 
DJKN sebagai pemegang otoritas dalam 
rangka pengelolaan dan penentuan nilai 
aset negara pada Pemerintah Pusat dan 
mewujudkan pengelolaan BMD yang 
akuntabel pada Pemerintah Daerah, serta 
mewujudkan profesi Penilai Pemerintah 
yang lebih handal, lebih profesional dan 
bersinergi tinggi dalam hal pelayanan 
penilaian kekayaan negara, sehingga 
dapat dipercaya oleh para stakeholders.

Tujuan dibentuknya Jabatan Fungsional 
Penilai Pemerintah, agar dapat 
menghasilkan Penilai Pemerintah 
yang berkualitas dan profesional 
dalam menunjang pelaksanaan tugas 
pengelolaan kekayaan negara.

Manfaat Pembentukan Jabatan 
Fungsional Penilai Pemerintah
Pembentukan Jabatan Fungsional Penilai 
Pemerintah diharapkan dapat memberi 
manfaat sebagai berikut.

a. Bagi Penilai Pemerintah, dapat 
memberikan jalur pengembangan karier 
yang pasti dan memotivasi peningkatan 
sistem pelayanan penilaian yang lebih 
kredibel dan profesional.

b. Bagi Stakeholders, dapat meningkatkan 
kepercayaan dalam menggunakan jasa 
pelayanan penilaian Penilai Pemerintah 
untuk kepentingan pengambilan 
keputusan.

Kondisi Organisasi Sebelum Jabatan 
Fungsional Penilai Pemerintah Dibentuk

Penilai Pemerintah yang nantinya akan 
dibentuk, saat ini hanya ada di Direktorat 
Jenderal Kekayaan Negara, sebagaimana 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/
PMK.06/2014 tentang Penilai Internal 
DJKN, bahwa Penilai merupakan Penilai 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Direktorat Jenderal yang diangkat 
oleh Kuasa Menteri yang diberi tugas, 
wewenang dan tanggung jawab untuk 
melakukan penilaian secara independen. 

Jumlah Penilai Internal DJKN yang aktif 
menilai sebanyak 538 orang yang tersebar 
di seluruh Indonesia. Jumlah penilai aktif 
sebanyak 42,3 persen dari jumlah penilai 
yang ada sebesar 1.272 orang, sedangkan 
sisanya tidak aktif dalam melakukan 
penilaian namun terdaftar sebagai penilai. 

Dilihat dari latar belakang pendidikan, 
bahwa terdapat 851 penilai telah memiliki 
pendidikan formal minimal D4/S1, sisanya 
421 memiliki latar belakang pendidikan 
D3/D1/SMA, sehingga lebih dari setengah 
jumlah total Penilai DJKN di seluruh 
Indonesia telah memenuhi persyaratan 

pendidikan dalam Jabatan Fungsional 
Penilai Pemerintah jenjang ahli. 

Penilai Internal di Lingkungan Direktorat 
Jenderal Kekayaan Negara mensyaratkan 
penilai berpendidikan minimal Strata 
1, maka Penilai Internal yang telah ada 
saat ini dapat dijadikan sebagai Jabatan 
Fungsional Penilai Pemerintah dengan 
jenjang ahli. 

Kondisi yang Diinginkan Setelah Jabatan 
Fungsional Penilai Pemerintah Dibentuk

Beberapa manfaat yang dapat 
diwujudkan dengan dibentuknya Jabatan 
Fungsional Penilai Pemerintah,  antara lain:

- Pengembangan karir pemegang jabatan 
fungsional dapat terbina, tidak hanya bagi 
Penilai Internal DJKN, tetapi juga penilai 
yang berkedudukan di kementerian/
lembaga dan penilai yang berkedudukan 
di Pemerintah Daerah. Jabatan karir yang 
cenderung didominasi oleh jabatan 
struktural yang jumlah formasinya relatif 
terbatas dan statis tidak memadai untuk 
mewadahi pengembangan karir PNS 
lainnya yang tidak menduduki jabatan 
struktural. Dengan adanya Jabatan 
Fungsional Penilai Pemerintah, PNS yang 
tidak menduduki jabatan struktural tetap 
dapat mengembangkan karir secara 
profesional.

- Terwadahinya penilai internal di 
lingkungan DJKN Kementerian Keuangan, 
penilai pertanahan di lingkungan 
Kementerian Agraria (dahulu bernama 
Badan Pertanahan Nasional), dan penilai-
penilai yang akan diangkat di lingkungan 
Pemerintah Daerah serta kementerian/
lembaga dalam Jabatan Fungsional Penilai 
Pemerintah.  Dengan terwadahinya Penilai 
Pemerintah yang tersebar di beberapa 
instansi pemerintah dalam suatu 
Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah 
memudahkan dalam melakukan 
pembinaan, memudahkan pengawasan, 
dan terwujudnya keseragaman dalam 
menerapkan Standard Operating 
Procedures (SOP).  

Dalam mewujudkan salah satu pilar 
utama road map Direktorat Penilaian 
DJKN sebagai instansi pelaksana pembina 
Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah 
Tahun 2014-2019, yaitu pengembangan 
Sumber Daya Manusia Penilai yang 
profesional dan quality assurance yang 
berkelanjutan, dibutuhkan strategi-
strategi sebagai berikut:

a. verifikasi dan registrasi Penilai 
Pemerintah;
b. penjenjangan dan spesialisasi Penilai 
Pemerintah;
c. keikutsertaan Penilai Pemerintah 
pada keanggotaan organisasi penilai 
internasional;
d. penyusunan pedoman tentang 
pengangkatan dan pembinaan Penilai 
Pemerintah di Pemerintah Daerah dan 
Kementerian/Lembaga lain;
e. pembinaan Penilai Pemerintah;
f. penjaminan kualitas dan 
pengembangan profesional berkelanjutan 
Penilai Pemerintah;
g. monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
penilaian; dan
h. kaji ulang laporan penilaian. 

Konsep Jabatan Fungsional Penilai 
Pemerintah
Instansi pembina jabatan fungsional 
merupakan instansi pemerintah yang 
bertanggung jawab atas pembinaan 
jabatan fungsional meliputi kewenangan 
penanganan, prosedur pelaksanaan tugas, 
dan metodologinya. Penetapan instansi 
pembina jabatan fungsional dilakukan 
oleh menteri yang menangani urusan 
pemerintahan di bidang Pendayagunaan 
Aparatur Negara. Instansi pembina 
Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah 
yang diusulkan adalah Kementerian 
Keuangan.

Penilai Pemerintah saat ini berada di 
Kementerian Keuangan pada DJKN, 
baik di KPKNL, Kantor Wilayah maupun 
Direktorat Penilaian. Selanjutnya Jabatan 
Fungsional Penilai Pemerintah yang akan 
dibentuk bersifat terbuka, sehingga dapat 
mewadahi Penilai Pemerintah yang akan 
diangkat pada kementerian/lembaga 
lainnya serta pemerintah daerah tetap.

Jabatan fungsional Penilai Pemerintah 
merupakan jabatan fungsional keahlian. 
Adapun urutan jabatan fungsional Penilai 
Pemerintah dari yang terendah sampai 
yang tertinggi adalah sebagai berikut.
a. Penilai Pemerintah Ahli Pertama;
b. Penilai Pemerintah Ahli Muda;
c. Penilai Pemerintah Ahli Madya; dan
d. Penilai Pemerintah Ahli Utama.
Dalam proses penilaian, seorang Penilai 
dituntut melaksanakan analisis dengan 
metodologi tertentu yang telah diterima 
umum yang didukung database yang 
dihasilkan dari riset. Analisis yang 
dilakukan dalam proses penilaian 
berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu 

seperti ilmu teknik, ekonomi, keuangan 
dan akuntansi, hukum, dan analisis pasar, 
sehingga ilmu penilaian adalah bidang 
ilmu yang berkembang secara dinamis. 
Selain itu, kebijakan yang dihasilkan akan 
digunakan oleh penilai di Kementerian/
Lembaga dan Pemda. Atas dasar 
kondisi tersebut, maka dipandang perlu 
menyusun jenjang Penilai Pemerintah 
sampai pada jenjang ahli utama.

Kualifikasi pendidikan minimal bagi Penilai 
Pemerintah adalah pendidikan Sarjana 
(S1) atau sederajat. Bidang keilmuan 
yang digunakan sebagai dasar untuk 
melaksanakan tugas Jabatan Fungsional 
Penilai Pemerintah adalah ilmu ekonomi, 
akuntansi, teknik, hukum dan manajemen.

Tugas jabatan fungsional terdiri atas unsur 
utama dan tugas pengembangan profesi. 
Tugas jabatan yang merupakan unsur 
utama dari Penilai Pemerintah tidak hanya 
terbatas pada melaksanakan penilaian, 
akan tetapi mulai dari menyiapkan 
telaah, analisis, kajian, evaluasi kebijakan 
dan standardisasi ketentuan di bidang 
penilaian, hingga turut serta sebagai 
bagian dalam pembinaan/pengawasan 
penilai dan laporan penilaian.

Tugas pengembangan profesi menjadi 
bagian dari tugas jabatan fungsional, 
artinya selain terpenuhinya angka kredit 
yang berasal dari pelaksanaan tugas unsur 
utama, syarat kompetensi juga menjadi 
syarat yang harus dipenuhi oleh penilai 
pemerintah yang ingin naik jenjang.

Pada giliran selanjutnya, Jabatan 
Fungsional Penilai Pemerintah ini 
diharapkan dapat menciptakan 
pelaksanaan penilaian yang semakin 
terpercaya dan diminati masyarakat. 
Dalam konteks organisasi, jabatan 
fungsional ini identik dengan organisasi 
yang profesional dan berkinerja tinggi, 
yang pada akhirnya mampu berkontribusi 
terhadap pencapaian visi dan misi 
organisasi.
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Akuntansi Keuangan yang berlaku, yaitu 
PSAK 16: Aset Tetap.

Terdapat beberapa perbedaan perlakuan 
revaluasi secara pajak dan akuntansi. Dari 
pandangan perpajakan, revaluasi hanya 
dilakukan pada suatu titik tertentu dan 
diperbolehkan melakukan revaluasi lagi 
untuk jangka 5 tahun kedepan. Revaluasi 
dapat dilakukan untuk aset tertentu 
yang dimiliki perusahaan. Sedangkan, 
PSAK 16 mengatur apabila perusahaan 
memilih model revaluasi aset tetap, maka 
perubahan kebijakan aktiva tersebut harus 
dilakukan secara konsisten. Revaluasi 
harus dilakukan secara reguler dan harus 
dilakukan untuk seluruh aset dalam 
kelompok yang sama.

Menindaklanjuti potensi peran strategis 
Penilai DJKN sehubungan dengan Pasal 
9A PMK 233/PMK.03/2015, Direktur 
Jenderal Kekayaan Negara menerbitkan 
Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan 
Negara (Kepdirjen KN) Nomor 125/
KN/2016 tanggal 18 Maret 2016 tentang 
Pedoman Penilaian Aset Tetap pada Badan 
Usaha Milik Negara/Daerah oleh Penilai 
Pemerintah di Lingkungan Direktorat 
Jenderal Kekayaan Negara. Secara 
umum Kepdirjen KN tersebut meliputi 
pengaturan permohonan/penugasan 
penilaian, tujuan penilaian, dasar nilai, tim 
penilai, bantuan tenaga penilai, bantuan 
teknis penilaian, penggunaan tenaga 
ahli, pelaksanaan penilaian, standard dan 
pedoman teknis penilaian, serta ketentuan 
terkait laporan penilaian. Pada dasarnya, 
Kepdirjen KN dimaksud juga merupakan 
pedoman atas kewenangan penilai 
DJKN melakukan penilaian dalam rangka 
pengelolaan aset BUMN/D sebagaimana 
dimaksud dalam PMK 2/PMK.6/2014.

Khusus terkait BUMN yang telah go 
public atau yang melakukan penawaran 
umum di pasar modal, penyajian dan 
pengungkapan laporan keuangan antara 
lain harus memenuhi ketentuan dalam 
Peraturan Nomor VIII.G.7. Peraturan 
tersebut antara lain menyebutkan, dalam 
hal emiten atau perusahaan publik 
menggunakan model revaluasi untuk aset 
tetap atau aset tak berwujud, atau model 
nilai wajar untuk properti investasi, maka 
emiten atau perusahaan publik wajib 
menggunakan penilai dalam penentuan 
nilai wajarnya. Penilai yang digunakan 
adalah penilai yang terdaftar di Bapepam 
dan LK. Sehubungan dengan hal tersebut, 

DJKN sedang berkoordinasi dengan 
Otoritas Jasa Keuangan terkait potensi 
Penilai Pemerintah di lingkungan DJKN 
sebagai penilai yang terdaftar di Otoritas 
Jasa Keuangan. Hal tersebut dimaksudkan, 
agar Penilai Pemerintah di lingkungan 
DJKN tidak saja dapat berperan strategis 
melakukan penilaian aset tetap BUMN/D 
tbk untuk tujuan perpajakan, akan tetapi 
juga untuk tujuan akuntansi (laporan 
keuangan). Hal ini semata-mata untuk 
mendukung kebijakan revaluasi aset 
tersebut di atas.

Revaluasi aset pada dasarnya tidak asing 
bagi penilai DJKN. Dengan bahasa yang 
lain, pada tahun 2007 sampai dengan 
2010 penilai DJKN melakukan inventarisasi 
dan penilaian aset tetap berupa Barang 
Milik Negara yang berada pada satker 
seluruh kementerian/lembaga. Dengan 
kata lain, untuk pekerjaan penilaian dalam 
skala besar dan objek penilaian yang 
beragam, penilai DJKN sudah mempunyai 
pengalaman. Namun demikian, revaluasi 
aset tetap BUMN/D tetaplah merupakan 
tantangan dan sekaligus peluang bagi 
penilai DJKN untuk meningkatkan 
kapasitasnya. Portofolio pemahaman akan 
standar akuntansi dan standar penilaian 
secara otomatis akan bertambah. 
Pemahaman terhadap Standard Akuntansi 
Pemerintah (SAP) akan menjadi lengkap 
dengan pemahaman akan Standard 
Akuntansi Keuangan (SAK). Di samping 
itu, revaluasi aset BUMN/D juga akan 
memperkaya pemahaman tidak saja 
pedoman teknis penilaian yang telah 
diterbitkan oleh DJKN, akan tetapi juga 
standar penilaian yang berlaku umum, 
ketentuan penilaian terkait kegiatan di 
pasar modal, dan ketentuan penilaian 
terkait perpajakan.

Lebih lanjut, revaluasi aset 
BUMN/D tentunya juga 
akan memperkaya obyek 
penilaian yang pernah 
dilakukan penilaian 
oleh penilai DJKN. 
Sekedar untuk 
diketahui, pada saat 
ini penilai DJKN 
di lingkungan 
Kanwil Sumatera 
Utara di bawah 
koordinasi Bidang 
Penilaian Kanwil 
DJKN Sumatera Utara 

telah meyelesaikan penilaian aktiva tetap 
PT Inalum berupa Smelter peleburan 
alumina menjadi aluminium ingot 
dengan semua fasilitas pendukungnya. 
Direktorat Penilaian mendukung penuh 
kegiatan penilaian dimaksud dengan 
menyiapkan pedoman dan memberikan 
bantuan teknis yang diperlukan. Pada 
tahap berikutnya, penilai DJKN di 
lingkungan Kanwil Sumatera Utara akan 
menyelesaikan penilaian PLTA Sigura-Gura 
dan PLTA Tangga. Untuk PLTA Sigura-Gura, 
terdapat 4 set generator dengan  firm 
capacity 206 MW dan peak  capacity 
242 MW yang terletak pada kedalaman 
200 meter di bawah permukaan tanah. 
Apakah mereka bisa? Ya, dengan 
pengalaman, kemampuan, semangat, 
sinergi dan kebersamaan mereka pasti 
bisa. 

Sumber:

1. IAI: IAI Dukung Kebijakan Pemerintah 
terkait Revaluasi;

2. PMK 191/PMK.010/2015 tentang 
Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk 
Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang 
Diajukan Pada Tahun 2015 dan Tahun 2016;

3. PMK 233/PMK.03/2015 tentang 
Perubahan Atas PMK 191/PMK.010/2015 
tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap 
untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan 
yang Diajukan Pada Tahun 2015 dan Tahun 
2016;

4. Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor 
347/BL/2012 Tentang Penyajian dan 
Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten 
Atau Perusahaan Publik;

5. Company Profile PT Inalum.

Kebijakan Revaluasi Aset dalam Paket 
Kebijakan Ekonomi V, merupakan salah 

satu upaya pemerintah menggerakan 
sektor riil dalam kerangka mendorong 
perekonomian nasional. Kebijakan 
tersebut diharapkan  dapat membantu 
perusahaan meningkatkan performa 
finansialnya melalui perbaikan nilai aset. 
Dengan perbaikan performa finansial, 
terdapat ruang bagi perusahaan 
untuk melakukan ekspansi  usaha. 
Pemerintah memberikan 
perlakuan khusus berupa 
keringanan tarif pajak 
bagi perusahaan 
yang melakukan 
revaluasi aset 
pada tahun 
2015 dan 2016, 
sebagai upaya 
mensukseskan 
kebijakan 
realuasi aset 
dimaksud. 
Melalui PMK 191/
PMK.010/2015 
tentang Penilaian 
Kembali Aktiva Tetap 
untuk Tujuan Perpajakan bagi 
Permohonan yang Diajukan Pada Tahun 
2015 dan Tahun 2016 sebagaimana 
terakhir diubah dengan PMK 29/
PMK.03/2016, perusahaan dikenakan 
tarif PPh final 3%, jika telah memperoleh 

penetapan penilaian kembali aktiva 
tetap dan melunasi pajaknya sampai 31 
Desember 2015, 4% untuk pelunasan dari 
1 Januari sampai 30 Juni 2016, dan 6% 
untuk pelunasan hingga 31 Desember 
2016.

PPh final dikenakan atas selisih lebih 
nilai aktiva tetap hasil penilaian kembali 
atau hasil perkiraan penilaian kembali 
oleh Wajib Pajak di atas nilai sisa buku 

fiskal semula. Nilai aktiva tetap 
hasil penilaian kembali 

sebagaimana dimaksud 
merupakan nilai 

aktiva tetap yang 
ditetapkan oleh 

Kantor Jasa 
Penilai Publik 
atau ahli 
penilai, yang 
memperoleh 

izin dari 
Pemerintah. 

Sedangkan, nilai 
aktiva tetap hasil 

perkiraan penilaian 
kembali oleh Wajib Pajak 

harus dilakukan penilaian 
kembali dan ditetapkan oleh Kantor 

Jasa Penilai Publik atau ahli penilai, yang 
memperoleh izin dari pemerintah, paling 
lambat tanggal:

a. 31 Desember 2016, untuk permohonan 

yang diajukan sampai dengan tanggal 31 
Desember 2015;

b. 30 Juni 2017, untuk permohonan yang 
diajukan sejak 1 Januari 2016 sampai 
dengan tanggal 30 Juni 2016; atau

c. 31 Desember 2017, untuk permohonan 
yang diajukan sejak 1 Juli 2016 sampai 
dengan tanggal 31 Desember 2016.

Dalam hal penilaian kembali aktiva tetap 
untuk tujuan perpajakan dilakukan 
oleh Badan Usaha Milik Negara atau 
Badan Usaha Milik Daerah, penetapan 
nilai aktiva tetap hasil penilaian kembali 
dapat dilakukan oleh penilai pemerintah 
di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan 
Negara.

Terkait dengan terbitnya PMK 191 
Tahun 2015, Dewan Pengurus Nasional 
(DPN) IAI memberikan klarifikasi, bahwa 
revaluasi aset berdasarkan perpajakan 
harus dibedakan dengan revaluasi 
berdasarkan akuntansi. Anggota DPN IAI, 
Rosita Uli Sinaga mengatakan, apabila 
suatu perusahaan ingin melakukan 
revaluasi berdasarkan perpajakan 
saja diperbolehkan atau melakukan 
revaluasi baik secara perpajakan dan 
secara akuntansi. Jika suatu perusahaan 
akan melakukan revaluasi untuk tujuan 
perpajakan harus mengikuti ketentuan 
perpajakan, sedangkan revaluasi untuk 
tujuan akuntansi harus mengikuti Standar 

                     
“Dalam hal 

penilaian kembali aktiva 
tetap untuk tujuan perpajakan 

dilakukan oleh Badan Usaha Milik 
Negara atau Badan Usaha Milik 

Daerah, penetapan nilai aktiva tetap 
hasil penilaian kembali dapat dilakukan 

oleh penilai pemerintah di lingkungan 
Direktorat Jenderal Kekayaan 
Negara” (pasal 9A PMK 233/

PMK.03/2015)
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BUMN/D: 
Peran Strategis 

Penilai DJKN
Oleh: Suprapno, S.E.,M.Si.
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Kolom BMN

Manajemen Barang Milik Negara 
(BMN) kembali mengalami 
perkembangan. Beberapa 

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 
yang mengatur pengelolaan BMN telah 
diterbitkan di awal tahun 2016 ini. Salah 
satu peraturan tersebut, PMK Nomor 52/
PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas 
PMK Nomor 244/PMK.06/2012 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan 
Pengendalian Barang Milik Negara yang 
terbit pada tanggal 31 Maret 2016. PMK 
ini merupakan tonggak baru pengawasan 
dan pengendalian (Wasdal) BMN. 

Wasdal BMN merupakan salah satu 
aspek manajemen BMN sebagaimana 
diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah 
Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan BMN/D. Dalam Peraturan 
Pemerintah tersebut, manajemen BMN 
melingkupi 11 (sebelas) aspek yaitu:

a. perencanaan Kebutuhan dan 
penganggaran;

b. pengadaan;

c. penggunaan;

d. pemanfaatan;

e. pengamanan dan pemeliharaan;

f. penilaian;

g. pemindahtanganan;

h. pemusnahan;

i. penghapusan;

j. penatausahaan;

k. pembinaan, pengawasan dan 
pengendalian.

Fungsi Wasdal BMN penting dalam 
pengelolaan BMN. Dalam manajemen 
secara umum pun dikenal adanya wasdal 
(controlling) sebagai salah satu fungsi 
manajemen POAC (planning, organizing, 
actuating, controlling).

Wasdal BMN sebagaimana diatur dalam 
PMK Nomor 52/PMK.06/2016 tersebut 
dapat dikatakan sebagai wasdal BMN 
Jilid II. Wasdal BMN Jilid I diatur dalam 
PMK Nomor 244/PMK.06/2012. Perbaikan 
proses bisnis dalam wasdal BMN Jilid II ini 
antara lain: pelaksanaan wasdal BMN oleh 
Pengelola Barang yang lebih aktif, evaluasi 
portofolio aset, dan perbaikan format 
laporan wasdal.

Pelaksanaan wasdal BMN oleh 
Pengelola Barang yang lebih aktif

Pelaksanaan wasdal BMN oleh Pengelola 
Barang dilakukan melalui kegiatan 
pemantauan dan investigasi. Pemantauan 
sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu 
pemantauan periodik dan pemantauan 
insidentil. Pemantauan periodik dilakukan 
secara reguler satu tahun sekali, sedangkan 
pemantauan insidentil dapat dilakukan 
sewaktu-waktu.

Pemantauan Periodik dalam pelaksanaan 
Wasdal BMN oleh Pengelola Barang pada 
Wasdal BMN Jilid I dilakukan seolah-olah 
hanya bertumpu pada laporan tahunan 
hasil Wasdal BMN dari Satuan Kerja 
(satker)/Kuasa Pengguna Barang. Dalam 
Wasdal BMN Jilid II ini, pemantauan 
periodik dipertegas dilakukan dengan 
atau tanpa adanya laporan tahunan 
hasil Wasdal BMN dari Satuan Kerja/
Kuasa Pengguna Barang. Pemantauan 
periodik sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/
PMK.06/2016 dilakukan dengan cara 
sebagai berikut:

- Meneliti data dan informasi dari 
laporan tahunan Wasdal BMN dari 
Satker/Kuasa Pengguna Barang, dan 
membandingkannya dengan data dan 
informasi yang dimiliki oleh Pengelola 
Barang; dan/atau

- Membandingkan kesesuaian pelaksanaan 
pengelolaan 
BMN yang 

dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa 
Pengguna Barang, dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pemantauan insidentil pun, dasar 
pelaksanaan pemantauan memungkinkan 
peran Pengelola Barang semakin 
aktif. Sebelumnya, dasar pemantauan 
insidentil adalah laporan tertulis dari 
masyarakat atau informasi dari media 
massa, baik cetak maupun elektronik. 
Dalam Wasdal BMN Jilid II ini, dasar 
pemantauan insidentil, selain hal-hal 
tersebut, juga adanya informasi lainnya 
yang dapat dipertanggungjawabkan. 
Pemantauan insidentil dapat dilakukan 
atas inisiatif Pengelola Barang dalam 
rangka menindaklanjuti surat penetapan/
persetujuan/keputusan pengelolaan BMN 
yang dikeluarkan oleh Pengelola Barang.

Evaluasi portofolio aset

Yang menarik dalam Wasdal BMN 
Jilid II, adanya pengaturan evaluasi 
portofolio aset. Evaluasi portofolio aset 
ini merupakan evaluasi kinerja BMN. 
Pengelola Barang melakukan evaluasi 

kinerja BMN sekurang-kurangnya satu 
kali dalam 5 (lima) tahun.

Pelaksanaan evaluasi kinerja BMN 
dilakukan terhadap beberapa 

aspek, antara lain:

a. Kepentingan 
umum;

b. Kinerja BMN 
dalam pelayanan 
masyarakat;

c. Kondisi BMN;

d. Finansial;

e. Kemungkinan 
penggunaan lain di 

masa yang akan 
datang.

Dalam 
melaksanakan 
evaluasi kinerja 

BMN ini, Pengelola 
Barang dapat 
melibatkan dan/atau 
meminta informasi 

dari Pengguna 

Barang dan pihak lain yang terkait. Dengan 
adanya evaluasi kinerja BMN ini diharapkan 
penggunaan dan kepemilikan BMN oleh 
pemerintah akan semakin efektif dan 
efisien.

Perbaikan format laporan Wasdal

Informasi yang lengkap dan akurat 
merupakan hal vital sebagai bahan 
pengambilan keputusan. Demikian halnya 
dengan penyajian informasi dalam laporan  
Wasdal BMN, kebutuhan informasi dari 
pelaksanaan pengelolaan BMN disajikan 
lebih lengkap dalam Wasdal BMN Jilid II 
daripada laporan Wasdal BMN sebelumnya.

Beberapa hal yang diubah dan 
ditambahkan dalam format laporan Wasdal 
antara lain sebagai berikut:

a. Adanya monitoring penyampaian 
laporan Wasdal dari satker/kuasa 
pengguna barang;

b. Monitoring BMN yang terindikasi tidak 
digunakan atau idle;

c. Monitoring dokumen kepemilikan;

d. Monitoring BMN dalam sengketa;

Laporan wasdal bersifat rahasia 
dan terbatas untuk kepentingan 
penyelenggaraan pemerintahan.

Penutup

Adalah suatu keniscayaan untuk selalu 
melakukan perbaikan, Manajemen BMN 
pun dinamis, terus berkembang dan 
bermetamorfosa menjadi lebih baik. Hal 
ini ditandai dengan terbitnya peraturan-
peraturan pengelolaan BMN yang lebih 
implementatif dan mengikuti tuntutan 
perkembangan jaman.

Dengan nilai aset tetap yang mendekati 
Rp.2.000 trilyun (laporan BMN tahun 
2015), tentunya pengelolaan BMN perlu 
dilakukan secara akuntabel dengan 
pelaksanaan yang efisien dan efektif. Untuk 
mencapai tujuan tersebut salah satunya 
adalah dengan implementasi Pengawasan 
dan Pengendalian (Wasdal) BMN.

*Penulis adalah Kasi BMN II D, Direktorat 
BMN
Tulisan merupakan pendapat pribadi. 

Oleh : Yoni Ardianto *)
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Kolom Lelang

Dalam era globalisasi yang penuh 
dengan tantangan, persaingan 
yang semakin ketat serta 

perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang semakin maju dan modern, 
suatu organisasi dituntut untuk terus 
berupaya adaptif, meningkatkan peran 
tugas dan fungsi, dan meningkatkan 
kualitas layanannya, agar tidak tergerus 
oleh laju zaman. Direktorat Lelang sebagai 
salah satu unit eselon II dilingkungan DJKN 
menyadari hal ini, upaya memodernisasi 
layanan lelang menjadi pilihan. Salah 
satu contoh, menciptakan suatu sistem 
aplikasi berbasis web yang memberikan 
kemudahan melakukan penawaran lelang 
sehingga bertransaksi lelang menjadi 
semakin mudah, aman, dan dapat 
dilakukan dimana saja. Program layanan 
unggulan DJKN yang kemudian dikenal 
dengan sebutan e-auction. 

Upaya memodernisasi layanan tidak 
berhenti hanya disitu saja, menciptakan 
Sumber Daya Manusia (SDM) yang 
berkualitas juga menjadi sasaran utama, 
yakni suatu SDM yang diharapkan memiliki 
keunggulan kompetitif, berkinerja tinggi 
dan mampu bekerja secara profesional. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 
5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara, disebutkan bahwa jabatan 
dalam lingkungan birokrasi pemerintah 
meliputi jabatan pimpinan tinggi, jabatan 
administrasi, dan jabatan fungsional. 
Jabatan pimpinan tinggi adalah 
sekelompok jabatan tinggi pada instansi 
pemerintah, jabatan administrasi adalah 
sekelompok jabatan yang berisi fungsi 
dan tugas berkaitan dengan pelayanan 
publik serta administrasi pemerintahan 
dan pembangunan, sedangkan 
jabatan fungsional adalah sekelompok 
jabatan yang berisi fungsi dan tugas 
berkaitan dengan pelayanan fungsional 
yang berdasarkan pada keahlian dan 
ketrampilan tertentu. 

Sejalan dengan hal tersebut dan sebagai 
upaya untuk menciptakan SDM yang 
berkualitas, memiliki keunggulan 
kompetitif, berkinerja tinggi dan 
mampu bekerja secara 
profesional, 
Direktorat 
Lelang DJKN 
mengusulkan 
Pejabat Lelang 
menjadi 
suatu Jabatan 
Fungsional Tertentu 
agar menjadi jabatan yang 
memberikan pelayanan 

fungsional dengan dilandasi suatu 
keahlian tertentu. Jabatan Fungsional 
Tertentu ini telah dirumuskan dan sebutan 
yang menjadi pilihannya adalah jabatan 
fungsional Pelelang. 

Beberapa hal penting yang melandasi dan 
menjadi alasan perlunya Pejabat Lelang 
menjadi suatu jabatan yang memberikan 
layanan fungsional, yaitu:

1. Pejabat Lelang dalam menjalankan 
tugas pokoknya untuk melaksanakan 
lelang tentunya memerlukan keahlian 
tertentu terkait penelitian legalitas formal 
subyek dan obyek lelang dan Pejabat 

Lelang harus bersifat mandiri 

dalam melakukan penelitian legalitas 
formal subyek dan obyek lelang ini;

2. Pejabat Lelang dalam melaksanakan 
tugasnya terkait dengan penegakan 
hukum, pengelolaan BMN dan aset BUMN, 
selain memberikan pelayanan lelang 
kepada masyarakat;

3. Pelaksanaan lelang yang dilakukan di 
hadapan Pejabat Lelang juga telah diatur 
dalam berbagai peraturan perundang-
undangan, seperti UU Hak Tanggungan, 
UU Pokok Perbankan, UU Kepailitan, 
KUHAP, UU Tipikor, UU Fidusia, UU 
Penagihan Pajak, UU PUPN, UU terkait Bea 
Cukai, dan sebagainya sebagai bagian dari 
law enforcement;

4. Produk hukum yang dihasilkan Pejabat 
Lelang yang berupa akta otentik/Risalah 
Lelang dapat dipergunakan sebagai alas 
hak untuk balik nama;

5. Pejabat Lelang dalam melakukan lelang 
juga berkontribusi dalam pemungutan 
PNBP (bea lelang, hasil lelang aset negara) 
serta Pajak (PPh dan BPHTB);

6. Pejabat Lelang yang mempunyai 
wewenang khusus untuk melaksanakan 
penjualan barang secara lelang 
berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, namun tidak 
termasuk dalam jabatan struktural, juga 
bukan jabatan fungsional sebagaimana 
yang diatur menurut ketentuan yang 
berlaku;

7. Kejelasan pembinaan untuk 
mengembangkan karier Pejabat Lelang, 
untuk memotivasi agar lebih profesional 
dalam melaksanakan tugas-tugasnya, 
sehingga mampu meningkatkan mutu 
pelaksanaan lelang.

Berdasarkan data pada Direktorat Lelang 
DJKN tahun 2015, tercatat jumlah total 
Pejabat Lelang Kelas I DJKN adalah 642 
orang, dengan rincian:

1. Pejabat Lelang pada Kantor Pusat dan 
Kantor Wilayah sebanyak 207 orang;

2. Pejabat Lelang pada KPKNL sebanyak 
435 orang, dan yang merangkap dalam 
Jabatan Struktural 231 orang.

Komposisi tersebut menunjukkan, bahwa 
32 persen dari total jumlah Pejabat Lelang 
yang ada, tidak aktif melaksanakan lelang 
karena tidak sedang bertugas pada KPKNL. 
Selain itu, Kedudukan Pejabat Lelang yang 
saat ini tidak termasuk dalam jabatan 
struktural dan juga bukan sebagai jabatan 
fungsional, menyebabkan sebaran Pejabat 
Lelang yang tidak proporsional pada 
KPKNL. Namun, terlepas bahwa sebaran 
Pejabat Lelang di seluruh Indonesia 
belum proporsional, Pejabat Lelang tetap 
dituntut untuk tetap menjaga kualitas 
dan profesionalisme atas amanah yang 
diembannya sebagai Pejabat Lelang.

Dalam rangka mengakselerasi pengesahan 
Jabatan Fungsional Pelelang, Direktorat 
Lelang DJKN bersama Biro Organisasi 
dan Ketatalaksanaan Setjen Kemenkeu 
(Biro Organta), dan Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi (Menteri PAN & RB) 
telah menyusun Rancangan Peraturan 
Menteri PAN & RB tentang Jabatan 

Fungsional 
Pelelang, 

yakni Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 
43 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional 
Pelelang.

Selanjutnya, langkah yang menjadi 
kewajiban sesuai amanah Pasal 5 Peraturan 
Menteri PAN & RB Nomor 43 tahun 2014, 
meliputi berbagai tahapan kegiatan, 
diantaranya menyusun petunjuk teknis 
pelaksanaan Jabatan Fungsional Pelelang, 
pedoman formasi Jabatan Fungsional 
Pelelang, standar kompetensi Jabatan 
Fungsional Pelelang, kurikulum dan 
penyelenggaraan pelatihan fungsional/
teknis Jabatan Fungsional Pelelang, uji 
kompetensi dalam rangka kenaikan 
jenjang jabatannya, pengembangan 
sistem informasi Jabatan Fungsional 
Pelelang, menyusun standar kualitas 
hasil kerja, memfasilitasi pembentukan 
organisasi profesi Pelelang berikut 
penyusunan etika profesi dan kode etik 
profesi Pelelang. 

Jabatan Fungsional Pelelang dibutuhkan 
dalam rangka mewujudkan Pejabat Lelang 
yang profesional, berkinerja tinggi dan 
pada akhirnya mampu berkontribusi 
terhadap pencapaian visi dan misi 
organisasi. Mari bersama kita dukung dan 
doakan program yang telah digulirkan 
oleh Direktorat Lelang DJKN ini, agar 
Jabatan Fungsional Pelelang segera 
dapat diwujudkan, sehingga mampu 
menciptakan pelaksanaan lelang yang 
semakin berkualitas, terpercaya dan 
menjadi pilihan utama masyarakat dalam 
bertransaksi jual beli.

*Penulis adalah Kepala Seksi Bina Lelang IB.

JABATAN 
FUNGSIONAL
PELELANG
Oleh : Hendrawan Yudie Susanto *)
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Kolom Sekretariat

Seiring dengan pemahaman 

akan pentingnya peningkatan 

pelayanan publik, kesadaran untuk 

menciptakan inovasi pelayanan publik 

semakin meningkat.  Secara rutin setiap 

tahun, Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

(Kementerian PAN-RB) menyelenggarakan 

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 

(SINOVIK). Kegiatan ini mengundang 

seluruh instansi pemerintah pusat dan 

daerah mengikutsertakan inovasi yang 

telah dibangun dalam rangka mendukung 

pelayanan publik. Inovasi yang terpilih 

kemudian diikutsertakan menjadi 

wakil Indonesia dalam United Nations 

Public Service Awards (UNPSA), sebuah 

ajang pemberian penghargaan level 

internasional bagi upaya peningkatan 

pelayanan publik yang diselenggarakan 

oleh PBB.

Apa itu inovasi? Menurut PBB, “Innovation 

may be understood as a creative idea and 

its implementation which is different from 

invention. It can be referred to as the act of 

conceiving and implementing a new way of 

achieving a result and/or performing work”.  

Dalam kaitannya dengan pelayanan publik, 

inovasi diartikan sebagai an effective, 

creative and unique answer to new problems 

or a new answer to old problems. Secara 

ringkas, inovasi merupakan implementasi 

dari gagasan kreatif dan unik sebagai 

upaya pemecahan masalah organisasi. 

Sebagai bagian dari instansi pemerintah, 

DJKN juga berkomitmen untuk terus 

menerus berkreasi menciptakan inovasi 

yang mendukung pelaksanaan tugas dan 

fungsi yang pada akhirnya mendorong 

upaya peningkatan pelayanan publik. Hasil 

yang membahagiakan kita adalah bahwa 

pada tahun 2015, inovasi terkait e-auction 

terpilih menjadi salah satu Top 99 Inovasi 

Pelayanan Publik dalam SINOVIK Tahun 

2015 yang diselenggarakan Kementerian 

PAN-RB.  Dalam lingkup internal pula, DJKN 

telah memberikan penghargaan bagi 

unit kerja yang telah membangun inovasi 

pelayanan. Penghargaan ini diberikan pada 

kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 

DJKN Tahun 2015. Tiga Inovasi yang terpilih 

sebagai inovasi terbaik adalah: 1) inovasi 

penerbitan Keputusan Penetapan Status 

Penggunaan BMN berupa Tanah dan/

atau Bangunan dalam waktu satu jam 

(KPKNL Madiun); 2) penetapan jadwal 

lelang noneksekusi dalam waktu 10 menit  

(KPKNL Sorong); 3) Aplikasi Administrasi 

BMN (APMIN BMN) dari KPKNL Bukittinggi. 

Sesuai namanya, dua inovasi pertama 

merupakan inovasi dengan landasan 

ide percepatan pelayanan publik bagi 

pengguna layanan DJKN. Janji KPKNL 

Madiun, bahwa Penetapan Status 

Penggunaan BMN berupa Tanah dan/atau 

Bangunan dapat diselesaikan dalam waktu 

satu jam bagi pemohon yang datang 

langsung. Bandingkan norma waktu 1 jam 

ini dengan janji layanan unggulan selama 

5 hari kerja bagi KPKNL. KPKNL Sorong 

berkomitmen untuk dapat menetapkan 

jadwal lelang noneksekusi dalam waktu 

10 menit yang jauh lebih cepat dibanding 

norma waktu resmi selama 2 hari kerja. 

Janji layanan dari KPKNL Madiun dan 

KPKNL Sorong tentunya dapat dipenuhi 

apabila persyaratan telah lengkap. 

Sementara itu, APMIN BMN merupakan 

aplikasi yang membantu KPKNL dalam 

mengeluarkan produk terkait pengelolaan 

BMN.  Dengan aplikasi ini, KPKNL dapat 

memantau progres/pengelolaan BMN 

pada wilayah kerjanya.

Keunggulan ketiga inovasi di atas, tidak 

lepas dari karakteristik inovasi. Dikutip 

dari Innovation in American Government 

Awards Program Harvard University, inovasi 

memiliki karakteristik: merupakan hal baru 

(novelty), dapat memberikan dampak 

yang nyata (effectiveness), merupakan 

solusi atas permasalahan (significance), 

serta memiliki jaminan untuk direplikasi 

ataupun ditransfer (transferability). Inovasi 

dari 3 KPKNL dimaksud sebelumnya 

merupakan sebuah solusi baru yang 

ditawarkan dengan mengangkat berbagai 

isu sentral terkait pelayanan publik yang 

diselenggarakan DJKN, terkait pengelolaan 

BMN dan pelayanan Lelang. Secara garis 

besar terdapat dua isu yang perlu disimak 

dari kedua inovasi, yaitu percepatan 

dan jaminan waktu pelayanan serta 

penjaminan kualitas produk keluaran. 

Menjadi harapan kita semua, bahwa 

percepatan waktu pelayanan tetap 

memperhatikan aspek kehati-hatian 

dalam verifikasi dokumen. Inovasi ini 

juga merupakan gagasan yang dapat 

diterapkan oleh semua unit kerja serta 

tidak memerlukan adanya keahlian dan 

kompetensi khusus. Upaya yang dilakukan 

oleh 3 KPKNL ini kiranya dapat menjadi 

teladan bagi KPKNL lainnya.

Sesuai penjelasan yang diberikan oleh 

PBB inovasi di bidang pelayanan publik, 

an innovation is not a closed and complete 

solution, but an open solution, transformed 

by those who adopt it. Pada intinya, inovasi 

merupakan proses berkelanjutan yang 

berhenti pada satu titik. Inovasi terus 

berkembang, maka bukan merupakan 

hal yang salah bagi unit kerja untuk 

mengambil gagasan dari unit lain untuk 

dapat diterapkan serta dimodifikasi sesuai 

kondisi lingkungan kerjanya. Hal ini yang 

mendasari, bahwa salah satu kriteria 

penilaian inovasi, adanya jaminan replikasi 

serta jaminan pengembangan.

Dalam upaya pengembangan inovasi, 

terdapat sejumlah hal yang perlu 

mendapat perhatian. 

Pertama, adalah bahwa penerapan 

inovasi seyogianya dapat membentuk 

perubahan budaya kerja bagi organisasi 

yang tentunya menuju arah perbaikan. 

Berdasarkan hasil analisis penulis, salah 

satu keunggulan dari e-auction, sehingga 

termasuk Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 

dalam SINOVIK Tahun 2015. E-auction 

turut mendorong perubahan paradigma 

dan budaya kerja dalam pelayanan bagi 

masyarakat. E-auction merupakan hasil 

inovasi para pegawai DJKN. Sebelum 

diimplementasikannya e-auction, 

fungsi publik lelang sebagai bagian 

penegakan hukum dan pemenuhan 

hak-hak publik terlihat lebih kuat dan 

menonjol, sedangkan fungsi privat dan 

fungsi budgeter belum sepenuhnya 

terlaksana. Harga jual yang terbentuk 

dari lelang dengan cara konvensional 

(kehadiran para pembeli) belum optimal, 

karena berkumpulnya para peserta 

lelang justru dimanfaatkan untuk saling 

berkooperasi atau bahkan saling intimidasi. 

Pembangunan e-auction dikerjakan secara 

mandiri oleh para pegawai DJKN, dengan 

basis utama penyesuaian bisnis  proses 

lelang yang mendukung terciptanya 

optimalisasi harga jual barang dari proses 

lelang. E-auction dibangun berbasis 

internet dan terdiri dari dua sub sistem, 

yaitu aplikasi untuk peserta lelang (front 

end) dan aplikasi untuk petugas KPKNL 

(back-end). Pemisahan ini ditujukan untuk 

meningkatkan keamanan sistem. Untuk 

memenuhi standar layanan publik berbasis 

internet, e-auction telah memperoleh 

sertifikat kelayakan uji quality assurance 

oleh Pusintek Kementerian Keuangan dan 

dilakukan  pendaftaran (hosting) alamat 

domain e-auction berbasis secure  (“https”) 

serta sertifikasi keamanan oleh lembaga 

“Comodo CA”. 

Kedua, inovasi bisa saja berasal dari konsep 

sederhana, namun merupakan solusi nyata 

bagi masyarakat luas dan merupakan 

upaya pemberdayaan masyarakat. 

Sebagai contoh, Kabupaten Aceh Singkil 

memperoleh peringkat 2 regional Asia 

Pasifik UNPSA untuk inovasi kemitraan 

dukun dan bidan dalam menekan angka 

kematian ibu dan anak. Pada lingkup 

internal DJKN, KPKNL bisa saja berinovasi 

dengan target meningkatkan kesadaran 

masyarakat terkait permasalahan hukum 

menyangkut pengelolaan kekayaan 

negara, pengurusan piutang negara dan 

pelayanan lelang.

Kita berharap ke depannya, unit kerja 

DJKN terus menerus berkreasi melahirkan 

gagasan yang semakin meningkatkan 

kualitas pelayanan kepada pengguna 

layanan. Semangat ini tentunya sejalan 

dengan salah satu nilai Kementerian 

Keuangan, Kesempurnaan.

DJKN 
BERINOVASI
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Kolom Humas

Perkembangan Identitas Grafis

Manusia telah menggunakan simbol sejak 
zaman purbakala kurang lebih 30.000 
tahun yang lalu sebagai alat komunikasi 
untuk mencatat dan menceritakan apa 
yang mereka alami dan kerjakan sehari-
hari. Simbol-simbol yang digunakan 
berupa gambar-gambar sederhana dari 
benda-benda yang ada di sekeliling 
mereka, seperti: binatang, pohon, 
senjata, dan lainnya yang disebut dengan 
pictograph.

Bentuk identitas grafis ini mengalami 
perkembangan seiring dengan pergeseran 
zaman. Pengrajin barang-barang 
tembikar membuat tanda pada bagian 
bawah tembikar ciptaannya, pembuat 
perisai menandai hasil karyanya dengan 
identitas grafis berupa lambang-lambang 
kepahlawanan, dan struktur bangunan 
kerajaan yang diberi sentuhan grafis 
sebagai dekorasi.

Pada zaman modern, identitas grafis 
berkembang pada masa industrialisasi 
yang timbul sebagai akibat banyaknya 
perusahaan yang memproduksi 
jenis barang yang sama. Munculnya 
permasalahan ini ke permukaan, 
mengharuskan perusahaan-perusahaan 
yang ada untuk menciptakan logo dan cap 
serta merek dagang (trademark) dalam 
memasarkan barang-barang mereka agar 

dikenali oleh publik.

Dewasa ini, logo dan cap serta 
merek dagang mengalami perluasan 
penggunaan yang sangat signifikan. 
Perusahaan-perusahaan tidak lagi sekedar 
menggunakan logo sebagai info grafis 
yang bertujuan sebagai dekorasi atau 
penanda produk ciptaannya, melainkan 
sebagai simbol identitas yang digunakan 
untuk merepresentasikan visi dan misinya 
kepada publik sehingga mudah untuk 
dikenali.

Identitas organisasi yang dimanifestasikan 
dalam bentuk ekspresi visual berupa 
logo merupakan bentuk gambar atau 
simbol yang umum digunakan oleh bisnis 
komersial, organisasi publik, pemerintahan, 
bahkan individu, agar memiliki ciri khas 
yang mudah dikenali oleh publik dalam 
menginterpretasikan informasi mengenai 
perusahaan tersebut. Kebutuhan akan 
identitas organisasi bagi unit organisasi 
memiliki fungsi vital diantaranya:

1. Memberikan visibilitas, citra positif, 
dan kemudahan untuk dikenal oleh 
stakeholders;

2. Menyampaikan visi dan misi, strategi, 
serta budaya kerja sesuai filosofi organisasi;

3. Merupakan sarana untuk melakukan 
promosi dan publikasi (corporate branding) 
yang baik bagi organisasi.

Logo Tulisan DJKN

Sejalan dengan penjabaran di atas, dalam 
rangka menjalankan visi, misi, dan strategi, 
DJKN sebagai salah satu unit eselon I 
di lingkungan Kementerian Keuangan 
memandang perlu untuk mengenalkan 
unit organisasi DJKN kepada pemangku 
kepentingan pada khususnya dan publik 
pada umumnya.

Dalam memberikan pelayanan prima 
kepada stakeholders, diperlukan suatu 
image yang kuat untuk melambangkan 
identitas DJKN sesuai filosofi organisasi 
dalam bentuk identitas organisasi 
(corporate identity) yang dituangkan dalam 
bentuk penggunaan media komunikasi 
visual berupa logo tulisan DJKN.

Identitas organisasi berupa logo tulisan 
DJKN memiliki karakter yang sederhana 
tetapi mengena, merupakan simbol yang 
efektif dengan bentuk visual yang kuat.

Logo mengusung dua warna utama 
yaitu hijau dan kuning keemasan. Warna 
hijau merupakan warna identitas DJKN. 
Warna kuning keemasan mewakili 
warna Kementerian Keuangan dan 
melambangkan kemakmuran, kejayaan 

serta 
kekayaan 

negara. Selain 
merupakan warna identitas DJKN, warna 
hijau juga merupakan lambang dari 
sesuatu yang berkelanjutan (sustainability), 
segar, dan baru.  Kuning keemasan 
bermakna kemakmuran, kreativitas dan 
optimisme.

Font logo yang tegas mencerminkan jiwa 
DJKN yang tegas dan kokoh. Bentuk font 
agak condong ke depan menggambarkan 
organisasi yang terus bergerak maju demi 
kemajuan bangsa.

Sisi-sisi melengkung dari karakter huruf 
menggambarkan jiwa organisasi yang 
fleksibel dan mampu beradaptasi dengan 
cepat mengikuti perkembangan zaman. 
Sisi runcing dari tiap karakter huruf 
merupakan gambaran dari arah tujuan dan 
fokus organisasi yaitu menjadi pengelola 
kekayaan negara yang profesional 
dan akuntabel untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat. 

Gradasi warna yang digunakan dalam logo 
merupakan gambaran siklus hidup yang 
saling bertautan, sehingga pengelolaan 
kekayaan negara yang optimal tidak hanya 
menjadi berkah untuk generasi saat ini, 
namun juga menjadi warisan dan berkah 
untuk generasi mendatang. Gradasi warna 
juga menggambarkan regenerasi tongkat 
estafet penglolaan kekayaan negara untuk 
sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Adapun media komunikasi visual berupa 
logo tulisan DJKN digunakan pada lingkup 
kerja Kantor Pusat DJKN, Kantor Wilayah, 
dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 
dan Lelang (KPKNL). Logo tulisan tersebut 
diharapkan memberikan kesamaan 
persepsi, gerak dan langkah, serta 

sinergitas 
yang utuh dalam 

memberikan pelayanan yang 
prima dari segala unit 

DJKN kepada seluruh stakeholders terkait.

Jingle DJKN

Sejalan dengan dipromosikannya 
penggunaan media komunikasi visual 
berupa logo tulisan DJKN, juga akan 
dikenalkan metode promosi dan publikasi 
(organisational branding) terhadap layanan 
DJKN dalam bentuk musik melalui jingle 
DJKN. Jingle DJKN berupa lagu dengan 
durasi pendek yang menyampaikan 
pesan singkat layanan DJKN dengan nada 
menyenangkan, catchy, dan menghibur, 
sehingga dapat mengaitkan citra positif 
organisasi dan diharapkan pesan yang 
akan disampaikan diterima dengan mudah 
oleh publik.

Penggunaan suara dan musik bersamaan 
dengan konten video dapat membuat 
pesan yang berkesan kepada publik, 
karena dapat dengan mudah diingat 
lama setelah video berakhir. Ke depan, 
jingle DJKN direncanakan akan digunakan 
sebagai nada tunggu/Ring Back Tone 
(RBT) pada fix phone seluruh kantor di 
lingkungan DJKN maupun mobile phone 
pegawai DJKN.

Maskot DJKN

Seperti halnya sebuah logo dan jingle yang 
baik, maskot yang menarik bisa membantu 
promosi dan publikasi (organisational 
branding) terhadap layanan DJKN. Melalui 
maskot, banyak pakar periklanan meyakini, 
bahwa salah satu representasi paling 
efektif dari sebuah promosi dan publikasi 
(organisational branding).

Maskot merupakan salah satu strategi 

kehumasan yang membuat suatu 
organisasi, produk dan/atau jasa 
terlihat unik di tengah organisasi yang 
ada. Maskot tidak hanya memberikan 
kepribadian kepada organisasi, produk 
dan/atau jasa yang diwakilinya, namun 
juga memberikan sentuhan kreatif dan 
emosional bagi orang yang melihatnya 
dan tentunya menjadi image awal 

yang akan dilihat publik dari suatu 
organisasi, produk dan/atau jasa.

Elang Jawa, dipilih sebagai maskot 
yang merepresentasikan DJKN, hewan 
yang kuat, yang mampu terbang tinggi 
dan memiliki daya jelajah yang luas.

DJKN merupakan institusi penjaga dan 
pengelola kekayaan negara yang tersebar 
di seluruh wilayah Republik Indonesia. 
Tugas demikian tidaklah ringan, dengan 
menyematkan sifat elang yang memiliki 
daya jelajah yang luas, maka wilayah 
Indonesia yang membentang dari Sabang 
sampai Merauke, bukanlah merupakan 
kendala bagi DJKN dalam mengawal dan 
mengelola kekayaan negara.

Paruh dan cakar yang kuat pada elang 
merupakan gambaran DJKN yang 
memiliki kekuatan dan kemampuan 
dalam melaksanakan tugas yang telah 
diamanatkan. Elang juga merupakan 
hewan yang kuat sekaligus menakutkan 
bagi mangsanya, sifat demikian bisa 
diibaratkan sebagai institusi yang dapat 
bertindak tegas dan berwibawa dalam 
melaksanakan tugas.

Jambul burung elang dibuat lima 
mengerucut ke atas, bentuk ini 
merupakan simbol DJKN sebagai institusi 
yang menjunjung 5 (lima) nilai-nilai 
Kementerian Keuangan, yakni integritas, 
profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan 
kesempurnaan.

DJKN sebagai organisasi yang kompleks 
membutuhkan sarana komunikasi yang 
baik dan memadai guna menjangkau dan 
memberikan pelayanan prima kepada 
stakeholders. Kemajuan teknologi yang 
memungkinkan informasi menyebar 
dengan cepat, kebutuhan informasi oleh 
publik yang perlu dikemas secara menarik, 
dan pengaplikasian komunikasi yang 
bersifat startegis menjadi tujuan utama 
perlunya DJKN mengusung identitas 
organisasi yang baik untuk mencapai 
target-target strategis DJKN dalam jangka 
panjang.

Visualisasi 
Identitas 
Organisasi 
DJKN
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Inovasi

Peribahasa inilah yang selalu tertanam 
dalam diri para punggawa Bidang 
Penilaian Kanwil DJKN Papua dan Maluku 
dalam melaksanakan tugas-tugasnya. 
Sebagai perpanjangan tangan Direktorat 
Penilaian di daerah, Bidang Penilaian 
Kanwil DJKN Papua dan Maluku selain 
melaksanakan penilaian,  juga menjalankan 
fungsi pembinaan terhadap Penilai yang 
berada di wilayah kerjanya yang tersebar di  
tiga provinsi yang berbeda.

Pembinaan yang berkesinambungan 
merupakan wujud partisipasi aktif 
Bidang Penilaian Kanwil DJKN Papua dan 
Maluku dalam menyukseskan Road Map 
Direktorat Penilaian yang mengharuskan 
seluruh Penilai Pemerintah di DJKN dapat 
memenuhi tingkat kompetensi minimum. 

Walaupun dengan berbagai keterbatasan 
seperti kurangnya SDM, tidak membuat 
Bidang Penilaian cepat berputus asa. 
Anggaran pembinaan yang tersedia pada 
DIPA Kanwil DJKN Papua dan Maluku 
pun terbatas, sehingga membuat Ahid 
Iwanudin (Kepala Bidang Penilaian), dkk 
harus berpikir keras dalam menelurkan 
produk pembinaan yang efektif, tepat 
sasaran, serta low budget. 

Berbagai kegiatan yang berorientasi 
pada peningkatan kompetensi telah 
dilaksanakan seperti Focus Group Discussion 
terkait current issue penilaian, knowledge 
sharing dari penilai yang baru selesai 
mengikuti diklat, pelaksanaan simulasi 
kaji ulang laporan penilaian, peer review 
laporan penilaian, dll. Meskipun berbagai 

kegiatan pembinaan telah dilakukan, akan 
tetapi hasil pelaksanaan quality assurance 
tahun 2014 dan kaji ulang laporan tahun 
2014 menunjukkan hasil yang belum 
memuaskan serta jauh dari harapan. 

Setelah Ahid, pria penggemar batu cincin, 
mengikuti suatu polling di internet terkait 
batu pada awal tahun 2015 ketika sedang 
booming koleksi batu, terbersitlah ide 
bahwa pembinaan pun dapat dilaksanakan 
secara online. Pada hari itu juga, ide 
tersebut kemudian didiskusikan 
dengan Fransiscus Raja Doly, 
Kepala Seksi Penilaian I. Kemudian 
keduanya sepakat, bahwa Bidang 
Penilaian perlu menelurkan 
suatu produk pembinaan yang 
revolusioner. Ide awal tersebut 
kemudian diterjemahkan menjadi 
proyek pelaksanaan pre test 
quality assurance secara online, 
yaitu semacam kegiatan try out 
yang ditujukan untuk membantu 
para penilai mempersiapkan diri 
menghadapi quality assurance tahun 
2015. 

Dalam proses pengembangan ide 
ini pun, bukan tanpa hambatan. 
Latar belakang keilmuan yang 
bukan berasal dari jurusan 
informatika dan bekal pengetahuan 
IT yang minim, membuat Frans, 
demikian sapaan akrab pria berkaca 
mata ini, harus banyak berguru 
pada Mbah Google. Bidang Penilaian 
percaya, bahwa “1000 langkah 
sukses dimulai oleh satu langkah 

awal”. Akhirnya untuk pre test tahap 1 
ditetapkan pada tanggal 6-10 Agustus 
2015 dengan menggunakan google form 
yang disediakan gratis oleh google yang 
di-launch secara simbolis oleh T. Agus Priyo 
Waluyo selaku Kakanwil Papua dan Maluku. 
Dalam penyusunan bank soal pun, Bidang 
Penilaian melibatkan seluruh seksi penilai 
KPKNL yang berada diwilayah kerjanya. 
“Dengan menyusun soal sendiri, para 
penilai di KPKNL dan Kanwil diajak untuk 

Bukti Inovasi mampu 
mengalahkan segala keterbatasan

me-refresh materi terkait penilaian. Alhasil 
sekali dayung dua tiga pulau terlampaui.” 
ujar Frans. 

Setelah pelaksanaan pre test tahap 1, 
Bidang Penilaian langsung mengadakan 
evaluasi sehingga diketahui, bahwa 
pelaksanaan pre test secara online tahap 
1 dapat berjalan dengan cukup baik, 
dan dapat menjangkau penilai dan 
anggota penilai yang berada di KPKNL 
Jayapura, Sorong, Biak dan Ambon. 
Tingkat partisipasi kegiatan pre test cukup 
tinggi akan tetapi masih terdapat banyak 
kekurangan ketika menggunakan google 
form sebagai tool utama, di antaranya 
sistem random soal yang terbatas, koreksi 
hasil pre test harus dilakukan secara manual, 
sehingga penilai tidak dapat mengetahui 
skornya ketika selesai mengikuti pre test. 
Sebagai media pembelajaran, Penilai pun 
tidak dapat mengetahui jawaban yang 
benar dan salah (kunci jawaban). Untuk 
itu, diperlukan tool baru yang mampu 
menjawab segala kekurangan pada pre 
test tahap 1 tersebut.

Setelah mendapat suntikan pegawai baru, 
Yogy Arif Pratama yang berlatar belakang 

IT, Bidang Penilaian langsung tancap gas 
untuk mempersiapkan pre test tahap 2. 
PELITA singkatan dari Pre Evaluation quaLITy 
assurance for Appraiser merupakan aplikasi 
berbasis web yang dikembangkan Bidang 
Penilaian untuk pre test tahap 2 yang 
dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 
2015.  Berbekal aplikasi ini, kekurangan-
kekurangan pada pre test sebelumnya 
dapat dieliminasi. Sampai dengan saat 
ini, aplikasi PELITA terus disempurnakan 
sampai dengan PELITA V.4.1 (baca: empat 
orang bersatu). “Hardwork will never betray 
you” , kerja keras dan jerih payah Bidang 
Penilaian Kanwil seakan terbayar lunas 
ketika mengetahui hasil Quality Assurance 
tahun 2015, yang rata-rata nilai hasil 
quality assurance Penilai pada Kanwil DJKN 
Papua dan Maluku adalah tertinggi secara 
nasional.

Hadirnya nahkoda baru di Kanwil DJKN 
Papua dan Maluku, Arik Hariyono selaku 
Kakanwil DJKN Papua dan Maluku yang 
begitu concern dengan pembinaan 
penilai, langsung memberi arahan dalam 
peningkatan mutu penyelenggaraan 
pre test quality assurance termasuk 

penyempurnaan Aplikasi PELITA ke 
depan, seperti perlunya klasifikasi 
tingkat kesulitan test dari basic, 
intermediate maupun advance. 
Tidak menunggu lama, di bawah 
komando Arik, kolektor benda 
bernilai sejarah, Bidang Penilaian 
yang sedang on fire langsung tancap 
gas untuk mempersiapkan penilai 
di Kanwil Papua dan Maluku dalam 
menghadapi  Verifikasi Kompetensi 
tahun 2016 (dahulu disebut quality 
assurance). Tanggal 15 Maret 2016 

ditetapkan sebagai tanggal pelaksanaan 
pre test quality assurance tahap 1 tahun 
2016. 

Sesuai komitmen Kanwil DJKN Papua 
dan Maluku untuk dapat bersinar seperti 
layaknya matahari yang terbit dari timur 
dan dapat memberikan manfaat yang 
lebih luas, maka pada pelaksanaan pre 
test quality assurance tahap 1 tersebut, 
secara informal Kanwil Papua dan Maluku 
juga mengajak Penilai di Kanwil lainnya 
yang mau ikut belajar bersama dalam 
mempersiapkan diri menghadap verifikasi 
kompetensi tahun 2016 melalui kegiatan 
pre test quality assurance di antaranya 
Kanwil DKI Jakarta, Kanwil Jawa Tengah 
dan DI Yogyakarta, Kanwil Sumatera 
Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung, 
Kanwil Riau, Sumatera Barat dan Kep. Riau, 
Kanwil Lampung dan Bengkulu,   Kanwil 
Kalimantan Barat, Kanwil Kalimantan Timur, 
Kanwil Sulawesi Selatan, Tenggara dan 
Barat. Sebelumnya Kanwil-kanwil yang 
tersebut juga telah menyumbangkan 
soal-soal guna memperkaya bank soal 
yang selanjutnya akan digunakan dalam 
pre test tersebut. Tercatat 227 Orang 
penilai dan anggota penilai dari berbagai 
penjuru Kanwil DJKN yang telah terdaftar 
pada akun aplikasi PELITA. Hasil Pre test 
menempatkan Agus Trewulianto (KPKNL 
Pangkal Pinang), Luh Srinadi (KPKNL 
Singkawang), Wahyu Widodo (KPKNL 
Lampung) sebagai 3 (Tiga) besar peserta 
dengan nilai pre test terbaik. 

Tidak berhenti sampai di situ, harapan 
ke depan, agar Kanwil DJKN Papua dan 
Maluku dapat  terus berkontribusi bagi 
kemajuan penilai DJKN, salah satunya 
dengan terus menyempurnakan aplikasi 
PELITA dengan fitur-fitur tambahan seperti 
adanya fitur tutorial penilaian yang bersifat 
tematik, adanya pre test yang terspesialisasi 
baik penilai properti, penilai usaha dan 
penilai sumber daya alam, dll.

Dari ujung timur Indonesia, PELITA 
didedikasikan bagi kemajuan penilai DJKN. 
Jayalah selalu penilai DJKN.

PRE TEST QUALITY ASSURANCE SECARA ONLINE

”Where there is a will, there is a way” 



menguraikan prinsip-prinsip, prosedur 
dan alat yang tepat untuk menghadapi 
tantangan perubahan global di bidang 
properti dan real estate baik swasta 
maupun pemerintah. Untuk tahun 
2016, IRERS mengambil tema “Leading 

the Way: Innovation in Real Estate”.

DJKN mengirimkan 4 (empat) penilai 
pemerintah untuk mempresentasikan 
research paper dalam forum 
IRERS 2016. Calon peserta wajib 
mengirimkan abstrak yang selanjutnya 
diadakan proses seleksi dan wawancara 
oleh Tim Panelis (Sekretariat DJKN 
dan Direktorat Penilaian). Dari 13 
(tiga belas) buah abstraksi yang telah 
disampaikan, terpilih 4 abstraksi yang 
sesuai dengan kriteria dan memiliki 
kualifikasi untuk disampaikan dalam 
forum internasional ini. Sebagai 
persiapan untuk menjadi pembicara 
dalam forum IRERS 2016, 4 (empat) 
calon peserta IRERS 2016 yang terpilih 
telah dibekali dengan pengetahuan 
terkait dengan penyusunan karya tulis 
ilmiah oleh akademisi Universitas 
Gajah Mada, sehingga dapat 
mengembangkan research paper-nya.

Ke-4 (empat) pegawai DJKN tersebut 
memiliki materi kajian yang berbeda-
beda. Badrud Duja, pelaksana dari 
KPKNL Jakarta V dengan judul 
paper Analysys of the Influence of GDP, 

Wage, Inflation, IHPB Construction and 

Interest Rate on Residential Property 

Prices in Indonesia, memiliki kajian 
terkait pertumbuhan harga properti 
residensial di Indonesia akibat dampak 
dari pertumbuhan ekonomi saat ini. 
Tujuan utama dari penelitian ini, 
untuk menganalisis determinan harga 
perumahan di Indonesia dengan 
meneliti hubungan dinamis antara 
harga perumahan yang tercermin pada 
indeks properti residensial (IHRP), 
suku bunga dan Produk Domestik 
Bruto (PDB). Dengan adanya penelitian 
ini diharapkan dapat menawarkan 
sudut pandangan yang lebih baik bagi 
pemerintah dalam memberlakukan 
kebijakan yang lebih baik di sekor 
properti residensial.

Dian Fitriasari, pelaksana KPKNL 
Malang dengan judul paper Valuation 

of Spectrum at 2100 Mhz Band 

Using Discounted Cash Flow Method 

memiliki kajian terkait penilaian 
untuk mendapatkan estimasi nilai 
spektrum pada frekuensi 2100 Mhz, 
sehingga dapat digunakan sebagai 
dasar untuk menentukan tarif yang 
optimal. Metode Discounted Cash Flow 

(DCF) telah dipilih sebagai metode 
untuk menilai spektrum dibanding 
menggunakan metode yang saat ini 
digunakan oleh pemerintah yaitu 
metode benchmarking. Metode DCF 
dilakukan dengan memproyeksikan 
future net cashflow dari pengguna dan 
mendiskon cashflow tersebut untuk 
mendapatkan net present value-nya 
(NPV), sehingga dengan metode DCF 
ini diharapkan dapat menghasilkan 
nilai yang lebih akurat dibandingkan 
dengan menggunakan metode yang 

digunakan pemerintah saat ini.

Denny Setyaji Kepala Seksi PKN 
KPKNL Banda Aceh dengan judul 
paper The Possibility of Green Concept 

Implementation in Indonesian Government 

Building memiliki kajian terkait green 

building concept. Tujuan dari kajian 
ini, untuk mengidentifikasi potensi 
implementasi konsep green building 
untuk gedung-gedung pemerintahan di 
Indonesia dengan mengambil sampel 
dua bangunan pemerintah yang salah 
satunya adalah gedung berkonsep  green 

building dan membandingkan kinerja 
dari kedua bangunan tersebut.

Helvita Dorojatun pelaksana Direktorat 
Penilaian, dengan judul paper Risk 

Identification and Determination of The 

Public Building Insurance in Disaster Prone 

Areas of Study in Bantul District memiliki 
kajian terkait penetapan identifikasi 
dan determinasi dari risk funding option 

untuk gedung pemerintah pada area 
rawan gempa di Indonesia. Tujuan dari 
kajian ini untuk menentukan pilihan 
terbaik terkait risk funding option untuk 
menutupi kerugian dari aset negara 
akibat dampak dari bencana gempa 
bumi.

Dari keempat paper yang dikirimkan, 
dua diantaranya mendapatkan 
penghargaan Best Paper, yaitu Dian 
Fitriasari, Ari Setyaningrum, dan 
Muhamad Nahdi untuk kategori 
Innovator Award, dan yang kedua 
Helvita Dorojatun dan Rachmat 
Kurniawan untuk Kategori Merit 

Award.

Selain mengirimkan perwakilan sebagai 
peserta, DJKN juga mengirimkan 
pegawai dalam program magang 
sebagai panitia persiapan kegiatan 
8th International Real Estate Research 

Symposium (IRERS) 2016. Hal tersebut 
merupakan upaya DJKN untuk 
mempelajari pengelolaan event bertaraf 
internasional, sehingga ke depan DJKN 
dapat mempersiapkan event bertaraf 
internasional sebagai sarana untuk 
saling berbagi pengetahuan dengan 
komunitas penilai di tingkat global.

Keikutsertaan DJKN dalam forum 
8th International Real Estate Research 

Symposium (IRERS) 2016 merupakan 
salah satu langkah nyata DJKN untuk 
terus mengembangkan kompetensi 
SDM penilai pemerintah. Dengan 
adanya keikutsertaan dalam forum 
internasional tersebut diharapkan 
dapat menumbuhkan semangat 
dalam mengembangkan ilmu di 
bidang penilaian tidak hanya di 
kalangan Kantor Pusat, namun juga di 
lingkungan Kanwil dan KPKNL. Hal 
ini dapat berlangsung secara efektif 
dan efisien, sehingga semakin banyak 
Penilai Internal DJKN yang memiliki 
tingkat kompetensi di atas rata-rata.

Keikutsertaan pada forum ilmiah 
dan professional pada tingkat 
internasional akan terus dilanjutkan 
dengan harapan semakin banyak 
penilai pemerintah yang mempunyai 
pengalaman berkolaborasi dengan 
komunitas penilai pada tingkat 
global. Pada akhirnya diharapkan juga 
dapat membagi pengalaman tersebut 
ditempat para penilai pemerintah 
berkarya. 

Ajang Berbagi Ilmu Penilaian 
di Kancah Internasional

8th International Real Estate Research Symposium (IRERS):

Dewasa ini, profesi penilai 
menjadi pusat perhatian karena 
perannya dalam perekonomian 

nasional yang semakin strategis dalam 
proses pengambilan keputusan baik di 
Pemerintah Pusat maupun Pemerintah 
Daerah. Peranan strategis Penilai dalam 
perekonomian Nasional diwujudkan 
melalui pemberian “estimasi nilai” 
yang akan dijadikan sebagai dasar 
pengambilan keputusan-keputusan 
yang strategis. Beberapa contoh 
keputusan strategis yang membutuhkan 
estimasi nilai dalam pengambilan 
keputusan, diantaranya estimasi nilai 
ganti kerugian yang diperlukan bagi 
proyek pembangunan infrastruktur, 
estimasi nilai sebagai dasar keputusan 
yang dibutuhkan investor dalam 
industri pasar modal, estimasi nilai aset 
yang akan dijadikan underlying untuk 
penerbitan Surat Berharga Syariah 
Negara. Banyak keputusan strategis 
lainnya yang membutuhkan estimasi 
nilai dalam pengambilan keputusan. 
Hal tersebut menjadi kesempatan 

sekaligus tantangan bagi Penilai. 
Sebagai kesempatan, akibat demand 
terhadap estimasi nilai dalam berbagai 
keperluan akan terus meningkat. 
Selanjutnya menjadi tantangan, 
karena Penilai akan dituntut semakin 
profesional dalam melaksanakan 
tugasnya dalam memberikan opini 
wajar atas aset properti yang dinilai. 

DJKN sebagai institusi yang menaungi 
penilai pemerintah, menyadari 
pentingnya mengembangkan 
kompetensi penilai pemerintah yang 
profesional dan berdaya saing global. 
Sebagai upaya untuk membentuk 
penilai dengan kompetensi yang 
mumpuni, DJKN senantiasa 
mengadakan capacity building terhadap 
penilai pemerintah, baik secara 
swakelola maupun bekerjasama dengan 
institusi di bidang penilaian baik dalam 
maupun luar negeri. 

Salah satu kolaborasi Sekretariat 
DJKN dan Direktorat Penilaian 
untuk mengembangkan kemampuan 

Penilai Pemerintah dalam hal 
penelitian dan meningkatkan peran 
Penilai Pemerintah pada komunitas 
internasional serta membangun 
network yang luas, penilai pemerintah 
diikutsertakan pada kegiatan 8th 

International Real Estate Research 

Symposium (IRERS) 2016 yang akan 
diselenggarakan pada tanggal 26-28 
April 2016 berlokasi di Putra World 
Trade Center (PWTC) Kuala Lumpur, 
Malaysia.

International Real Estate Research 

Symposium (IRERS) 2016 merupakan 
forum diskusi di bidang properti 
yang diselenggarakan setiap 2 tahun 
sekali oleh The National Institute of 

Valuation (INSPEN), Valuation and 

Property Services Department (JPPH), 
Ministry of Finance (MoF) Malaysia 
bekerjasama dengan beberapa 
universitas internasional dan organisasi 
properti internasional.  IRERS 2016 
mempertemukan pembuat kebijakan, 
para pakar, praktisi, akademisi dan 
lembaga di tingkat internasional untuk 

Penulis: I Wayan Mardana -  Darmawan Dwi Atmoko

Ajang Berbagi Ilmu Penilaian 
di Kancah Internasional

8th International Real Estate Research Symposium (IRERS):
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Indonesia kerap disebut sebagai negara 
yang kaya-raya. Konon kekayaan tersebut 
yang yang menjadi magnet bagi negara-
negara Eropa pada zaman penjajahan 
untuk datang dan mengambil kekayaan 
Indonesia. Tak ayal sebuah band ternama di 
era 70-an yang digawangi Koes bersaudara 
pun membuat lagu bertema kekayaan 
Indonesia. ‘Tongkat dan batu jadi tanaman’ 
lirik yang begitu melekat di benak pemuda 
zaman itu bahkan hingga generasi 
millenials.

Namun benarkah Indonesia itu kaya? Berapa 
kekayaannya? Tentunya tidak sesederhana 
melihat angka yang terpapar di Neraca 
pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. 
Berapa kekayaan alam Indonesia? Belum 
tercantum dalam Laporan tersebut. Padahal 
hal itulah yang menjadi kebanggaan Rakyat 
Indonesia semenjak disatukan Mahapatih 
Gajahmada hingga saat ini. Dari citizen 

sampai netizen Indonesia belum bisa 
menjawab pertanyaan tersebut.

Hal itulah yang melatarbelakangi Direktorat 
Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) 
mengirimkan tim untuk melakukan uji 
petik penilaian sumber daya alam. Selain 
dilatarbelakangi masalah klasik tadi, tentu 
DJKN punya agenda lain melakukan uji petik 
itu, salah satunya rencana pembentukan 
neraca sumber daya alam yang menjadi 
kebutuhan mutlak, agar pengelolaan 
sumber daya alam di Indonesia bisa 
dilakukan secara optimal, tidak merugikan 
negara dan rakyatnya, dan yang paling 
penting untuk sebesar-besar kemakmuran 
rakyat.

Rabu 29 September lalu tim Media Kekayaan 
Negara berkesempatan mengikuti tim 
Penilai DJKN melakukan uji penilaian 
sumber daya mineral yang terletak di 
Sanggau, Kalimantan Barat. Objek penilaian 

kali ini adalah pertambangan bauksit yang 
dikelola oleh PT Aneka Tambang (PT Antam 
(persero) Tbk).

Bauksit merupakan mineral bijih alumina 
yang dimanfaatkan sebagai bahan galian 
industri, sebagai bahan dasar pembuatan 
jenis logam aluminium. Bauksit berasal dari 
endapan residual dari proses lateritisasi 
batuan asal. Bauksit adalah bahan mineral 
yang heterogen, yang mempunyai mineral 
dengan susunan terutama dari oksida 
aluminium, yaitu berupa mineral buhmit 
(Al2O3H2O) dan mineral gibsit (AL2O3 
3H20). Secara umum bauksit mengandung 
al2O3 sebanyak 45-65 %, SIO2 1-12 %, Fe 
2O3 2-25%, TiO2 >3 % dan H2O 14-36 %.

Bauksit sendiri ditemukan pada  1821 oleh 
geolog bernama Pierre Berthier pemberian 
nama sama dengan nama desa Les Baux 
di selatan Perancis. Bauksit pertama kali 
ditemukan pada tahun 1924 di Kijang, pulau 

Bintan, di provinsi Kepulauan Riau. Bauksit 
yang berasal dari Bintan telah ditambang 
dan diekspor sejak tahun 1935. Pada tahun 
1968, pengelolaan tambang diserahkan 
kepada ANTAM. Hal ini menjadikan ANTAM 
sebagai perusahaan produsen bauksit 
tertua di Indonesia. ANTAM mengekspor 
bauksit ke produsen alumina di Jepang 
dan China. Per 31 Desember 2012, ANTAM 
memiliki cadangan bauksit berjumlah 108,8 
juta wmt dan 365 juta wmt sumber daya 
bauksit di wilayah Tayan, Mempawah dan 
Munggu Pasir, yang kesemuanya berlokasi 
di Kalimantan.

Total cadangan jumlah bauksit saat ini 
menurut catatan Asosiasi Pengusaha 
Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I) 
yang merupakan bahan dasar Alumina 
di Indonesia, memiliki cadangan bauksit 
sebesar 6.99 Milyar ton. Jika pasokan ini 
diperuntukan untuk kebutuhan bahan 
baku industri pemurnian bauksit (smelter 
alumina) dalam negeri yang dibutuhkan 
adalah 18 juta ton/tahun, dan ekspor 
bauksit masih bisa untuk sebanyak 22 
juta ton/tahun. Dengan asumsi demikian 
pun, dari 7 Milyar ton di-bagi 40 juta 
ton pertahun, maka cadangan Bauksit 

Indonesia masih mampu bertahan selama 
175 tahun. Cadangan yang luar biasa besar 
dan harus dikelola dengan baik bila tidak 
mau merugi.

Lokasi yang dituju tim yang berjumlah 14 
orang ini berada cukup jauh dari pusat 
kota Pontianak. Lahan eksplorasi yang 
digarap PT Antam (Persero) Tbk. Sejak 1991 
ini berjarak 113 Km atau sekitar 2,5 jam 
bila ditempuh dengan kendaraan roda 4  
melalui jalan lintas Kalimantan. Bila ingin 
menuju Tayan dari Pontianak kendaraan 
Anda harus menumpang perahu motor 
klotok untuk menyeberang ke Piasak. Nah, 
dari Piasak menuju Balai Berkuak.

Rombongan Tim Penilai DJKN yang diketuai 
Kepala Subdirektorat Penilaian Bisnis dan 
Sumber Daya Alam DJKN M. Nahdi tersebut 
berangkat menuju lokasi pukul 07.00 WIB 
dan tiba di Tayan sekitar pukul 10.00 WIB. 
Tiba disana rombongan langsung disambut 
oleh Vice President Operation PT Indonesia 
Chemical Alumina (PT ICA).

PT ICA adalah anak perusahaan ANTAM 
yang merupakan patungan antara 
ANTAM dan Showa Denko K.K. (SDK) yang 

merupakan perusahaan Jepang, dimana 
porsi saham masing-masing adalah 80% 
dan 20%.

Penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai 
DJKN adalah kombinasi studi lapangan 
langsung dengan desk study yaitu 
mengumpulkan data dengan cara studi 
literatur melalui pengumpulan berbagai 
referensi yang memuat berbagai konsep 
dan teori mengenai nilai ekonomi total 
sumber daya mineral terutama bauksit. 
Data yang terkumpul dianalisis secara 
kualitatif dan dikalikan dengan faktor 
pengali yaitu harga jual/nilai pasar bauksit 
dunia pada tanggal penilaian.

Pada dasarnya tim memperkirakan potensi 
bauksit yang terkandung dalam wilayah 
kuasa pertambangan mineral yang 
dikelola dengan nilai pasar bauksit dunia. 
Dengan uji petik ini diharapkan DJKN 
akan memperoleh formulasi penilaian 
bauksit yang nantinya dapat diterapkan 
pada penilaian sumber daya mineral 
khususnya Bauksit yang ada di wilayah lain 
untuk kemudian menyusun neraca SDA 
sebagaimana telah direncanakan.Penilaian 

Bauksit Foto dan Teks: Paundra Adi R.
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Teknologi Informasi dan Komunikasi 
(TIK) saat ini membuat dunia menjadi 

tanpa batas. Jarak sudah tidak menjadi 
halangan komunikasi antar manusia. 
Demikian juga dalam hal penyebaran 
informasi. Informasi dari belahan dunia 
timur dapat diketahui oleh belahan dunia 
barat bahkan dalam hitungan detik. 
Perkembangan TIK juga membuat siapa 
saja dapat mengembangkannya. Tidak 
pandang orang kota atau orang kaya, 
semua dapat memanfaatkannya.

KPKNL Sorong menjadi bukti bahwa TIK 
mampu membantu mengatasi kendala 
dan hambatan. Walaupun berada di Pulau 
Jayapura, tidak menyurutkan semangat 
untuk berinovasi. Hasilnya, Juara I Kantor 
Pelayanan Percontohan (KPPc) tingkat 
DJKN disabetnya pada 2015 silam. Apa saja 
modal yang dimiliki oleh KPKNL Sorong? 
Mari simak bahasan di bawah ini:

Kantor Penuh Inovasi

Tidak tanggung-tanggung tujuh aplikasi 

diciptakan KPKNL Sorong. Tidak hanya 
untuk memudahkan pekerjaan internal 
tetapi juga membantu komunikasi dengan 
pemangku kepentingan. Berikut ulasan 
tujuh aplikasi tersebut :

Aplikasi Pengelolaan Kekayaan Negara 
(PKN) Untuk SEHATI (APUSe)

Wilayah kerja KPKNL yang luas terdiri dari 
18 Kota/Kabupaten menjadi latar belakang 
lahirnya aplikasi ini. Jarak yang begitu jauh 
ditambah kontur tanah yang berbukit bukit 
dan berpulau-pulau tentu menjadi kendala 
yang berarti. Dengan APUSe, komunikasi 
antar satuan kerja dan KPKNL Sorong dapat 
terjalin dengan baik. Penyebaran informasi 
dapat dilakukan secara cepat. 

Hasil dari APUSe terasa. Sebelum ada 
aplikasi ini (2014), jumlah pelaporan 
pengawasan dan pengendalian (wasdal) 
Barang Milik Negara (BMN) hanya dilakukan 
oleh 18 satker. Setelah ada APUSe, 128 
satuan kerja mengirimkan laporan wasdal 
BMN pada 2015. Selain itu, APUSe juga 

mendapat penghargaan dari Menteri 
Keuangan dalam kategori Penghargaan 
Inovasi Untuk Peningkatan Kinerja pada 
2015.

Aplikasi Monitoring Administrasi Surat 
(AIMAS)

Dalam rangka meningkatkan pelayanan 
KPKNL Sorong ke pemangku kepentingan 
dibuatlah AIMAS. Aplikasi ini membuat 
semua persuratan dilakukan secara digital 
dan paperless.  Keunggulan AIMAS adalah 
dapat dijalankan di perangkat smartphone 
Android. Notifikasi persuratan langsung 
dikirim ke smartphone masing-masing. 
Hal ini tentu mempercepat proses layanan. 
Proses disposisinya pun dapat dilakukan 
melalui smartphone, dimanapun berada 
tentunya dengan jaringan internet. “APUSe 
dan AIMAS, keduanya dapat berjalan di 
Android. Jadi Saya dapat mendisposisi 
surat yang masuk dengan Android saya,” 
jelas Kepala KPKNL Sorong Nikodemus Sigit 
Rahardjo saat mempresentasikan kantor 
yang dipimpinnya.

Serba minimal 
Inovasi Maksimal

Aplikasi Monitoring Laporan Non SSO

Laporan bulanan sering menjadi masalah 
tersendiri terutama laporan yang 
dikirimkan tanpa melalui Single Sign-On 
DJKN. Untuk memonitoring penyampaian 
laporan tersebut aplikasi ini dibuat. Kepala 
KPKNL Sorong dapat memonitoring 
seluruh laporan bulanan yang seharusnya 
dibuat dan tentunya sesuai dengan norma 
waktu yang ditentukan.

Aplikasi Online Critics Complaint and 
SuggestIon (OCCSI), Aplikasi Indeks 
Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) dan 
Aplikasi Monitoring Perjalanan Dinas.

Di KPKNL Sorong, digitalisasi benar-benar 
dilakukan dalam berbagai hal. Pemangku 
kepentingan dapat mengajukan saran, 
kritik dan pengaduan serta mengisi survey 
pengguna layanan secara online baik 
melalui website maupun smartphone. 

1. Kantor KPKNL Sorong yang 

nyaman dan asri

2. Kepala KPKNL 

Sorong, 

Nikodemus 

Sigit 

Rahardjo

3.  Kepala 

Kantor 

beserta 

jajaran

Dengan ini, KPKNL Sorong dapat 
menindaklanjuti saran, kritik atau 
pengaduan secepatnya. Untuk mengatur 
ketersediaan pegawai di kantor, KPKNL 
Sorong menciptakan aplikasi monitoring 
perjalanan dinas. Kepala KPKNL dapat 
memonitoring jumlah pegawai yang di 
kantor dan menjalankan tugas di luar 
kantor. Hal ini dilakukan dalam rangka 
menjaga kualitas pelayanan. Aplikasi ini 
juga berguna untuk memastikan pegawai 
KPKNL Sorong telah mengikuti diklat sesuai 
minimal jam latihan.

Aplikasi Buku Pelayanan (Si Bulan)

Area Pelayanan Terpadu (APT) adalah 
front liner KPKNL. Pelayanan prima harus 
diberikan di tempat ini. Merujuk hal 
tersebut, KPKNL Sorong membuat Si Bulan 
untuk membekali pegawai yang jaga APT, 
sehingga pelayanan yang diberikan akan 
maksimal.

Kinerja Kinclong KPKNL Sorong

Penghargaan KPKNL Ber-Kinerja Se-
Kantor Wilayah DJKN Papua dan Maluku 
Semester I dan II Tahun 2014 menjadi bukti 
kinclongnya kinerja KPKNL Sorong. Hampir 
semua Indikitator Kinerja Utama (IKU) 2014 
melebihi target 100% (hijau). Nilai Kinerja 
Organisasi KPKNL Sorong 2014 112,62%. 
Kinerja yang mencolok adalah utilisasi 
kekayaan negara yang tercapai 151% dari 
target.

Selain bermodal inovasi, KPKNL Sorong 
maju juga, karena pegawainya “SEHATI”. 
Senyum dalam memberikan pelayanan, 

Efektif dan Handal dalam bekerja, Adil 
dan Tertib dalam menunaikan tugas serta 
penuh dengan Inovasi. SEHATI menjadi 
motto KPKNL Sorong dalam mengarungi 
bahtera pekerjaan. “Sehati, akan membuat 
kami (KPKNL Sorong-red) bersinergi penuh 
dengan stakeholders, sehingga kendala dan 
hambatan dapat teratasi dengan cepat 
dan tepat,” ujar Kepala KPKNL Sorong. 
Dengan jumlah pegawai sebanyak 22 
pegawai yang kompak dan penuh dedikasi 
membuat kendala dan hambatan teratasi.

Pengembangan SDM termasuk dalam 
tema utama dalam menjalankan tugas 
dan fungsinya. Bagaimanapun sistem 
yang diciptakan, tanpa didukung SDM 
yang handal tentu tidak akan maksimal. 
In house training dan sosialisasi selalu 
dilaksanakan demi pemerataan informasi 
dan pengetahuan.

KPKNL Sorong juga didukung oleh 
infrastruktur yang memadai. Kantor dua 
lantai yang rapi dan nyaman menampung 
pegawai yang beralamat di Jalan  Basuki 
Rahmat Km. 7 Gedung Keuangan Negara 
Sorong. Personal komputer dan jaringan 
internet dikelola dengan baik. Konsep 
modern dari kantor terlihat dari adanya 
fasilitas untuk disabilitas dan ruang ibu 
menyusui.

Dengan kondisi di atas, tidaklah 
mengherankan jika KPKNL Sorong didaulat 
menjadi Juara KPPc se-DJKN 2015. Semoga 
seabrek inovasi dan semangat KPKNL 
Sorong dapat menjadi inspirasi bagi KPKNL 
lain. (jh) 

Foto dan Teks: Johan Wahyu.
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Adanya KPKNL Pangkal Pinang bermula 

pada tahun 2002 dengan dibukanya 

Kantor Pelayanan pengurusan Piutang 

Negara dan Lelang Negara (KP2LN) 

Pangkalpianang yang sebelumnya 

merupakan bagian dari wilayah kerja 

KP2LN Palembang, yang ditujukan untuk 

mendekatkan pelayanan kepada seluruh 

stakeholders. Dengan berkembangnya 

organisasi Kementerian Keuangan, 

pada tahun 2007 KP2LN Pangkal Pinang 

berubah menjadi KPKNL Pangkal Pinang 

dengan penambahan fungsi yaitu 

pengelolaan kekayaan negara. Wilayah 

kerja KPKNL Pangkal Pinang meliputi 

Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, 

Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten 

Bangka Selatan, Kabupaten Bangka 

Barat, Kabupaten Belitung, Kabupaten 

Belitung Timur dengan jumlah satuan kerja 

372. Dengan propinsi yang berbentuk 

kepulauan, maka wilayah kerjanya tersebar 

di seluruh pulau yang menjadi bagian 

propinsi Bangka Belitung. 

Dalam melaksanakan tugasnya KPKNL 

Pangkalpinang menjunjung tinggi 

nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu 

integritas, profesional, sinergi, pelayanan, 

kesempurnaan. Agar merasa lebih dekat 

dengan kearifan lokal di Pangkal Pinang 

dan mendukung Nilai-Nilai Kementerian 

keuangan, KPKNL Pangkalpinang memiliki 

motto “PACAK” yang dalam bahasa Bangka 

berarti “Bisa!.” PACAK merupakan akronim 

dari kata-kata Profesional, Akuntabel, 

Cerdas, Amanah, Kesempurnaan. Dengan 

semangat ini, seluruh jajaran KPKNL 

Pangkal Pinang memberikan pelayanan 

kepada masyarakat.  

Tim Media Kekayaan Negara 

berkesempatan mewawancarai Kepala 

KPKNL Pangkalpinang, Sumurung Siahaan, 

untuk mendapat informasi bagaimana 

strategi, kegiatan, capaian, dan hal 

lainnya yang mampu membuat KPKNL 

Pangkalpinang memiliki kinerja yang 

cukup baik dan apa tantangan yang 

dihadapi dalam memenuhi kegiatan 

pelayanan kekayaan negara dan lelang. 

Keterbatasan 

Dalam melaksanakan tugas, KPKNL 

Pangkalpinang selalu berusaha 

memberikan yang terbaik, namun 

bukan berarti tidak ada keterbatasan-

keterbatasan yang membuat pekerjaan 

semakin menantang. Keterbatasan 

terbesar yang dimiliki KPKNL 

Pangkalpinang terkait keterbatasan 

jumlah sumber daya manusia (SDM) yang 

memadai. Sumurung menyampaikan, 

bahwa dengan keterbatasan yang 

dialami membuat seluruh insan KPKNL 

Pangkalpinang selalu memberikan kinerja 

yang terbaiknya. Sebagai Kepala Kantor, 

Sumurung menambahkan, harus bisa 

membuat pegawai termotivasi, sehingga 

kinerja dapat tercapai dan pelayanan 

yang diberikan kepada masyarakat dapat 

terpenuhi. Pria kelahiran Sumatera Utara 

ini menambahkan keterbatasan yang 

dialami oleh KPKNL Pangkalpinang bukan 

hanya dari segi SDM, namun juga dari 

segi geografis dan sarana serta prasarana. 

Keterbatasan ini dapat digunakan sebagai 

motivasi bagi KPKNL Pangkalpinang, 

hasilnya, KPKNL Pangkalpinang menjadi 

salah satu nominasi Kantor percontohon 

(KPPC) di tahun 2015.

Keterbatasan mobilitas juga cukup 

menjadi tantangan bagi KPKNL 

Pangkalpinang dalam melaksanakan 

tugasnya. Tidak banyaknya angkutan antar 

kota dan kabupaten menjadi kendala 

yang cukup berarti. Ditambah lagi dengan 

keterbatasan transportasi yang dimilliki 

oleh KPKNL Pangkalpinang. 

Integritas, Profesionalisme, Sinergi, 
Pelayanan, Kesempurnaan, PACAK!

Perubahan paradigma dari pencatat 

(administrator) aset menjadi pengelola 

aset secara penuh harus segera 

dilaksanakan oleh DJKN. KPKNL 

Pangkalpinang sebagai salah satu unit 

vertikal DJKN tidak mau ketinggalan untuk 

mewujudkan perubahan ini. Pemerintah 

Daerah setempat mulai menjalin kerjasama 

dengan KPKNL Pangkalpinang untuk 

melakukan penilaian aset daerah. KPKNL 

Pangkalpinang juga membantu Pemda 

setempat dalam menyelenggarakan lelang 

atas penghapusan barang milik 

daerah. KPKNL Pangkalpinang 

menjalin kerjasama yang cukup 

baik dengan para stakeholders 

yang dimiliki. Dalam penyesalaian 

piutang PDAM, KPKNL 

Pangkalpinang juga berusaha 

menyelesaikannya dengan semua 

pihak terkait dan meyakinkan 

semua pihak, agar bersama-sama 

menyelesaikan pekerjaan tersebut. 

Pelaksanaan e-Auction pada KPKNL 

Pangkalpinang cukup lancar 

dan sudah memenuhi target 

yang telah di tetapkan. Tidak ada 

kendala berarti dalam pelaksanaan 

e-Auction, hanya ada sedikit 

kendala teknis seperti sering terputusnya 

jaringan internet

Sumurung pun kembali menegaskan, 

dengan motto “PACAK!” semua insan 

KPKNL Pangkalpinang siap melaksanakan 

tugas sebagai unit vertikal DJKN dan 

memberikan pelayanan sepenuh hati yang 

berujung pada kesempurnaan kepada 

semua masyarakat. Semua elemen kantor 

mendukung terwujudnya pencapaian 

kinerja yang baik, serta terlaksananya 

program dan layanan unggulan dari KPKNL 

Pangkalpinang. Semoga keterbatasan-

keterbatasan dan permasalahan yang 

ada dapat segera teratasi dan semakin 

meningkatkan kinerja serta layanan yang 

diberikan. PACAK menjaga dan mengelola 

aset negara.

1. Pejabat dan Pegawai KPKNL 

Pangkalpinang 

2. Kepala Kantor Pangkalpinang 

Sumurung  Siahaan 

3. Suasana Pelayanan di APT KPKNL 

Pangkalpinang

Layanan 
“Pacak” dari 
Pangkalpinang

Layanan 
“Pacak” dari 
Pangkalpinang

Teks: Fajri Andari 

Foto: Ferdian JP.

52 53

Profil KPKNL Pangkalpinang



Ungkapan SIP, bukan berarti 
siap bersedia sesuai dengan 
kondisi yang tidak nyata. KPKNL 

Madiun memiliki motto pegawai dalam 
memberikan pelayanan kepada penguna 
jasa, yaitu SIP yang merupakan akronim 
dari dari senyum, ikhlas, dan profesional. 
Senyum, Ikhlas, Profesional menjadi motto 
KPKNL Madiun dalam memberikan layanan 
kepada pengguna jasa, tiga nilai yang 
mewakili sikap fisik, hati, dan intelektual 
ini dipadu padan dalam memberikan 
pelayanan yang optimal dan memuaskan 
pengguna jasa.

Pada kesempatan kali ini, Tim Media 
Kekayaan Negara telah mendapatkan 
kesempatan untuk mengulas lebih jauh 
profil KPKNL Madiun sebagai salah satu 
Kantor Pelayanan Percontohan Tahun 2015. 

Saat ditemui Tim Media KN, Kepala KPKNL 
Madiun, R.B. Sigit Budi Prabowo yang akrab 
disapa Pak Sigit ini menjelaskan, motto 
KPKNL Madiun secara detail. Menginjak 
awal Tahun 2014, KPKNL Madiun 
berupaya memberikan motivasi kepada 
seluruh pegawai dalam memberikan 
pelayanan kepada pengguna jasa dengan 
menggunakan motto “melayani dengan 
SIP”. 

Lebih lanjut Sigit menjelaskan kata 
“SIP” ini tentunya berbeda dengan 
pemahaman dengan istilah Asal Bapak 
Senang (ABS) yang menjadi masalah 
sosial budaya yang terbentuk sejak 
puluhan tahun lalu. Senyum artinya, 
bekerja dan melayani diawali dengan 
senyum, menunjukan keramahan dan 
keakraban untuk menciptakan suasana 

kerja yang nyaman, jadi 
dengan senyum para 
pengguna jasa dapat 
meminta informasi 
tanpa rasa sungkan. 
Ikhlas, bekerja dengan 
hati yang tulus, tanpa 
pamrih, dan meneguhkan 
niat untuk melayani dengan baik, 
kami menganggap pekerjaan adalah 
ibadah dan salah satu amanah yang harus 
diemban oleh setiap pegawai KPKNL 
Madiun. Profesional, berkomitmen tinggi 
untuk bekerja secara tuntas dan akurat 
dengan didasari pada kompetensi yang 
terbaik dengan penuh rasa tanggung 
jawab atas hasil pekerjaan. “Untuk 
menerapkan nilai profesional ini, kami 
telah melaksanakan rolling pegawai secara 
teratur” ujar Sigit. 

Dengan SIP, KPKNL Madiun 

Pengelola Aset Kota GADIS

Kota Madiun dengan julukan 
sebagai kota Gadis yang 
merupakan singkatan dari 
Perdagangan dan Industri, terus 
mempersolek dan memperindah 
suasana untuk menarik investor, 
demikian pula KPKNL Madiun 
yang terus mempersolek diri 
untuk memperbaiki pelayanan 
terbaik kepada stakholders. KPKNL 
Madiun melakukan inovasi yang 
mempermudah dan mempercepat 
layanan, sehingga stakeholder 
mendapat kepuasan atas layanan 
yang diberikan.

KPKNL Madiun berlokasi di Jalan 
Serayu Timur Nomor 141 Kota 
Madiun, menempati lahan seluas 
2.000 m² dengan sarana dan 
prasarana berupa bangunan gedung 
utama seluas 1.000 m², bangunan 
gudang seluas 65 m², bangunan 
garasi seluas 75 m², pos jaga 6 m², 
dan halaman dengan perkerasan 
seluas 854 m². Posisi KPKNL cukup 
strategis dan mudah dijangkau oleh 
para pengguna jasa. Saat didatangi 
Tim Media KN, jumlah Pegawai 
KPKNL Madiun sebanyak 32 orang 
dengan sebagian meragkap 

sebagai 9 orang juru sita, 8 
orang pejabat lelang, 19 orang 

penilai, dan 4 orang pegawai 
bersertifikat pengadaan 
barang dan jasa.

Sigit juga menambahkan 
KPKNL Madiun merupakan 

instansi vertikal DJKN di 
bawah Kantor Wilayah Jawa 

Timur, mulai beroperasi sejak 
21 Januari 2002. Pada saat 

diwawancara KPKNL Madiun ini 
memiliki pejabat Eselon IV yaitu 

Kepala Subbagian Umum Catur, Kepala 
Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara 
Mohamad Riyanto, Kepala Seksi Pelayanan 
Penilaian Muhammad Arifin, Kepala Seksi 
Piutang Negara Agus Eko Putro, Kepala 
Seksi Pelayanan Lelang Anna Kamilasari, 
Kepala Seksi Hukum dan Informasi Aloysius 
Sunaryo, dan Kepala seksi Kepatuhan 
Internal Andi Susanto.

Saat ini, KPKNL Madiun mempunyai 
tugas melaksanakan pelayanan di bidang 

Kekayaan Negara, Penilaian, Piutang 
Negara dan Lelang dengan wilayah kerja 
meliputi Kota Madiun, Kabupaten Madiun, 
Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Ngawi, 
Kabupaten Pacitan, dan Kabupaten 
Magetan. Berdasarkan capaian kinerja 
pada tahun 2104, KPKNL  Madiun berhasil 
mencapai Nilai Kinerja Organisasi 110,82%.  
Hal ini tetap membuat kinerja KPKNL 
Madiun diuji untuk tetap ditingkatkan di 
masa yang akan datang.

Dalam pemberian layanan KPKNL Madiun 
selalu berpedoman pada Standard 
Operating Procedure (SOP) yang telah 
ditetapkan. Untuk memastikan layanan 
unggulan sudah sesuai dengan SOP, 
telah dilakukan monitoring dan evaluasi 
layanan ungggulan oleh Seksi Kepatuhan 
Internal.  Dari hasil monitoring tersebut, 
realisasi rata-rata persentase realisasi janji 
layanan unggulan diatas 110 %. Hal ini 
menunjukkan bahwa secara keseluruhan 
kegiatan pelayanan yang diberikan 
KPKNL Madiun kepada stakeholders telah 
memenuhi norma waktu janji layanan 
unggulan dan tentunya sesuai dengan 
SOP.

Langkah menjadi Kantor Percontohan

Mengutip pesan Yudi Pramadi saat 
mengunjungi KPKNL Madiun dalam acara 
penilaian KPPC di lingkungan Kementerian 
Keuangan, Sigit menambahkan 
Kementerian Keuangan senantiasa 
meningkatkan kualitas pelayanan publik, 
salah satunya melalui pelaksanaan 
penilaian kantor untuk melihat kesehatan 
organisasi, sehingga membutuhkan 
organisasi dan Sumber Daya Manusia 
yang fleksibel. KPKNL Madiun dianggap 
telah berhasil menjadi salah satu kantor 
pelayanan yang telah menunjukan dan 
membuktikan kinerja pelayanan terbaik, 
memberikan motivasi aparaturnya untuk 
terus berusaha memperbaiki kinerja 
pelayanan, dan memacu aparatur pada 
kantor pelayanan untuk turut memperbaiki 
kinerja pelayanan. 

Sigit menjelaskan, salah satu wujud nyata 
dalam memberikan motivasi kinerja 
pelayanan pengelolaan asset dilakukan 
melalui kegiatan pemberian penghargaan 
Hasil Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Tanah 
Pemerintah Tahun 2014 yang diberikan 
kepada Kodim 0802 Ponorogo, MTsN 
Sampung Ponorogo, MTsN Ponorogo 

dan MTsN Jetis Ponorogo. Sedangkan 
mitra sertifikasi diberikan kepada Kantor 
Pertanahan Kabupaten Ponorogo yang 
tercepat di wilayah kerja KPKNL Madiun 
dan bahkan di jajaran Kantor Wilayah DJKN 
Jawa Timur dalam menuntaskan sertifikasi 
BMN berupa tanah pada tahun 2014. 

Inovasi Tak Berhenti

Terkait inovasi atas layanan yang diberikan, 
KPKNL Madiun mengunggulkan layanan 
One Hour Service  untuk Penerbitan Surat 
Persetujuan Penetapan Status Pengguna 
Barang.  Inovasi layanan ini tentunya 
mendapat respon positif dari stakeholders 
mengingat batas waktu pada SOP yang 
normalnya maksimal 5 (lima) hari kerja 
dipangkas menjadi 1 (satu) jam sejak 
dokumen dinyatakan lengkap. Selain itu 
KPKNL Madiun juga menyediakan formulir-
formulir terkait jenis layanan yang akan 
dipilih oleh para stakeholders layaknya 
yang kita temui saat akan memilih layanan 
pada bank.

Hal-hal lain yang telah dilaksanakan 
KPKNL Madiun dalam rangka menunjang 
pencapaian tugas dan fungsinya di 
antaranya komunikasi dengan RRI Madiun 
dalam rangka mempermudah publikasi, 
memberikan apresiasi kepada Satker 
yang patuh dalam kegiatan rekonsiliasi, 
membuka layanan pengaduan, serta 
rutin melaksanakan morning call sebulan 
sekali untuk meningkatkan kedisiplinan 
dan implementasi nilai-nilai Kementerian 
Keuangan. Selain itu, kegiatan morning call 
diharapkan dapat mampu memberi energi 
positif dan membangkitkan motivasi 
bekerja yang sedang menurun. 

Pada akhir wawancara, Sigit 
menambahkan pentingnya membangun 
paradigma untuk menjaga aset negara  
dengan mengutamakan pentingnya 
pengelolaan kekayaan negara sehingga 
setiap permasalahan yang muncul bisa 
disikapi dengan baik.

Siap Menjadi yang Terbaik
Teks: Dwinanto - Foto: Andi Al Hakim
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Resensi Novel Pilihan

Judul: HUJAN

Penulis: Tere Liye

Kisah tentang Hujan karya penulis kenamaan Tere Liye ini 
diawali dengan percakapan antara paramedis bernama Elijah 
dan seorang gadis yang duduk di sofa hijau. Diceritakan 
bahwa, di jaman itu, di tahun 2040-an, teknologi pengobatan 
telah berkembang sangat pesat melebihi apa yang dapat kita 
bayangkan. Telah ditemukan oleh para ilmuwan medis pada 
saat itu, metode untuk bisa menghapus ingatan tertentu 
sesuai keinginan. Dan, gadis di sofa hijau itu menjadi salah 
satu pasien yang ingin menghapus ingatannya, menghapus 
ingatan tentang hujan.

Dua orang anak manusia bernama Esok dan Lail, 
dipertemukan dengan cara yang tidak biasa dalam takdir 
kehidupan mereka. Bencana alam, letusan dahsyat gunung 
purba membawa petaka bagi dua per tiga wilayah bumi, 
mendatangkan gempa bumi di negara Esok dan Lail, 
mereka yang sedang dalam perjalanan berangkat sekolah, 
terjebak di kereta bawah tanah. Ketika dalam usaha evakuasi 
lewat tangga darurat, malang, mereka justru sama-sama 
kehilangan anggota keluarganya. Sungguh bukan peristiwa 
yang menyenangkan, namun dari sanalah cerita tentang 
keduanya dimulai, ketika masing-masing dari mereka 
menjadi sangat berarti satu sama lain.

Dalam Hujan, kita  belajar banyak bahwa, menunggu, 
tidak akan terasa lama, tidak akan terasa membuang 
waktu semata, ketika kita mengisinya dengan sesuatu yang 
bermakna, atau bahkan melakukan banyak hal yang bisa 
menginspirasi orang banyak. Duhai, hidup hanya satu kali, 
bukankah semua manusia intinya hanya menanti ajal saja? 
Yang membedakan mereka semua adalah apa yang mereka 
lakukan untuk mengisi penantiannya itu.

Pesan penting lainnya dalam novel ini adalah baik buruk 
memori kita di masa silam, itulah yang membentuk diri 
kita saat ini. Segala kisah itu, baiknya dipeluk erat, dengan 
penerimaan yang baik, dengan rasa ikhlas yang meringankan, 
karena itu adalah bagian dari hidup kita saat ini.

Ending yang cukup membuat kita menertawakan diri 
sendiri. Hujan adalah cerita tentang cinta, persahabatan, 
pertemuan, dan tentang pilihan untuk melupakan. Siap 
menari di bawah hujan?

Aulia Rachma, Staf KND II. 

blog: www.ceritatentangpelangi.blogspot.com 

Judul: Ayat-Ayat Cinta 2

Penulis: Habiburrahman El-Shirazy

Lebih dari sepuluh tahun berlalu sejak meledaknya 
novel fenomenal Ayat-Ayat Cinta. Jika pada sekuel 
pertama pembaca disuguhi  dengan perjalanan Fahri 
menemukan sang pujaan hati, sekuel kedua ini jauh lebih 
memikat. Fahri kini telah menjelma dari seorang mahasiswa 
Indonesia berkantong pas-pasan di  negeri piramida menjadi 
seorang dosen dan pengusaha mapan di kota Edinburgh, 
Skotlandia. Hidupnya nyaris sempurna kalau saja Aisha, gadis 
bermata biru blasteran Turki-Jerman, ada di sampingnya. 
Ya, Aisha menghilang bak raib ditelan bumi pasca memasuki 
bumi Palestina demi menjalankan sebuah misi.

Jika Anda beranggapan bahwa novel setebal 697 
halaman ini semata tentang cinta antar dua insan 
manusia, Anda keliru. Ayat-ayat cinta mungkin merujuk 
pada bagaimana ayat-ayat Illahi dijabarkan dengan cinta. 
Cinta adalah ketika Fahri bersikap teramat baik terhadap 
tetangganya yang memusuhinya lantaran ia beragama Islam, 
bahkan menanggung biaya pendidikan Keira dan Jason yang 
tidak sedikit jumlahnya. Cinta adalah ketika Fahri begitu 
memuliakan Nenek Catarina, seorang Yahudi yang hidup 
sebatang kara, hingga ia rela mengeluarkan uang teramat 
besar untuk menebus rumah sang nenek. Cinta adalah 
ketika Fahri menyelamatkan Paman Hulusi yang nyaris 
kehilangan harapan untuk hidup dan mengajarinya tentang 
Islam. Cinta adalah Fahri menyampaikan lamarannya 
kepada Sabina, sang gadis buruk rupa, lantaran ia melihat 
kecintaan Sabina pada Allah dan Rasul-Nya.

Cinta, sejatinya, bukan semata tentang memiliki perasaan 
mencinta. Sesungguhnya kelak siapa yang dicinta akan 
menjadi saksi, apa-apa yang telah dibersamai di bumi. 
Seperti paragraf teramat indah di halaman 660,

Maka nikmatilah novel ini lamat-lamat, ada cinta di 
atas cinta. Cinta kepada Sang Pemilik Cinta merupakan 
cinta hakiki yang menggerakkan cinta lain nan fana. Tak 
berlebihan kiranya jika Ayat-Ayat Cinta 2 disebut sebagai 
novel pembangun jiwa.

Monika Yulando Putri, Staf KND I

website: www.monilando.com




