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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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Amanat yang diterima Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) 
sebagai revenue center mendorong berbagai unit di DJKN untuk 
mengoptimalisasikan perannya guna mewujudkan peran tersebut. Dari 
sisi Kekayaan Negara Lain-lain, adalah Barang Milik Negara pada hulu 
migas yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) atau yang 
di bawah penguasaan KKKS  dengan keunikan karakteristiknya  menjadi 

salah satu fokus untuk dapat menghasilkan penerimaan bagi Negara. 

Menjadi Pengelola Barang BMN pada hulu migas sejak tahun 2009, 
DJKN telah melakukan berbagai upaya, agar penatausahaan BMN 
dimaksud  memperbaiki pengelolaan aset hulu migas. Namun demikian, 
DJKN semakin menyadari bahwa BMN hulu migas yang memiliki nilai 
strategis ini harus dapat dioptimalkan untuk mendukung peran DJKN 

sebagai revenue center.  

Sesuai dengan tema Media KN kali ini, dalam Wawancara Utama kami 
menyajikan hasil wawancara tim Media KN dengan Direktur Piutang 
Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain (PNKNL) sebagai pimpinan 
dari unit yang menyusun kebijakan teknis di bidang tersebut. Sejalan 
dengan hal tersebut, Anda dapat menyaksikan sendiri upaya-upaya 
yang dilakukan oleh Direktorat PNKNL dalam mengoptimalisasikan 
peran dan fungsi pengelolaan PNKNL khususnya BMN hulu migas dalam 

rubrik Laporan Utama.

Direktorat PNKNL mempunyai tugas yang beragam tidak hanya terkait 
pengelolaan Kekayaan Negara Lain-lain namun juga  mempunyai tugas 
dan fungsi Pengelolaan Piutang Negara, hal ini akan anda temukan 

dalam artikel terkait Pengurusan Piutang Negara. 

Sekilas gambaran Media KN Edisi 23, kami akan mengawali edisi ini 
dengan indahnya Pesona Kahyangan Derawan yang akan menyapa 
Anda yang sedang mencari alternatif untuk berwisata. Berbagai artikel 
dari unit-unit di Kantor Pusat DJKN kiranya akan memperluas wawasan 
anda terkait tugas dan fungsi DJKN. Pembaca yang budiman, nikmati 
juga kabar lain seputar DJKN dalam rubrik Kabar Daerah, Profil Kantor, 
Galeri DJKN dan Snapshoot. Turut menghibur Anda, Bang Ka En masih 

tetap hadir dengan wawasan dan kejenakaannya.

Kami menantikan kontribusi terbaik Anda dalam bentuk kajian, tulisan, 
maupun bidikan kamera. Saran dan kritik dari anda juga senantiasa 
menjadi semangat bagi kami untuk bergerak dan bertransformasi 
menjadi lebih baik. Akhirnya, kami ucapkan selamat menikmati Media 
KN Edisi 23 ini, semoga membawa kebaikan dan manfaat bagi anda. 

Lectura Feliz!!

Salam Redaksi

f FOLLOW US ON TWITTER @DitjenKN
JOIN US ON FACEBOOK www.facebook.com/ditjenkekayaannegara
FOLLOW US ON INSTAGRAM @ditjenKN 
VISIT US ONLINE www.djkn.kemenkeu.go.id

Profil Kantor52
Profil KPKNL Jambi dan 

KPKNL Pangkalan Bun

Kolom BMN42
Implementasi Transformasi 

Kelembagaan Pada Pengelola 

BMN dalam rangka Mendukung 

Pembangunan Infrastruktur
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Sambutan Dirjen 
Kekayaan Negara

Inisiatif Strategis Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan di 
bidang Kekayaan Negara, diantaranya optimalisasi Return on Asset  (ROA), 
serta penyusunan Laporan Potensi Fiskal. Dalam hal pengoptimalisasian 
ROA, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) salah satunya harus 
memastikan terdapat optimalisasi dalam pengelolaan Piutang Negara 
serta Kekayaan Negara Lain-lain, khususnya Barang Milik Negara pada hulu 
migas.

DJKN menyadari, bahwa dalam mewujudkan peran sebagai manajer aset, 
DJKN harus membuktikan bahwa pengelolaan aset baik dari Barang Milik 
Negara, Piutang Negara maupun Kekayaan Negara Lain-lain harus dapat 
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya pada negara.  Menapaki 
langkah sebagai Manajer Aset, maka DJKN harus mampu melakukan 
pengelolaan yang tepat untuk melakukan optimalisasi atas aset tersebut. 
Dari sisi Kekayaan Negara Lain-lain, BMN pada hulu migas  dengan keunikan 
karakteristiknya memiliki potensi yang besar untuk dapat berkontribusi 
dalam perekonomian Indonesia.

Mempercepat perwujudan inisiatif strategis Transformasi Kelembagaan 
DJKN, berbagai upaya terus dilakukan guna mewujudkan langkah-
langkah percepatan penyelesaian Piutang Negara, serta langkah-langkah 
optimalisasi BMN pada hulu migas. Tidak boleh ketinggalan, penggalian 
potensi fiskal dari sektor Sumber Daya Alam juga menjadi salah satu 
inisiatif yang harus diwujudkan di masa mendatang.

Pada akhirnya, Saya meyakini bahwa peran strategis DJKN dalam 
perekonomian nasional dapat diwujudkan, apabila DJKN sebagai regulator 
dan Pengelola Barang dapat melihat dengan jeli potensi penerimaan 
negara yang dapat digali dari aset yang dikelola DJKN. Tentunya, ini semua 
demi DJKN yang lebih profesional, dan demi pengelolaan kekayaan negara 
yang lebih baik.

Dirjen Kekayaan Negara

Sonny Loho
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Pari 

m a n t a s e l a l u  
berenang berkelompok (school). 
Satu manta school dapat terdiri 
20 sampai dengan 50 ekor pari. 
Berenang memutar, menyelam 
ke dalam, naik ke permukaan 
bahkan melompat ke luar air. Baik, 
sekarang kau bisa bayangkan 
seekor makhluk air selebar daun 
pintu berbobot ribuan kilogram 
melompat keluar air untuk mungkin 
menerjangmu. Namun tenang, pari 
manta bukan hewan yang agresif. 
Manta dikenal sebagai hewan berperilaku 
tenang dan bersahabat dengan penyelam. 
Tidak jarang penyelam dapat menyentuh 
atau bahkan menungganginya.

Pagi atau sore, pada  malam bulan purnama, 
adalah waktu terbaik untuk berburu manta. 
Maka sore itu, kami mencari manta di 
sekitar pesisir pulau Sangalaki. Sempat 
putus asa, kami dan beberapa speedboat 
wisatawan lain bekerja sama memutari 
perairan “dining table” pari manta namun 
tak menemukan tanda keberadaan pari 
“Batman” itu seekorpun. Ah, ya, kalau kau 
bertanya-tanya “apa tandanya kalau pari 
manta itu berada di sekitar kita?”. Mudah, 
naiklah ke ketinggian. 

Berdiri di tepian boat. Lalu perhatikan 
permukaan air. Biasanya ada gelembung 
atau ada sekelebat bayangan hitam selebar 
meja kerjamu bergerak cepat di permukaan 
air. 

Terjadilah adegan kecil ala film dokumenter 
National Geographic di mana semua orang 
di speedboat berdiri dan saling berteriak 
kala melihat bayangan 
itu. Dan kala kau 
menemuk annya , 
aku yakin, nyali 
penjelajah ala 
Napoleon Bonaparte-mu itu 
langsung menyublim entah kemana. 
Menegangkan, sangat menegangkan.

Hanya tinggal satu lagi monster yang harus 
kami sapa. Sang maha raksasa whaleshark. 
Hiu paus (Rhincodon typus) merupakan 

ikan terbesar di dunia dan dapat mencapai 
panjang sepuluh meter dengan berat 
sembilan ton. Menurut cerita penduduk 
setempat, whaleshark sudah ada dari jaman 
penjajahan Belanda. Penduduk setempat 
mensakralkan ikan ini, karena setiap kali 
mereka melaut dan berjumpa dengan 
whaleshark, ikan tangkapan yang akan 
m e r e k a b a w a 

pulang a k a n 
sangat banyak. Nah, sekarang 
pertanyaannya adalah bagaimana cara kita 
mencari makhluk sebesar dan seperkasa 
ini di tengah lautan? Sulit? Rupanya tidak. 
Kami hanya harus bangun lebih pagi dan 
pergi ke tengah laut menuju bagan saat 
matahari belum sepenuhnya mnucul dari 
ufuk.

Bagan, adalah sebutan sebuah konstruksi 
kapal-jaring besar di tengah lautan. 
Dibuat dari rangkaian kayu bakau, jaring 
penangkap ikan dan pelampung pada 
sisi-sisinya. Setiap pagi sekitar mulai pukul 
03.00 hingga 08.00 kerumunan whaleshark 
berlalu lalang dari satu bagan ke bagan 
lainnya untuk mencari makan.

Makanan yang ditunggu-tunggu oleh 
whaleshark ini tidak lain adalah hasil 
tangkapan nelayan yang tidak layak dijual.

Kami datang agak terlambat. Kerumunan 
speedboat telah berkerumun mendahului 
kami dan tangah memulai ritual pagi itu. 
Ikan yang ternyata ukurannya mengecilkan 

ukuran speedboat berkapasitas 7 orang 
ini tengah berenang-renang di sekitaran 
bagan. Banyak free diver dan wisatawan ikut 
mengejar hiu paus baik saat mereka naik ke 
permukaan atau menyelam ke kedalaman. 
Tak kami bayangkan bahwa whaleshark 
mampu membuka lebar-lebar mulutnya 
dan menyedot apapun di hadapannya, 
termasuk wisatawan. Baiklah, sembilan 
meter, sepuluh ton, dan risiko disedot ke 
dalam mulutnya, kurang alasan apa lagi 
untuk membatalkan masuk ke dalam air 

dingin ini? Sarapan sambal goreng kima 
(kerang laut) jauh lebih menyenangkan. 

Pada akhirnya kami dapat mengatasi 
ketegangan itu. Setidaknya 
whaleshark lebih ramah, dan 
bergerak jauh lebih lambat 
daripada pari manta. “Into the 
water, shall we?”

Perlu kita ingat, bahwa sejinak 
a p a p u n satwa ini, 

mereka tetap hewan yang 
lahir dI alam. Mereka memiliki naluri liar dan 
insting bertahan hidup. Apabila mereka 
stres atau terancam, tidak ada yang ingin 
mengalami kejadian setelahnya, ya kan? 

Whaleshark mengizinkan kami untuk 
dapat berenang bersamanya pagi itu. 
Ketakutan kami sebenarnya terjadi. 
Satu kawan kami tersedot mulut seekor 
whaleshark. Namun memang whaleshark 
terbukti dianugerahi kecerdasan. Ia tahu 

ada sesuatu menghalangi di depan 
mulutnya. Ia menghindar 

ke arah samping, 
menyelam ke dalam, 

lalu menghilang.

Oh iya, apa tadi kami lupa 
menyebutkan, bahwa Pulau Sangalaki juga 
merupakan Dolphin Point? Ya, jika kamu 
beruntung, kamu akan berjumpa iringan 
lumba-lumba liar namun ramah di sana!

Resensi Wisata

Pesona Kahyangan
di Derawan

Pesona Kahyangan
di Derawan

Hari ini kondisi perairan Selat Sulawesi 
cukup tenang. Speedboat yang 
kami tunggangi menuju Kepulauan 

Derawan meroket cepat menempuh 
perjalanan selama 30 menit. Melewati gang 
atoll yang menakjubkan sesaat meluncur 
dari pelabuhan Tanjung Batu, kami 
mengamati konstruksi tambak nelayan dari 
kejauhan, menikmati teriknya matahari, 
wangi khas lautan, dan angin di sela-sela 
rambut menerpanya tak beraturan. Tepat 
adzan dzuhur berkumandang kami tiba 
di homestay setelah sempat kebingungan 
mencari alamatnya.

Hari pertama di kepulauan yang terdiri 
dari 31 pulau ini, kami mengunjungi 
Goa Haji Mangku di pulau Maratua. Ada 
kondisi khusus untuk mengunjungi goa 
ini, yaitu goa tersebut hanya muncul 
ketika air laut surut. Dasar dari goa ini tak 
terlihat. Hanya terlihat warna hitam pekat 
dengan airnya yang payau. Kami mencoba 
melompat dari tepian setinggi lima meter 
ke bawah air. Yang kami bayangkan saat 
itu, seperti tersedot masuk ke dalam ruang 
hampa tanpa gravitasi, gelap dan dingin. 
Menakjubkan!

Kepulauan Kakaban menjadi destinasi 
kedua kami. Lokasi danau habitat stingless 
jellyfish (ubur-ubur tidak beracun). 
Peralatan snorkeling adalah wajib untuk 
kelangsungan hidup kekayaan biota 

dan juga faktor keselamatan. Wisatawan 
dilarang melompat ke dalam air dan 
dilarang menggunakan tabir surya atau 
bahan kimia lain. Menurut penelitian, 
ubur-ubur di danau Kakaban merupakan 
hasil mutasi endemik dan telah 
kehilangan kemampuan menyengatnya. 
“Terperangkap” dalam danau payau dan 
terpisah dari air laut dalam waktu yang 
sangat lama mengubah karakter fisik dan 
penampilan mereka, sehingga sedikit 
berbeda dengan kerabat mereka di 
laut lepas.

Bila ditanya “pulau apa 
yang paling tenang untuk 
beristirahat?”. Pulau Sangalaki 
jawabannya. Pulau seluas 
hampir 16 hektar ini 
merupakan rumah bagi 
ratusan spesies aves, reptil, 
ratusan biota laut lainnya, dan  
merupakan habitat  terbesar 
penyu hijau di Asia Tenggara. 
Dipayungi bayangan pohon-pohon 
rindang kami tertidur pulas tidak 
memperdulikan biawak yang berkeliaran 
lepas di sekitar kami. Hanya ada suara 
ratusan burung, gemuruh ombak dan 
angin berhantaman dengan daun. 

Bicara tentang monster, pesisir pulau 
Sangalaki merupakan wilayah utama pari 
manta mencari zooplankton, mangsa 

utamanya, sebab memiliki kelimpahan 
zooplankton paling tinggi dibandingkan 
kawasan perairan lain di Kepulauan 
Derawan (Mantaray Point). Pari ma nta 
(Manta birostris) sendiri merupakan spesies 
pari terbesar di dunia. Anatominya bagai 
memakai jubah hitam seperti hantu, 
ukurannya dapat mencapai tujuh meter. 

Melebar dari ujung sirip 
ke ujung sirip dan 

m e r u p a k a n 
p e r e n a n g 

yang cepat. 

Ngomong-
n g o m o n g 

ukuran selebar 
itu setara dengan 1,5 

pintu daun dijajarkan. Besar ya? Jadi, sudah 
siap hunting pari manta?

Foto dan Teks: Ferdian Jati Permana

Apa yang anda bayangkan saat pertama kali mendengar kata “Hiu paus”? 
Lalu, apa yang pertama kali muncul di benak anda saat tahu ada ubur-
ubur yang tidak menyengat dan anda dapat berenang di tengah koloni 
ubur-ubur itu? Juga pari manta. Anda tahu ukuran dan bentuk pari manta?

Goa 
Mangku 
Haji
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PENANDATANGANAN PERJANJIAN SEWA ASET ARUN LMAN DAN PT 
PERTAMINA HULU ENERGI

Perjanjian Berbasis Pendapatan yang Pertama Bagi LMAN

Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) melaksanakan perjanjian yang pertama 
kali dalam tugasnya  sebagai operator pengelola aset negara pada Rabu (29/6). LMAN 
menandatangani perjanjian sewa fasilitas kilang LNG Arun Lhokseumawe dengan PT 
Pertamina Hulu Energi NSO dan PT Pertamina Hulu Energi NSB di Aula Kantor Pusat DJKN 
Jakarta. Pelaksana Tugas Direktur LMAN Rahayu Puspasari mengungkapkan perjanjian 
ini merupakan perjanjian pertama yang berbasis financial return. Dari segi LMAN, 
perjanjian ini akan menghasilkan pendapatan bagi  negara, sehingga mendukung DJKN 
sebagai revenue center.

RUPS GEO DIPA ENERGI (PERSERO) 

2015, Geo Dipa Energi (Persero) Raup Keuntungan 39,8 Milyar

Dirjen Kekayaan Negara, Sonny Loho  mengapresiasi kinerja Geo Dipa Energi tahun 

2015. Sonny juga mengapresiasi laporan keuangan audited yang mendapatkan opini 

wajar. Presiden Direktur Geo Dipa Energi Aidil Hasibuan menyampaikan, pendapatan 

perusahaan meningkat seiring dengan selesainya Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi 

Dieng dan Patuha. 

Galeri DJKNGaleri DJKN

VISIT DJKN 2016

Mengenal Kiprah DJKN 
Membangun Negeri

Sebanyak 61 mahasiswa Politeknik 

Negeri Bandung mengunjungi Kantor 

Pusat DJKN (14/4). Dalam kegiatan yang 

bertajuk visit DJKN ini, penyampaian materi 

dilakukan secara interaktif, tidak hanya 

satu arah saja. Mahasiswa diajak untuk 

menjawab pertanyaan yang dilontarkan 

oleh moderator atau narasumber dan 

sesekali diminta pendapatnya.

AUDIENSI GUBERNUR LAMPUNG

Optimalisasi BMN untuk Kawasan Teknopolitan

Direktur Jenderal Kekayaaan Negara Sonny Loho menerima kunjungan kerja Gubernur 

Lampung Muhammad Ridho Ficardo di ruang rapat lantai 10 Gedung Sjafruddin 

Prawiranegara II pada Jumat, 17 Juni  2016. Kunjungan audiensi ini terkait dengan aset 

milik Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi berupa tanah seluas ±2.000 hektar 

di Kabupaten Lampung Tengah. Informasi yang disampaikan, aset tersebut selama 

ini belum digunakan secara optimal. Untuk itu, dalam rangka mengoptimalkan dan 

mengamankan aset tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung berkeinginan 

membangun Kawasan Industri - Lampung Industrial Technopark. Dirjen KN Sonny Loho, 

memberikan respon positif atas keinginan Pemprov Lampung mengoptimalkan BMN 

untuk kepentingan pembangunan. “Kami mendukung rencana Pak Gubernur sesuai 

dengan koridor peraturan tata kelola BMN yang berlaku.” ucap Sonny.

REKONSILIASI TIGA PIHAK DALAM RANGKA 
PENYUSUNAN LKKL, LKBUN, DAN LKPP 
TAHUN 2016

LKPP Bukan Hanya Tanggung Jawab 
Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan menggelar rekonsiliasi tiga 
pihak antara Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa 
Keuangan, dan Kementerian Lembaga di Gedung 
Dhanapala dalam rangka penyusunan Laporan 
Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Laporan 
Keuangan Bendahara Umum Negara, dan Laporan 
Keuangan Pemerintah Pusat 11 s.d. 13 April 2016. 
Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan konsolidasi 
dan verifikasi antara Kementerian Keuangan dengan 
Kementerian/Lembaga selaku pengguna anggaran.

DJKN mendapat kunjungan resmi dari Program Manager Wealth Accounting and 
Valuation of Ecosystem Services (WAVES) Stig Johansson bersama Team Leader of 
Indonesia WAVES Program Diji Chandrasekharan Behr. Kedatangan mereka bertujuan 
untuk mengetahui program-program terkait Sumber Daya Alam di Kementerian 
Keuangan. Lebih dari itu mereka ingin mengetahui harapan-harapan dari keterlibatan 
Kemenkeu dalam program WAVES. Kedatangan WAVES disambut langsung Direktur 
Piutang Negara Dan Kekayaan Negara Lain-lain Purnama Sianturi dan Direktur 
Penilaian Meirijal Nur bersama Tim Manajemen Aset I yang terdiri dari masing-masing 
unsur kedua Direktorat.

REVALUASI ASET BUMN

PT TASPEN Percayakan DJKN Untuk 
Merevaluasi Asetnya

Senin (09/05) dilakukan penandatanganan 
perjanjian kerja sama antara DJKN dengan 
PT TASPEN (Persero). Perjanjian ini adalah 
tindak lanjut permohonan penilaian yang 
diajukan PT TASPEN (Persero) kepada 
DJKN untuk merevaluasi aktiva tetapnya. 
PT TASPEN (Persero)  melakukan revaluasi 
aset untuk kepentingan perpajakan.
PT TASPEN (Persero) mengajukan 
permohonan penilaian terhadap aktiva 
tetapnya yang berada pada Kantor Pusat 
PT TASPEN (Persero) dan 40 (empat puluh) 
Kantor Cabang PT TASPEN (Persero) di 
seluruh Indonesia. Perjanjian kerja sama 
ditandatangani oleh Direktur Penilaian 
DJKN, Meirijal Nur, dan Direktur Keuangan 
PT TASPEN (Persero), Benedicta Maria.

DJKN DIKUNJUNGI PERWAKILAN 
WAVES

Menuju Pengutamaan Sumber Daya Alam Dalam Perekonomian Nasional

Lelang merupakan salah satu sarana mewujudkan DJKN sebagai revenue center. “Saya 
menyarankan agar lelang dilakukan melalui e-Auction. Selain mendukung revenue 
center juga aman untuk pejabat lelang,” ujar Direktur Jenderal Kekayaan Negara Sonny Loho 
saat menerima pengurus Ikatan Pejabat Lelang Indonesia (IPLI), (27/7) di ruang rapat lantai 
10 utara, Gedung Syafruddin Prawiranegara II. Sebelumnya, ketua IPLI Tavianto Noegroho 
melaporkan bahwa pengurus baru telah terbentuk melalui musyawarah nasional, Mei 2016. 
Maksud kedatangan pengurus IPLI, melaporkan hasil munas IPLI 2016.

AUDIENSI IPLI DENGAN DJKN
Dirjen Kekayaan Negara : Lelang Harus Mendukung Revenue Center
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Kabar Daerah
Bertempat di Ruang Rapat UPT Pusat Penyimpanan 
Barang Daerah, BPKAD Provinsi DKI Jakarta, Jakarta 
Timur, KPKNL Jakarta I sukses melaksanakan lelang 
penghapusan Barang Milik Daerah milik Pemprov DKI 
Jakarta dengan penawaran secara tertulis melalui e-mail, 
Senin (28/3). Objek lelang berupa 330 kendaraan dinas 
Pemprov DKI Jakarta dari berbagai jenis dan merk terdiri 
dari sepeda motor, mini bus, pick up, dan truck. Acara 
dibuka oleh Benni Setiawan Idris, Kepala Sub Bidang 
Perubahan Status Aset BPKAD Provinsi DKI Jakarta. 
Pejabat Lelang KPKNL Jakarta I memimpin pelaksanaan 
lelang yang menggunakan tata cara lelang e-mail yaitu 
Pejabat Lelang KPKNL Jakarta I, yaitu Hendy Kurniawan, 
Lydia Fransiscani Br. Turnip, dan RR Nieken Arum Kartika. 
Animo masyarakat terhadap lelang terbilang tinggi, hal 
ini ditandai dengan jumlah peserta lelang berjumlah 795 

orang. Dari 330 kendaraan yang dilelang, 231 kendaraan laku terjual, dan 99 kendaraan dinyatakan TAP. Total harga lelang yang dihasilkan 
dari 231 kendaraan yang laku terjual yaitu sebesar Rp6.390.964.071,-. Turut hadir dalam pelaksanaan lelang ini 2 orang pegawai dari BPK RI 
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta untuk menyaksikan secara langsung prosedur pelaksanaan lelang e-mail.

Realiasasi sertifikasi wilayah Sulawesi 
Tenggara tahun lalu mencapai 99% 
dari 248 target bidang tanah. Hal ini 
diungkapkan Kepala Kanwil DJKN 
Sulseltrabar Ngakan Putu Tagel dalam 
rapat kerja program percepatan 
sertifikasi Barang Milik Negara (BMN) 
berupa Tanah tahun 2016, Senin 
(4/4). Berdasarkan hasil penertiban 
BMN sebelumnya ditemukan banyak 
Kementerian Lembaga (K/L) yang belum  
disertifikatkan. “Langkah pensertifikatan 
BMN perlu dilakukan untuk memberikan 
kepastian hukum, kepastian fisik dan 
tertib administrasi,” ungkap Ngakan.
Tahun ini wilayah Sulawesi Tenggara 
mentargetkan 100 bidang tanah  untuk 
disertifikasi dengan rincian luasan diatas 
25.000 M2 sebanyak 50 bidang dan di 
bawah 25.000m2 sebanyak 50 bidang.

Kanwil DJKN Sumatera Utara 
mendapatkan kunjungan Anggota 
Komisi X DPR RI Fraksi PDI-P Sofyan Tan 
beserta rombongan. Kedatangannya 
untuk melakukan koordinasi terkait 
penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/
Tionghoa (ABMA/T) yang berada dalam 
pengelolaan Tim Asistensi Daerah (TAD) 
Sumatera Utara. Dalam Rapat koordinasi 
tersebut, Kepala Kantor Wilayah DJKN 
Sumatera Utara didampingi oleh Kepala 
Bidang Piutang Negara, Kepala Bidang 
Penilaian, Kepala KPKNL Medan, beserta 
Kepala Seksi PKN dan staf di bidang PKN.
Sofyan menanyakan proses penyelesaian 
atas aset ABMA/T yang dipergunakan 
sebagai Sekolah Menengah Atas (SMA) 
yang berada dalam kewenangan TAD 
Sumatera Utara.

Tim Penilai KPKNL Ternate yang beranggotakan 3 orang, 

berhasil melaksanakan survei lapangan dalam rangka 

penilaian barang rampasan permohonan dari Kejaksaan 

Negeri Sanana. Objek yang dinilai pun cukup unik, yaitu 1 unit 

Kapal Tunda/Tugboat, 4 unit handphone, dan kayu sitaan. Hal 

yang menantang, lokasi kapal penangkap ikan yang terletak di 

Falabisahaya. Falabisahaya adalah sebuah desa di Kec. Mangoli 

Utara, Kab. Kepulauan Sula (1°47’9”S 125°28’48”E). Transportasi 

menuju Falabisahaya ini hanya dapat dijangkau menggunakan 

transportasi laut dan jadwal kapal menuju lokasi ini hanya 1 

kali dalam seminggu. Perjalanan dari Ternate menuju desa 

ini ditempuh selama 25 jam, dengan tiga kali transit di pulau 

sulabes, pesipa dan pelipa. 

Sebagai salah satu wujud pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), khususnya yang berasal 

dari kegiatan hulu minyak dan gas bumi (migas), Purnama T. Sianturi, Direktur Piutang 

Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain (PNKNL) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 

(DJKN) mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Menteri Keuangan selaku 

Pengelola Barang bersama Direktur Utama PT. Travel Express Aviation Services (XpressAir) 

menandatangani perjanjian pemanfaatan BMN Bandara Khusus Matak dalam bentuk sewa, 

pada Selasa, 23 Agustus 2016 di Kantor Pusat DJKN.

LELANG E-MAIL KPKNL JAKARTA I
Animo Tinggi, Peserta Lelang Mencapai 795 orang

SERTIFIKASI BARANG MILIK NEGARA

Realiasasinya Sertifikasi BMN 
Wilayah Sulawesi Tenggara Capai 
99%

PENGELOLAAN BMN

Dapat Persetujuan DJKN, Barang-
barang Ini Langsung Dimusnahkan

PENYELESAIAN ABMA/T

Anggota Komisi X DPR RI Kunjungi 
Kanwil DJKN Sumatera Utara

Selasa, (3/05) bertempat di Kantor 

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 

Cukai Tipe Madya Pabean C Banda 

Aceh, diselenggarakan acara proses 

pemusnahan BMN dan Barang Dikuasai 

Negara (BDN) hasil penindakan eks 

Kepabeanan dan Cukai. Pemusnahan 

barang tersebut merupakan tindak lanjut 

atas surat Kepala KPKNL Banda Aceh 

atas Nama Menteri Keuangan selaku 

Pengelola Barang yang menyetujui 

usulan pemusnahan BMN dan BDN 

yang diajukan oleh KPPBC TMP C Banda 

Aceh. KPKNL sebagai unit vertikal dari 

Direktorat Jenderal Kekayaan negara 

(DJKN) yang salah satu tugasnya 

mengelola BMN.

KPKNL TERNATE MELAKSANAKAN PENILAIAN 
BARANG RAMPASAN KEJAKSAAN NEGERI SANANA

Demi Peningkatan Penerimaan Negara dan 
Pelayanan Prima kepada Pengguna Jasa

Kabar Daerah

PEMANFAATAN BMN
DJKN Sewakan Slot Penerbangan Bandara Khusus Matak ke XpressAir

Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat beserta jajaran 
mengadakan kunjungan dan beraudiensi bersama 
Kapolda Jabar pada hari Rabu (18/6) di Markas Kepolisian 
Daerah Jawa Barat Jl. Soekarno  Hatta Bandung. Kepala 
Kanwil DJKN Jawa Barat Nuning S.R Wulandari mendapat 
sambutan hangat dari Kapolda Jabar Irjen Pol. Drs. Jodie 
Rooseto, M.H. yang di damping oleh Karo Sarpras Polda 
Jabar Kombes Pol. Marwan Syukur, S.H, M.H.

KUNJUNGAN KEPALA KANWIL DJKN JAWA BARAT 
KE POLDA JAWA BARAT

Apresiasi Untuk Kanwil DJKN Jawa Barat

PENINGKATAN PELAYANAN PRIMA

Sebagai ujung tombak revenue center DJKN 

di wilayah Sumatera Barat, KPKNL Bukittinggi 

terus berupaya meningkatkan pelayanan 

prima kepada pengguna layanan. Salah satu 

bentuk pelayanan prima yang diwujudkan 

oleh KPKNL Bukittinggi dengan Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan (SIP) 

untuk pengguna layanan. Aplikasi SIP bisa diakses oleh pengguna layanan 

dengan mudah, karena berbasis internet, yang dapat diakses melalui 

komputer pribadi atau smartphone untuk melihat permohonan penilaian 

yang diajukan kepada KPKNL Bukittinggi telah selesai diproses atau masih 

dalam proses, mengetahui tahapan proses permohonan pengelolaan BMN 

serta tahapan proses pengurusan piutang. Dengan aplikasi ini, diharapkan 

Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan semakin meningkat dari 

waktu ke waktu.

Tingkatkan Pelayanan Prima, KPKNL 
Bukittinggi Andalkan Aplikasi 
Sistem Informasi Pelayanan
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Kabar Daerah

KPKNL Manado memperoleh Penghargaan dari 
Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu dalam 
perayaan Hari Ulang Tahun Ke-9 Kota Kotamobagu 
atas Sumbangsih dan Dedikasi dalam membantu 
Pengelolaan Keuangan Pemkot Kotamobagu. 
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh 
Walikota Kotamobagu Tantong Bara kepada Kepala 
KPKNL Manado Fery Gustavip. Penyerahan diberikan 
selepas Upacara HUT Ke-9 Kota Kotamobagu di 
Lapangan Kota Kotamobagu tanggal 23 Mei 2016.
Penghargaan tersebut diberikan tidak lepas dari 
keberhasilan Pemkot Kotamobagu meraih predikat 
Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI atas Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2014 dan 2015.

Acara dimulai pukul 19.00 
Wita dengan durasi 60 menit 
mengambil tema “Penguatan Peran Pengelolaan Kekayaan Negara dengan Implementasi 
Penerapan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga”. Hadir 
di studio, Chairiah, Kepala KPKNL Makassar didampingi didampingi Marwan Amdar, Kepala 
Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara dan beberapa Satuan Kerja sebagai undangan dalam 
siaran langsung di studio.

KABAR DARI UJUNG UTARA NKRI

KPKNL MAKASSAR ADA DI 
ACARA DIALOG KHUSUS 
TVRI STASIUN SULSEL

Televisi Sebagai Media 
Penyebarluasan Informasi 
Terkait DJKN

Kabar Daerah
KPKNL Manado Mendapat Penghargaan di 
HUT Ke-9 Pemerintah Kota Kotamobagu

bertempat di Aula Kanwil Dirjen 
Perbendaharaan Sulawesi Tengah  
diadakan penandatanganan MOU 
pelayanan bersama atau co-location 
antara Kanwil DJKN Suluttenggomalut 
dengan Kanwil DJPBN Sulawesi 
Tengah (31/5). Kepala Kanwil DJKN 
Suluttenggomalut Ferdinan Lengkong 
berujar, “co-location merupakan layanan 
satu atap yang memudahkan satker 
untuk menyelesaikan permasalahan 
yang dihadapi”.

MOU CO LOCATION KANWIL DJKN 
SULUTTENGOMALUT DAN KANWIL 
DJPBN SULTENG
co Location Memudahkan 
Pelayanan Stakeholder

Suara menderu pesawat terbang siap tinggal landas 
seolah makin terdengar jelas oleh para hadirin, saat PT. 
Pelita Air Service (PAS) yang merupakan anak perusahaan 
PT Pertamina, melakukan penjualan secara lelang aset 
perusahan non produktif berupa dua pesawat terbang 
Fokker F-28 dan Fokker F-100 melalui KPKNL Serpong. 
Pembukaan penawaran lelang berlangsung di Tempat 
Lelang KPKNL Serpong, Ruko Crystal Lane Jalan Bhayangkara 
Alam Sutera Tangerang Selatan. Hasilnya pesawat terbang 
jenis Fokker F-28 terjual lelang dengan harga sebesar 
Rp.278 juta dari nilai limit sebesar Rp.213 juta, sedangkan 
pesawat terbang Fokker F-100 tidak ada yang mengajukan 

penawaran. Richard Nadeak, Pejabat Lelang Kelas I KPKNL Serpong membuka penawaran lelang melalui e-Auction (close bidding) atas lelang 
sukarela pesawat terbang pada Senin, 27 Juni 2016.

KPKNL SERPONG SUKSES LELANG SUKARELA 
PESAWAT TERBANG

e-Auction Menciptakan Harga yang Optimal

TALKSHOW LELANG DI 
PADANG

Raih Sukses Berkat Kerja 
Keras Dalam Bekerja, Serta 
Tanpa Henti Menimba Ilmu.

KPKNL Padang mendapat kesempatan 

untuk menjadi narasumber dalam 

acara Talkshow Lelang yang diadakan 

Dr. Beatrix Benni, S.H., M.Pd., M.Kn.  

(19/06). Hadir dalam acara Muhammad Syukur, Kepala KPKNL Padang. Bertempat di 

Mercure Hotel, acara ini diikuti oleh lebih dari 150 peserta dari kalangan pengusaha se-

Sumatera Barat, dan para klien Kantor Pejabat Lelang Kelas II/Notaris Dr. Beatrix Benni, S.H., 

M.Pd., M.Kn. baik dari sektor perbankan maupun swasta. 

VISIT KPKNL YOGYAKARTA

Fieldtrip Mahasiswa PKN Stan D1 Pajak Menimba Ilmu di KPKNL 
Yogyakarta
Mahasiswa PKN STAN D1 Pajak melakukan kunjungan ke KPKNL Yogyakarta dalam 
rangka Field Trip Mata Kuliah Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. 
Dalam kunjungan tersebut mahasiswa disambut hangat oleh Kepala KPKNL 
Yogyakarta Guntur Riyanto beserta seluruh pejabat Eselon IV di Ruang Serba 
Guna. Guntur menekankan, bahwa prinsip utama dalam bekerja harus menjaga 
etika dan moral hazard, karena dimanapun kita bekerja etika dan moral hazard 
akan selalu ada. Widyaswara Balai Diklat Keuangan Yogyakarta Jamila Lestyowati 
menyampaikan, bahwa tujuan kunjungan anak didik mereka ke KPKNL Yogyakarta 
ingin menimba ilmu terkait organisasi dan tata kerja ke seluruh instansi vertikal 
Kementerian Keuangan.

INOVASI PELAYANAN
KPKNL Makassar Klaim Si Daeng Bisa Berikan Informasi Cepat 
dan Akurat
Aplikasi Si-DAENG (Sistem Kodefikasi Aset Dan  Lelang) secara simbolis 
di luncurkan oleh Kepala Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan 
Barat Ngakan Putu Tagel (20/07). bertempat di Aula A’Bulo Sibatang 
Gedung Keuangan Negara II Lantai 5 Makassar. Aplikasi ini memanfaatkan 
program Microsoft Excell dan teknologi Quick Response Code hdengan 
teknologi smartphone Android tersebut merupakan inovasi KPKNL 
Makassar dalam rangka mendukung tugas dan fungsi pengelolaan Barang 
Milik Negara (mobil dinas) dan pelayanan lelang (kuitansi pembelian 

lelang) yang mempunyai manfaat sebagai alat identifikasi, informasi dan pengamanan barang/dokumen.

INVENTARISASI DAN PENILAIAN ASET KKKS
Upaya Penuntasan Tindak Lanjut Temuan BPK

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan 
Kepulauan Riau T. Agus Priyo Waluyo menugaskan Tim Penilai yang diketuai oleh Alexander 
Ginting untuk menuntaskan temuan BPK pada Kontraktor Kontrak Kerja Sama Energi Mega 
Persada Malacca Strait S.A. yang belum tercatat nilai wajarnya. Tim berangkat menuju lokasi 
dengan didampingi pihak EMP Malacca Strait S.A., Ahmad Suhartono (14/07).
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Fotografi 
Human Interest
Kehidupan manusia dengan segala bentuk aktivitas keseharian dan kehidupan yang dilakukannya memang selalu 
menarik untuk dijadikan objek dalam foto. momen yang menarik tersebut bisa muncul karena dipicu oleh kegiatannya 
yang terasa unik dan tidak biasa. Baik itu aktivitas didalam adat budaya maupun aktivitas dalam kehidupan sehari-hari 
yang biasanya sangat berbeda dari kehidupan masyarakat Kota besar.

Human Interest dalam karya fotografi sendiri kalau dijabarkan adalah menggambarkan kehidupan pribadi manusia 
atau interaksi manusia serta ekspresi emosional yang memperlihatkan manusia dengan kehidupannya, kesemuanya itu 
membawa rasa ketertarikan dan rasa simpati bagi para orang yang melihat foto tersebut.

SnapShot

Judul: Ceria Panen Raya
Lokasi: Sawah, Aceh Besar
Fotografer: Dedy Widia Hananto 
   Direktorat PKNSI

Judul: Bermain Air
Lokasi: Desa Batudaa Pante, Gorontalo
Fotografer: Andi - Direktorat Hukum dan Humas

Judul: Mandi
Lokasi: Panti rehabilitasi jiwa, Tasikmalaya

Fotografer: Erik Susanto - KPKNL Bandar Lampung

Judul: Jaring dan Manusia
Lokasi: Gampong Jawa, Banda Aceh
Fotografer: Andi Soegiri - Kantor Wilayah DJKN Sumatera   
                     Selatan, Jambi dan Bangka Belitung 

Judul: Solar Eclipse Celebration
Lokasi: Pantai Manggar Segara Sari, Balikpapan

Fotografer: Aqib Widayatno - KPKNL Sorong
facebook.com/groups/kf.djkn/

Judul: Mengaji
Lokasi: Masjid Baiturrahman, Banda Aceh

Fotografer: Nofiansyah - KPKNL Lhokseumawe
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Wawancara Utama

Direktorat PNKNL dalam 
Ragam Tugas Pokok

dan Fungsi

Q: Untuk mengawali, dapatkah 
diberikan penjelasan tujuan 
dibentuknya Direktorat PNKNL?

Direktorat PNKNL dibentuk untuk 
mewujudkan kebijakan dan 
standardisasi teknis di bidang piutang 
negara dan kekayaan negara lain-lain 
yang dapat memenuhi kebutuhan 
pemangku kepentingan serta dapat 
diaplikasikan secara efektif dan efisien 
di lapangan, untuk meningkatkan 
akuntabilitas pengelolaan dan 
optimalisasi Piutang Negara dan 
Kekayaan Negara Lain-lain.

Q: Bagaimanakah struktur 
organisasi Direktorat PNKNL?

Direktorat PNKNL terbentuk dari  5 
(lima) Sub Direktorat yang menangani 
2 (dua) proses bisnis yaitu pengurusan 
Piutang Negaradan pengelolaan 
Kekayaan Negara Lain-lain. 

Q: Bagaimana kondisi Sumber Daya 
Manusia (SDM) eksisting di Direktorat 
PNKNL, peraturan perundang-
undangan serta dukungan IT?

Dukungan SDM Direktorat PNKNL cukup 
memadai, dengan tingkat pendidikan 2 
lulusan D1, 10 lulusan D3, 28 lulusan S1/
D4, 20 orang lulusan S2 dan 2 lulusan S3. 

Terkait dengan dukungan peraturan, 
mengingat lingkup tugas dan fungsi 

yang beragam, berdampak pada 
banyaknya peraturan perundangan yang 
harus disusun, mengikuti jenis asetnya, 
seperti aset di bidang hulu migas, aset 
pengusahaan pertambangan batubara 
(PKP2B) Generasi I, aset eks krisis 
perbankan (eks BPPN/PPA/BDL), Aset 
Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T), 
barang rampasan negara dan gratifikasi, 
aset eks kepabeanan dan cukai, aset 
kerjasama dengan Badan Internasional, 
dan berbagai jenis kekayaan negara 
lainnya. 

Sesuai dengan perubahan yang ada 
di masyarakat, DJKN cq Direktorat 
PNKNL secara berkesinambungan 
memperbaharui peraturan, sehingga 
terkait tata kelola Kekayaan Negara Lain-
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Lain maupun pengurusan Piutang Negara 
tidak terdapat kekosongan pengaturan.

Terkait IT diperoleh dukungan dari 
Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara 
dan Sistem Informasi DJKN dan SKK Migas, 
saat ini sedang dibangun Sistem Informasi 
Pengelolaan Rantai Suplai (SIPRS) 
bekerjasama dengan SKK Migas dan 
Kementerian ESDM, yang memungkinkan 
proses usulan pengelolaan BMN lebih 
transparan, karena perekaman data 
dilakukan secara digital pada satu sistem 
dan dapat dikontrol bersama baik oleh 
DJKN, Kementerian ESDM, PPBMN, SKK 
Migas, maupun KKKS. 

Q: Apa saja kelebihan dan kekurangan 
Direktorat PNKNL?

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi 
serta pencapaian target, kelebihan 
Direktorat PNKNL terletak pada SDM yang 
berkualitas ditunjang dengan budaya 
kerja yang kondusif sehingga mampu 
merumuskan strategi-strategi yang 
berguna untuk pengelolaan Kekayaan 
Negara Lain-Lain dan pengurusan 
Piutang Negara, serta struktur organisasi 
yang mendukung dengan adanya 5 Sub 
Direktorat. 

Terdapat berbagai kendala yang 
dihadapi, namun yang menonjol adalah 
penatausahaan aset pada hulu migas  
yang melibatkan banyak stakeholders 
seperti Kementerian ESDM, SKK Migas, 
dan 373 KKKS yang masih sering menjadi 
temuan BPK, dan masih tingginya 
outstanding Piutang Negara yang 
belum selesai. Banyaknya stakeholders 
yang terlibat dalam target  capaian 
membutuhkan sinergi dan koordinasi 
yang baik.  

Q: Apa saja milestone Direktorat 
PNKNL?

Beberapa di antaranya, penyusunan revisi 
PP tentang Penghapusan Piutang Negara, 
PMK terkait penyelesaian aset eks BPPN, 
aset eks PPA, dan BDL, revisi PMK tentang 
pengelolaan BMN di bidang hulu migas, 
dan menuntaskan temuan BPK terkait 
aset KKKS dan PKP2B, sehingga tidak lagi 
menjadi pengecualian utama dalam LKPP 
Tahun 2015.

Q: Dalam pengurusan Piutang Negara, 
hal-hal apakah yang sekarang sedang 
dilakukan oleh Direktorat PNKNL?

Saat ini sedang disusun RPP 
sebagai Perubahan II PP Nomor 
14 Tahun 2005 tentang Tata Cara 
Penghapusan Piutang Negara/

Daerah, simplifikasi peraturan 
petunjuk pelaksanaan Piutang Negara 
(PMK 128/PMK.06/2007 dan empat 
perubahannya), dan menyusun 
langkah-langkah untuk percepatan 
penyelesaian piutang negara.

Perubahan PP Nomor 14 Tahun 2005 
(menunggu penandatanganan), antara 
lain, mengakomodir percepatan/
relaksasi penyelesaian piutang negara 
yang bersumber dari penerusan 
pinjaman luar negeri/rekening dana 
investasi/ rekening pembangunan 
daerah, contohnya piutang negara 
pada PDAM, yang memungkinkan 
penghapusan mutlak dilakukan 
setelah penghapusan bersyarat 

tanpa menunggu 2 tahun, juga 
penghapusan piutang negara dengan 
karakteristik penanggung hutang 
masyarakat ekonomi lemah yang 
tidak memiliki kemampuan untuk 
menyelesaikan piutangnya dan/
atau tidak diketahui keberadaannya, 
contohnya piutang negara pasien 
rumah sakit.

Q: Bagaimana dengan pengelolaan 
Kekayaan Negara Lain-Lain? Apakah 
ada hal-hal baru yang sekarang 

sedang atau telah dilaksanakan terkait 
pengelolaannya?

Pengelolaan terhadap Kekayaan 
Negara Lain-Lain yang dilakukan 
oleh DJKN cq. PNKNL terkait dengan 
kewenangan Menteri Keuangan 
sebagai Bendahara Umum Negara, 
yang bertanggung jawab atas 
pengelolaan Kekayaan Negara Lain-
Lain.

Ada beberapa fokus penting dalam 
pengelolaan aset BMN KNL oleh DJKN cq 
Direktorat PNKNL.

Fokus pertama, terkait BMN hulu migas. 
Berdasarkan Pasal 78 PP Nomor 
35 Tahun 2004 tentang Kegiatan 
Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, 
menyatakan seluruh barang dan 
peralatan yang secara langsung 
digunakan dalam Kegiatan Usaha 
Hulu yang dibeli KKKS menjadi milik 
negara yang pembinaannya dilakukan 
oleh pemerintah dan dikelola oleh 
BPMIGAS, maka aset hulu migas 
adalah BMN, sehingga proses 
perolehan hingga penghapusan 
setiap unitnya harus mendapatkan 
persetujuan Pemerintah dhi. 
Kementerian Keuangan.

Posisi DJKN cq Direktorat PNKNL dalam 
pengelolaan aset BMN hulu migas 
yang tercatat sebesar Rp252,692 triliun 
(berdasarkan LKPP (audited)  per 31 
Desember 2015), sebagai regulator 
yang menyiapkan regulasi mulai dari 
pencatatan perolehan, pemanfaatan, 
pemindahtanganan, hingga 
penghapusan aset. Di sisi lain, Direktorat 
PNKNL juga sebagai eksekutor yang 
menerbitkan persetujuan pemanfaatan 
dan penghapusan aset. 

Aset BMN hulu migas memiliki keunikan 
status, jenis, dan fungsi. Aset-aset tersebut 
merupakan BMN yang berada di bawah 
kelolaan Kementerian Keuangan, namun 
secara fisik masih digunakan dalam 
operasional KKKS untuk melaksanakan 
dan menunjang operasional kegiatan 
hulu minyak dan gas bumi. Aset BMN hulu 
migas di antaranya tangki penampung 
minyak, instalasi pipa (pipe installation), 
bandar udara, sumur minyak (oil wells), 
tanah, gedung, pelabuhan, anjungan 
lepas pantai (offshore platform), dan lain 
sebagainya. 

Pengelolaan aset BMN hulu migas 
secara khusus baru dimulai sekitar 
1 windu terakhir, terutama saat 
pengelolaannya mendapatkan sorotan 
di tahun 2009 melalui hasil temuan BPK 
yang merekomendasikan pelaksanaan 
inventarisasi dan penilaian (IP) terhadap 

aset BMN hulu migas dan telah dilakukan 
IP terhadap aset-aset tersebut, yang 
memakan waktu sampai dengan tahun 
2012. Hasil yang diperoleh dari IP 
menunjukkan adanya berbagai macam 
masalah dalam pencatatan BMN hulu 
migas. Dalam kurun waktu tersebut 
hingga 2016, DJKN bersama-sama 
Kementerian ESDM, SKK Migas, dan KKKS 
akan terus melakukan banyak hal untuk 
menyelesaikan permasalahan terkait 
pencatatan aset BMN hulu migas (Harta 
Benda Modal, Subsequent Expenditure), 
sertifikasi aset BMN berupa tanah, dan 
pelaporan, sekaligus menindaklanjuti 
temuan BPK. 

Penyelesaian permasalahan aset BMN 
hulu migas dilakukan dengan dukungan 
dari BPK dan Aparat Pengawasan Intern 
Pemerintah. Faktor dukungan dari pihak 
internal (Direktorat Penilaian, Direktorat 
Lelang, dan Direktorat Hukum dan Humas) 
melalui peran dalam proses penilaian, 
legal standing, serta penjualan BMN hulu 
migas melalui lelang serta eksternal 
(Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional) terkait 
sertifikasi tanah aset BMN hulu migas 
menjadi hak pakai atas nama Pemerintah 
Republik Indonesia cq. Kementerian 
Keuangan.

Untuk penguatan regulasi, saat ini sedang 
dilakukan perubahan PMK Nomor 135/
PMK.06/2009 tentang Pengelolaan BMN 
yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja 
Sama, sebagaimana telah diubah dengan 
PMK Nomor 165/PMK.06/2010 dan KMK 
Nomor 471/KMK.06/2014. 

Fokus kedua, terkait kekayaan negara 
yang berasal dari aset eks BPPN, 
kelolaan PT. PPA (Persero), dan eks 
BDL. Untuk memenuhi kebutuhan 
stakeholders dalam rangka pengelolaan 
aset eks BPPN, eks kelolaan PT PPA 
(Persero), dan eks BDL, saat ini tengah 
disusun dan dirumuskan beberapa 
kebijakan, yaitu RPMK tentang 
Pengelolaan Aset Eks BPPN yang 
memungkinkan penjualan tanpa 
melalui lelang dan bentuk pengelolaan 
lainnya, serta pedoman pemeliharaan 
dan pengamanan aset eks BPPN, eks 
kelolaan PT PPA (Persero), dan eks BDL.

Fokus ketiga, terkait pembuatan laporan 
potensi fiskal sumber daya alam (SDA) 
Indonesia, yang akan menyajikan 
informasi SDA baik dalam satuan fisik 
(physical terms) maupun dalam satuan 
mata uang (monetary terms). 

Q: Apakah harapan Ibu terhadap 
performa PNKNL ke depan?

Sejalan dengan visi organisasi/DJKN 
untuk menjadi pengelola kekayaan 
negara yang profesional dan akuntabel, 
dan misi mengamankan kekayaan negara 
secara fisik, administrasi, dan hukum, 
serta melaksanakan pengurusan Piutang 
Negara yang efektif, efisien, transparan, 
dan akuntabel, harapan saya, segenap 
jajaran Direktorat PNKNL secara terus-
menerus meningkatkan performa kinerja 
untuk menjawab tantangan ke depan 
terkait pengelolaan Kekayaan Negara 
Lain-lain maupun pengurusan Piutang 
Negara. Sekaligus juga, menghasilkan 

strategi-strategi yang baru dalam bentuk 
kebijakan  dan regulasi, untuk mencapai 
output berupa optimalisasi pengurusan 
Piutang Negara dan pengelolaan 
Kekayaan Negara Lain-Lain, yang 
berimplikasi tercapainya outcome berupa 
meningkatnya penerimaan negara dari 
pengurusan Piutang Negara dan manfaat 
pengelolaan Kekayaan Negara Lain-Lain.
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“Pengelolaan aset 
BMN hulu migas 
secara khusus baru 
dimulai sekitar 1 
windu terakhir, 
terutama saat 
pengelolaannya 
mendapatkan 
sorotan di tahun 
2009 melalui hasil 
temuan BPK yang 
merekomendasikan 
pelaksanaan 
inventarisasi dan 
penilaian (IP) 
terhadap aset BMN 
hulu migas..”

“Harapan saya, segenap 
jajaran Direktorat 
PNKNL secara terus-
menerus meningkatkan 
performa kinerja untuk 
menjawab tantangan 
dengan menghasilkan 
strategi-strategi baru 
dalam tregulasi, untuk 
mencapai output berupa 
optimalisasi pengurusan 
Piutang Negara dan 
pengelolaan Kekayaan 
Negara Lain-Lain juga 
outcome berupa manfaat 
yang sebesar-besarnya 
bagi negara.”
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memiliki kompleksitas komponen aset. 
Selain itu Pengelolaan BMN KKKS juga 
merambah kepada aset yang sudah dalam 
bentuk limbah padat (scrap), bahan-
bahan kimia, maupun bahan peledak 
yang mempunyai prosedur pengaturan 
yang ketat. Pengaturan atas aset-aset 
tersebut diperlukan, agar Pemerintah 
mempunyai kendali dalam mengawasi 
kontraktor dalam melakukan penggunaan 
aset tersebut sesuai dengan yang telah 
ditentukan untuk tidak membahayakan 
lingkungan.

Selain itu, koordinasi yang semakin baik 
di antara DJKN, KESDM, SKK Migas, dan 
KKKS telah meningkatkan kuantitas KKKS 
yang tercatat dalam laporan keuangan 
pemerintah pusat (LKPP). Tahun 2009 
hanya terdapat 40 KKKS yang telah 
berhasil dicatat dalam LKPP dan kemudian 
berkembang menjadi 373 KKKS di LKPP 
semester 1 tahun 2016. Jumlah tersebut 
tidak hanya KKKS yang masih berproduksi 
di wilayah kerja Indonesia, tetapi juga 
termasuk KKKS yang masih dalam tahap 
eksplorasi dan terminasi. Peningkatan yang 
signifikan tersebut merupakan hasil upaya 
Pemerintah untuk mewujudkan pelaporan 
kuangan yang handal.

Pemanfaatan BMN KKKS sebagai Upaya 
Mendukung Program Pemerintah

Fokus DJKN saat ini berkembang ke 
arah yang lebih luas terutama dalam 
mendukung terwujudnya peran sebagai 
revenue center dalam penerimaan 
negara. Selain menambah pundi-
pundi penerimaan negara, DJKN juga 
berupaya untuk mendorong peningkatan 
kesejahteraan masyarakat dengan 
melakukan optimalisasi pengelolaan 
BMN KKKS terutama melalui mekanisme 
pemanfaatan. Sejumlah pemanfaatan 
BMN KKKS telah berhasil dilakukan DJKN 
dalam mendukung program-program 
pemerintah. Tahun 2013 menjadi awal  

dimulainya pemanfaatan BMN yang 
berasal dari KKKS. Persetujuan Pemerintah 
atas sewa BMN KKKS PT Pertamina Hulu 
Energi ONWJ kepada PT Nusantara 
Regas telah membuka jalan koordinasi 
antara DJKN dengan SKK Migas dalam 
proses penggalian potensi BMN KKKS. 
Tidak hanya menambah pemasukan 
bagi negara, namun menjadi salah satu 
pendorong peningkatan ketahanan 
energi bangsa. Perlu diketahui, bahwa 
pemanfaatan tersebut dilaksanakan 
untuk mempercepat proses pengaliran 
gas hasil regasifikasi gas alam cair (LNG) 
untuk memasok kebutuhan Perusahaan 
Listrik Negara (PLN). Pemanfaatan bersama 
fasilitas ini menghasilkan potensi efisiensi 
di sisi hulu yang menurunkan biaya cost 
recovery, karena terdapat biaya operasi dan 
perawatan yang dibebankan kepada pihak 
penyewa secara proporsional yang pada 
saat itu diperkirakan akan menghemat cost 
recovery sebesar US$ 13,9 juta. Sedangkan 
di sisi hilir, terdapat efisiensi biaya bahan 
bakar operasi PLN yang diperkirakan pada 
saat itu meningkatkan penghematan 
subsidi BBM oleh Pemerintah sebesar US$ 
798,3 juta atau Rp 7,98 triliun (sumber 
www.skkmigas.go.id tanggal 29 Agustus 
2013).

Bentuk pemanfaatan BMN KKKS lainnya 
yang mendorong program pemerintah 
diantaranya pemberian persetujuan 
pemanfaatan BMN Bandara Udara Khusus 
Matak di wilayah kepulauan Anambas 
dan Natuna. Dengan 
adanya pengoperasian 
bandara di suatu wilayah, 
maka pemerintah 
daerah setempat pun 
dapat mewujudkan 
janjinya untuk 
memenuhi kebutuhan 
masyarakat setempat 
akan transportasi udara. 
Selain itu, hal ini menjadi 

faktor berkembangnya 
perekonomian 
masyarakat di wilayah 
Kabupaten Kepulauan 
Anambas-Natuna dan 
sekitarnya. Persetujuan 
atas pemanfaatan BMN 
ini menjadi angin segar 
bagi masyarakat bagi 
masyarakat setempat 
yang mengalami kesulitan 
terkait transportasi 
ketika harus keluar dari 

pulau. Sebelum Bandara dioperasikan, 
transportasi laut menjadi tulang 
punggung mobilitas penduduk yang kerap 
kali terkendala dengan cuaca laut yang 
tidak menentu (www.kemenkeu.go.id 
tanggal 26 Agustus 2016).

Pertimbangan Pelaksanaan 
Optimalisasi BMN KKKS

Namun demikian, BMN KKKS yang memiliki 
nilai strategis bagi kepentingan bangsa 
belum dioptimalisasi secara baik. Hal ini 
tercermin dari jumlah penerimaan negara 
yang diperoleh dari pengelolaan BMN 
KKKS masih tergolong rendah. Apabila 
dibandingkan dengan penerimaan 
yang diperoleh negara, BMN KKKS 
hanya memberikan kontribusi rata-rata 
sebesar 0,003%. Secara umum rata-rata 
penerimaan negara yang berasal dari 
optimalisasi BMN masih rendah, sehingga 
diperlukan upaya penggalian potensi 
penerimaan atas pengelolaan BMN dalam 
bentuk lain. 

Lebih lanjut, untuk memastikan seberapa 
efisien aset yang dimiliki negara untuk 
memperoleh pendapatan dapat tercermin 
dalam Return on Asset (RoA) yang 
dihasilkan dari perhitungan perbandingan 
tersebut. Secara singkat, RoA atau yang 
dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan 
sebagai tingkat pengembalian aset yang 
merupakan salah satu bentuk dari rasio 
profitabilitas untuk mengukur kemampuan 

organisasi dalam 
menghasilkan laba 
dengan menggunakan 
total aktiva yang ada, 
setelah biaya-biaya 
modal dikeluarkan 
dari analisis. Terkait 
dengan organisasi 
Pemerintah, maka 
RoA tersebut dapat 
diterapkan dengan 

Laporan Utama

MENGGALI POTENSI PENERIMAAN 
NEGARA BMN KKKS

Pro-Kontra Pengenaan Kompensasi atas BMN KKKS 
Terminasi ke Operator Baru

Latar Belakang BMN yang Berasal dari 
KKKS

Bumi, air, dan kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya dikuasai oleh 
negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besarnya  kemakmuran rakyat. Pasal 33 
ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 
mengamanatkan Pemerintah sebagai 
penguasa sumber daya alam di Indonesia. 
Hal ini tidak terkecuali dengan sumber 
daya alam berupa minyak dan gas bumi 
(migas) untuk dikelola. Namun demikian, 
saat ini Pemerintah belum mampu 
mengelola sumber daya tersebut secara 
mandiri, sehingga untuk pengelolaannya 
melibatkan pihak lain untuk melakukan 
kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. 
Meskipun pengelolaannya diserahkan 
kepada pihak lain, Pemerintah tetap 
memegang kendali kegiatan hulu migas 
untuk memastikan kegiatan tersebut 
sejalan dengan amanat bangsa.

Sebagai gantinya, pihak lain yang dalam 
hal ini dikenal sebagai Kontraktor Kontrak 
Kerja Sama (KKKS) akan mendapatkan 
pengembalian atas biaya operasi (cost 
recovery) yang telah dikeluarkan. Salah 
satu komponen biaya yang akan diganti 
oleh Pemerintah dalam kegiatan hulu 
migas adalah pembelian aset yang secara 
langsung digunakan untuk menunjang 
kegiatan tersebut. Hal ini sejalan dengan 
apa yang tertuang dalam kontrak kerja 
sama (production sharing contract) antara 
Pemerintah yang diwakilkan oleh Satuan 
Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK 
Migas) dengan Kontraktor. Dengan 
demikian, aset hulu migas baik yang saat 

ini dikelola maupun telah diserahkan oleh 
Kontraktor merupakan Barang Milik Negara 
(BMN). Mengenai barang yang dibeli KKKS 
terkait pelaksanaan kontrak hulu migas 
sebagai Barang Milik Negara diatur dalam 
berbagai peraturan perundang-undangan. 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 
2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak 
dan Gas Bumi dan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 135/PMK.06/2009 jo. 
PMK Nomor 165/PMK.06/2010 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara yang 
Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama 
mengatur bahwa seluruh barang dan 
peralatan yang dibeli KKKS dan yang secara 
langsung digunakan dalam kegiatan hulu 
menjadi milik negara. Ketentuan tersebut 
mengamanatkan negara dalam hal ini 
Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal 
Kekayaan Negara sebagai Pengelola 
Barang yang berwenang untuk mengatur 
pengelolaan lebih lanjut atas aset KKKS.

Perkembangan Penatausahaan BMN 
KKKS

Tahun 2009 menjadi titik awal pengelolaan 
BMN KKKS yang lebih komprehensif, 
karena pada tahun tersebut Direktorat 
Jenderal Kekayaan Negara telah 
melaksanakan inventarisasi dan penilaian 
(IP) berupa tanah secara serentak di 41 
KKKS. Atas hasil IP yang telah dilaksanakan, 
DJKN membukukan nilainya ke dalam 
LKPP pada tahun 2009. Meskipun nilai 
yang dicatatkan jauh lebih berkurang 
daripada LKPP pada periode sebelumnya, 
namun nilai yang dilaporkan lebih dapat 
dipertanggungjawabkan mengingat 

hasilnya telah didahului dengan kegiatan 
verifikasi dan validasi atas laporan yang 
disampaikan oleh SKK Migas. Sedangkan 
aset selain tanah belum dicatat pada 
periode tersebut karena belum dilakukan 
kegiatan IP dan belum dapat diidentifikasi 
nilai cost recovery-nya.

Pencatatan aset KKKS setelah 2009 
mengalami pergerakan positif yang 
signifikan. Selain nilai yang tercatat 
meningkat tajam, hal ini juga diikuti 
dengan proses pertanggungjawaban 
yang semakin prudent. Peningkatan yang 
signifikan dari tahun 2009 menuju ke 
semester 1 tahun 2016 yang mencapai 
37 kali lipat menunjukkan buah hasil kerja 
keras dari seluruh pegawai DJKN yang 
selalu berupaya menuju ke arah yang lebih 
baik. Proses perbaikan dilakukan dari tahun 
ke tahun dimulai dengan kegiatan IP baik 
aset berupa tanah maupun selain tanah, 
agar menunjukkan kondisi sesungguhnya 
terkait dengan penatausahaan BMN KKKS, 
berikut tersaji neraca KKKS yang meliputi 
aset dan akumulasi penyusutan. Selain itu, 
proses pelaporan aset KKKS berkembang 
lebih maju dengan yang sebelumnya 
hanya mencatat aset tanah, kemudian saat 
ini telah dilakukan pencatatan atas aset 
berupa barang inventaris dan material 
persediaan. 

Sebagai informasi, bahwa BMN KKKS 
mempunyai kategorisasi dan karakteristik 
yang berbeda dari BMN Kementerian/
Lembaga pada umumnya. Perbedaan 
pengkategorisasian aset tersebut, karena 
BMN ini mempunyai karakteristik unik 
yang hanya diperoleh di KKKS serta 

http://www.skkmigas.go.id
http://www.kemenkeu.go.id
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Optimalisasi Pengurusan Piutang 
Negara

Tujuan transformasi kelembagaan 
Kementerian Keuangan di bidang 
pengurusan piutang negara sebagai 
bagian dari optimalisasi RoA (Return on 
Asset) adalah tingkat ketertagihan piutang 
yang dapat dimaksimalkan. 

Meskipun pengembalian atas piutang 
yang berasal dari BUMN/BUMD telah 
dilaksanakan, namun jumlah dan nilai 
piutang yang diurus PUPN masih besar. 
Berdasarkan rekapitulasi laporan dari 
KPKNL per akhir April 2016 nilai piutang 
masih sebesar Rp57.631.415.103.367,50 
yang berasal dari 49.424 Berkas Kasus 
Piutang Negara (BKPN). Meskipun 
demikian, terdapat perbedaan yang 
mendasar sejak piutang negara BUMN/
BUMD dikembalikan kepada penyerah 
piutang. Piutang yang saat ini diurus oleh 
PUPN (piutang instansi pemerintah dan 
lembaga) sebagian besar tidak didukung 
barang jaminan atau barang jaminan tidak 
mencukupi penyelesaian hutang. Atas 
dasar tersebut, pemilihan langkah yang 
tepat dalam penyelesaian piutang negara 
menjadi penting. Tiga langkah yang akan 
dikedepankan oleh Direktorat Piutang 
Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain 
dalam rangka optimalisasi penyelesaian 
piutang negara yaitu pengumuman 
penanggung hutang melalui media 

masa, pencegahan penanggung hutang 
bepergian ke luar negeri dan pemblokiran 
rekening penanggung hutang yang 
tersimpan di Bank. 

Dari sisi kebijakan, penyempurnaan 
peraturan dalam rangka percepatan 
piutang negara terus dilakukan agar dapat 
menjawab tantangan perubahan yang ada 
serta kebutuhan stakeholder Direktorat 
Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) untuk 
penyelesaian piutang negara secara cepat 
dan berkepastian hukum. Saat ini tengah 
disusun peraturan yang memungkinkan 
percepatan penyelesaian piutang negara 
melalui penerbitan surat Piutang Negara 
Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) 
dan pengembalian piutang untuk proses 
rekonsiliasi dan perhitungan besaran 
jumlah hutang, seperti piutang eks PT 
Jamsostek yang mengalami perubahan 
institusi menjadi BPJS, sehingga perlu 
dihitung kembali hak BPJS Ketenagakerjaan 
dan BPJS Kesehatan.

Selain itu, sedang dirumuskan beberapa 
regulasi baik berupa PP, PMK, maupun 
Perdirjen. Misalnya, perubahan atas PP 
Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara 
Penghapusan Piutang Negara dan Piutang 
Daerah, yang memungkinkan penghapusan 
mutlak dilakukan tanpa menunggu 2 tahun 
dari penghapusan bersyarat atas piutang 
negara tertentu, simplifikasi dari PMK 
Nomor 128/PMK.06/2007 dengan memuat 

fleksibilitas dalam penerbitan PSBDT.

Perubahan-perubahan dalam bentuk 
regulasi dimaksud diharapkan dapat 
mendorong pencapaian hasil pengurusan 
piutang negara di tahun 2016 baik dari 
segi nilai piutang negara yang dapat 
diselesaikan, biaya administrasi pengurusan 
piutang negara dan percepatan 
penyelesaian BKPN dalam bentuk jumlah 
BKPN yang dapat diselesaikan.

Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain melaksanakan 
tugas dan fungsi terkait pengurusan piutang negara dan pengelolaan kekayaan 

negara lain-lain. Berikut optimalisasi yang sedang dan akan dilakukan:

OPTIMALISASI 
PERAN DAN FUNGSI 

PENGELOLAAN PNKNL

Laporan Utama
menganalogikan pendapatan dari BMN 
sebagai laba dan total aset tetap sebagai 
total aktiva. Adapun total aset tetap 
dalam BMN Kementerian Lembaga yang 
digunakan dalam perhitungan adalah 
aset tetap yang berpotensi menghasilkan 
pendapatan yaitu tanah, gedung/
bangunan, dan peralatan mesin dan 
pendapatan yang diperhitungkan adalah 
PNBP lainnya subkategori pendapatan atas 
penjualan aset serta pendapatan sewa. 
Sedangkan aset yang diperhitungkan 
dalam BMN KKKS adalah aset secara 
keseluruhan dan pendapatan yang 
diperhitungkan adalah penerimaan 
negara yang tercatat dalam PNBP Lainnya 
subkategori PNBP Pengelolaan BMN 
KKKS. Berdasarkan hasil perhitungan 
tersebut terlihat bahwa secara umum RoA 
BMN KKKS lebih rendah daripada RoA 
BMN Kementerian Lembaga atau dapat 
diterjemahkan BMN KKKS secara umum 
menghasilkan tingkat pengembalian yang 
lebih rendah dari BMN K/L. Dan secara 
umum dari kedua jenis pengelolaan BMN 
tersebut menghasilkan RoA yang sangat 
rendah dan bahkan mendekati angka nol. 

Upaya Penggalian Potensi Penerimaan 
Potensi BMN KKKS

Untuk meningkatkan potensi penerimaan 
negara yang berasal dari pengelolaan 
BMN terutama BMN KKKS, DJKN tengah 
berupaya melakukan kajian terkait dengan 
potensi pengenaan tarif/kompensasi 
atas BMN Eks KKKS Terminasi yang masih 
produksi kepada operator baru. Hal ini 
mengingat, bahwa seluruh barang dan 
peralatan yang secara langsung digunakan 
dalam Kegiatan Usaha Hulu yang 
dibeli KKKS menjadi milik negara yang 
pembinaannya dilakukan oleh pemerintah 
dan dikelola oleh SKK Migas. Dalam hal 
kontrak kerja sama telah berakhir, barang 
dan peralatan kontraktor wajib diserahkan 
kepada pemerintah untuk ditetapkan 
kebijakan pemanfaatannya sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Argumen yang mendukung wacana 
pengenaan kompensasi atas penggunaan 
BMN Eks KKKS Terminasi dalam pengalihan 
pengoperasian wilayah kerja terminasi 
yang masih berproduksi kepada operator 
baru, karena secara logis operator 
baru tersebut mendapatkan beberapa 
keuntungan bila dibandingkan dengan 
operator yang mendapat izin wilayah kerja 

baru. Adapun keuntungan-keuntungan 
tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Operator baru tidak perlu melakukan 
kegiatan eksplorasi untuk mencari 
keberadaan migas yang membutuhkan 
biaya yang besar untuk membuktikan, 
bahwa wilayah tersebut benar-benar 
terdapat cadangan migas. Adapun biaya 
eksplorasi yang tidak perlu dikeluarkan 
oleh operator baru adalah biaya untuk 
menyewa para ahli dalam mencari 
cadangan migas yang meliputi proses 
identifikasi, studi geologi, studi geofisika, 
dan pembuktian dengan cara pengeboran 
sumur eksplorasi.

b. Pada tahun 2014, cadangan migas 
terbukti Indonesia sebesar 3,7 milyar barel. 
Karena cadangan tersebut relatif kecil, 
maka secara proporsional menghasilkan 
sukses rasio atau keberhasilan kegiatan 
eksplorasi yang relatif rendah. Tingkat 
temuan cadangan migas di Indonesia 
hanya di kisaran 15%-30%, yang berarti 
tingkat kegagalannya besar yakni 
antara 70%-85% (A. Rinto Pudyantoro; 
2014). Atas dasar fakta tersebut, maka 
dapat disimpulkan, bahwa operator 
baru di wilayah terminasi tidak harus 
menanggung risiko kegagalan eksplorasi.

c. Pada masa ekploitasi, operator baru 
tidak perlu mengeluarkan biaya dalam 
pengembangan proyek hulu migas berupa 
pembangunan fasilitas produksi setelah 
eksplorasi yang dilakukan kontraktor yang 
berhasil menemukan cadangan migas 
yang ekonomis. Operator baru akan 
menggunakan BMN Eks KKKS Terminasi 
yang sudah ada dan saat ini aset tersebut 
masih beroperasi dengan baik. 

Meskipun terdapat sejumlah alasan yang 
mendukung pengenaan tarif/kompensasi 
atas BMN KKKS Terminasi, namun saat 
ini perlu dipertimbangkan pula kondisi 
industri hulu migas yang tengah 
mengalami kelesuan yang menyebabkan 
investasi di industri migas tidak semenarik 
yang sebelumnya. Dengan demikian, 
mengingat masih terdapat sejumlah 
kendala yang dihadapi oleh Kontraktor 
dalam kegiatan hulu migas disertai 
dengan kurang menguntungkannya 
kondisi migas dunia, maka hal-hal tersebut 
perlu menjadi pertimbangan dalam 
mengenakan tarif/kompensasi kepada 
operator baru. 

Diantaranya, pihak kontraktor yang 
melakukan eksplorasi dan eksploitasi di 
Indonesia sudah dibebankan dengan 
biaya-biaya yang dibayarkan ke negara 
cukup besar. Kontraktor yang menjalankan 
usaha hulu migas wajib membayar 
penerimaan negara yang berupa pajak 
dan penerimaan negara bukan pajak. 
Adapun penerimaan negara berupa pajak 
meliputi pajak-pajak, bea masuk dan 
pungutan lain atas impor dan cukai, pajak 
daerah dan retribusi daerah. Sedangkan 
penerimaan negara bukan pajak terdiri 
atas bagian negara, pungutan negara yang 
berupa iuran tetap dan iuran eksplorasi 
dan eksploitasi, dan bonus-bonus.

Dengan demikian dalam menerapkan 
suatu tarif/kompensasi yang bertujuan 
untuk meningkatkan penerimaan negara, 
perlu mempertimbangkan segala aspek 
yang muncul baik dari sisi positif maupun 
negatif, sehingga keputusan yang 
dihasilkan berimbang tanpa memberatkan 
salah satu pihak. Wacana pengenaan tarif/
kompensasi tersebut masih memerlukan 
penjelasan lebih lanjut dari pihak-pihak 
terkait baik dari Kementerian ESDM, 
SKK Migas, maupun Kontraktor agar 
memperoleh kajian yang lebih mendalam.

Penulis: Akbar Satrio Wibowo
Pelaksana Direktorat PNKNL

Tiga langkah yang 
akan dikedepankan 
oleh Direktorat 
PNKNL dalam 
rangka optimalisasi 
penyelesaian 
piutang negara 
yaitu pengumuman 
penanggung hutang 
melalui media 
masa, pencegahan 
penanggung hutang 
bepergian ke luar 
negeri dan pemblokiran 
rekening penanggung 
hutang yang tersimpan 
di Bank. 
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Optimalisasi Pengelolaan Aset BMN 
Kekayaan Negara Lain-Lain

Aset BMN yang termasuk kekayaan negara 
lain-lain, yang memerlukan optimalisasi 
pengelolaan melalui perumusan regulasi, 
terkait dengan jenis aset di antaranya 
aset hulu migas (BMN Kontraktor Kontrak 
Kerja Sama/KKKS), aset eks pertambangan 
batubara (BMN Perusahaan Pertambangan 
Batubara/PKP2B), aset kekayaan negara 
potensial (sumber daya alam), eks aset 
bekas milik Asing/Tionghoa (ABMA/T), aset 
eks BPPN/PPA/BDL, aset eks kepabeanan 
dan cukai, aset yang berasal  dari 
benda berharga muatan kapal yang 
tenggelam (BMKT), dan lain-lain. 

Aset Hulu Migas dan PKP2B

Terkait pengelolaan BMN pada hulu 
migas dan PKP2B Generasi I, perlu 
perhatian mengingat nilainya yang 
relatif besar (tergambar pada LKPP).
Sesuai Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perbendaharaan Negara jo PP 
Nomor 27 tahun 2014 Tentang Pengelolaan 
BMN/D, menyatakan BMN adalah semua 
barang yang dibeli atau diperoleh atas 
beban APBN atau 
berasal dari perolehan 
lainnya yang sah. Pasal 
78 PP Nomor 35 tahun 
2004 tentang Kegiatan 
Usaha Hulu Minyak dan 
Gas Bumi menyatakan 
seluruh barang dan 
peralatan yang secara 
langsung digunakan 
dalam Kegiatan Usaha Hulu yang dibeli KKKS 
menjadi milik Negara yang pembinaannya 
dilakukan oleh pemerintah dan dikelola 
oleh BPMIGAS (SKK Migas). Pengelolaan 
aset BMN hulu migas secara khusus diatur 
dalam kebijakan yang berbeda dengan 

pengelolaan pada BMN K/L, sehingga 
diterbitkan sejumlah peraturan, yaitu 
PMK Nomor 135/PMK.06/2009 tentang 
Pengelolaan BMN yang Berasal dari KKKS 
sebagaimana telah diubah dengan PMK 
Nomor 165/PMK.06/2010.

Untuk BMN dari penguasaan pertambangan 
batubara, Pasal 1 PMK Nomor 67/
PMK.06/2012 t e n t a n g 

Pengelolaan BMN yang Berasal dari 
Perjanjian Kerjasama Karya Pengusahaan 
Pertambangan Batubara jo PMK Nomor 107/
PMK.06/2014, menyatakan seluruh barang 
dan peralatan yang diperoleh Kontraktor 

dalam rangka kegiatan pengusahaan 
pertambangan batubara dan/atau barang 
dan peralatan yang tidak terjual, tidak 
dipindahkan atau tidak dialihkan oleh 
Kontraktor setelah pengakhiran perjanjian 
yang telah melewati jangka waktu yang 
telah ditetapkan, menjadi milik/kekayaan 
negara yang berasal dari PKP2B, termasuk 

barang kontraktor yang pada pengakhiran 
perjanjian akan dipergunakan untuk 
kepentingan umum.

Menteri Keuangan selaku Bendahara 
Umum Negara bertanggung jawab 

langsung untuk mengelola aset BMN 
hulu migas dan PKP2B, dengan 
pelaksana tanggung jawab 
pengelolaan itu adalah DJKN selaku 
Pengelola BMN, secara berjenjang 
melalui unit eselon II di bawahnya, 

yaitu Direktorat PNKNL. Mekanisme 
pengelolaan BMN pada KKKS dan 

PKP2B menempatkan  DJKN dalam 
posisi Pengelola Barang, bersama PPBMN 

KESDM sebagai Kuasa Pengelola Barang, 
serta SKK Migas sebagai Unit Pengendali 
aset hulu migas dan Ditjen Minerba KESDM 
sebagai Unit Pengendali aset PKP2B. 

Perubahan-perubahan 
dalam bentuk PMK 
maupun SOP juga 
dilakukan untuk 
m e n i n g k a t k a n 
pelayanan dan 
m e m p e r s i n g k a t 
birokrasi terkait 
dengan pemanfaatan, 

penilaian, penghapusan, dan penjualan. 
Selain itu, berbagai strategi, kegiatan 
dan/atau langkah saat ini lebih fokus 
pada penyelesaian permasalahan 
barang yang telah diinventarisasi dan 
dinilai, melakukan inventarisasi dan 

penilaian untuk barang-barang yang 
belum diinventarisasi dan dinilai, dan 
sertifikasi hak pakai a.n. Pemerintah RI cq. 
Kementerian Keuangan terhadap BMN 
berupa tanah, sejalan dengan rekomendasi 
BPK dan Inspektorat Jenderal Kementerian 
Keuangan. Diharapkan pengelolaan BMN 
hulu migas dan PKP2B lebih efektif, efisien, 
dan optimal, yang pada gilirannya akan 
berdampak pada optimalisasi Pendapatan 
Negara Bukan Pajak yang berasal dari BMN 
hulu migas dan PKP2B.

Kekayaan Negara Lainnya

Dalam lingkup kekayaan negara 
lain-lain, Direktorat PNKNL juga  
menyiapkan perumusan kebijakan 
pengelolaan BMN yang berasal dari 
rampasan negara dan gratifikasi, aset 
eks kepabeanan dan cukai, ABMA/T, 
pengelolaan aset kerja sama dengan 
Badan Internasional, BMKT, serta 
kekayaan negara potensial.

Pengelolaan barang rampasan negara dan 
barang gratifikasi tunduk pada ketentuan 
hukum acara pidana dan PMK Nomor 03/
PMK.06/2011 tentang Pengelolaan BMN 
yang berasal dari Barang 
Rampasan Negara dan 
Barang Gratifikasi. DJKN 
cq Direktorat PNKNL 
melakukan upaya-upaya 
untuk mendukung 
penyelesaian barang 
rampasan negara 
dan barang gratifikasi, antara lain, 1) 
pembenahan pelaporan barang rampasan 
negara pada Kejaksaan melalui sistem 
aplikasi Modul KNL sebagai basis data 
yang mutakhir yang dapat digunakan 
untuk menyelesaikan permasalahan terkait 
aset hasil tindak pidana dan pengelolaan 
barang rampasan negara, 2)  penyusunan 

revisi PMK Nomor 03/PMK.06/2011 yang 
akan memisahkan pengaturan perlakuan  
pengelolaan barang gratifikasi dan barang 
rampasan menjadi 2 PMK yang berbeda.

BMN yang berasal dari aset eks kepabeanan 
dan cukai yang dikelola dengan 
berpedoman pada PMK 

Nomor 240/PMK.06/2012 tentang Tata Cara 
Pengelolaan BMN yang berasal dari Aset 
Eks Kepabeanan dan Cukai. Pengelolaan  
dimulai dari pengajuan usulan peruntukan 
oleh Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Bea 
dan Cukai sampai dengan diterbitkannya 
surat atau keputusan Menteri Keuangan 
hal persetujuan peruntukan.

DJKN cq Direktorat PNKNL juga menyiapkan 
regulasi terkait ABMA/T melalui PMK 
Nomor 31/PMK.06/2015 tentang 
Penyelesaian ABMA/T dan Peraturan 
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 
PER-7/KN/2015, yang mengatur mengenai 
pengelolaan ABMA/T melalui penyelesaian 
ABMA/T yang lebih optimal, tertib, terarah, 
akuntabel, tuntas dan menyeluruh serta 
untuk lebih mewujudkan kepastian hukum 
dalam status kepemilikan aset; pengelolaan 
BMN yang berasal dari pelaksanaan 
perjanjian kerja sama antara pemerintah 
dengan Badan Internasional dan/atau 

negara asing dengan PMK Nomor 123/
PMK.06/2016 tentang Pengelolaan 

BMN yang berasal dari Aset Lain-
lain; dan pengaturan terkait BMKT 
tentang Tata Cara Penetapan Status 
Penggunaan dan Penjualan BMKT, 
yang sekarang sedang dievaluasi 

untuk menyesuaikan materi dengan 
berlakunya UU Nomor 11 Tahun 

2010 tentang Cagar Budaya yang 
menggantikan UU Nomor 5 Tahun 1992. 

Aset Eks BPPN, Eks Kelolaan PT PPA 
(Persero), dan Eks BDL

Kementerian Keuangan 
melalui DJKN juga 
melakukan pengelolaan 
terhadap aset yang 
berasal dari imbas 
krisis perbankan antara 
lain aset eks Badan 

Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), 
aset eks kelolaan PT Perusahaan Pengelola 
Aset (PPA) Persero, dan aset eks Bank Dalam 
Likuidasi (BDL). 

DJKN dhi. Direktorat PNKNL selaku 
regulator telah menerbitkan PMK Nomor 
43/PMK.06/2014 tentang pengelolaan 
aset eks BDL oleh Menteri Keuangan, 

Aset KKKS LKPP (audited) 2015
Aset Tanah Rp 17.744.905.389.889

Harta Benda Modal (HBM) Rp 310.974.108.335.350

Harta Benda Inventaris (HBI) Rp 34.280.485.664

Material Persediaan Rp 27.636.511.392.430

Akumulasi Penyusutan Rp (103.697.475.799.294)

Jumlah Rp 252.692.329.804.038

Aset PKP2B LKPP (audited) 2015
Aset Tanah Rp 70.577.071.385,24

Aset Non Tanah Rp 32.421.454.017.179,20

Akumulasi Penyusutan Rp (14.142.820.717.807,60)

Jumlah Rp 18.278.633.299.371,60
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PMK Nomor 71/PMK.06/2015 tentang 
Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT PPA 
(Persero) jo. PMK Nomor 138/PMK.06/2016. 
Untuk memenuhi kebutuhan serta 
penyesuaian perkembangan dan dinamika 
pengelolaan aset, telah disusun perubahan 
kebijakan yang memperluas lingkup 
pengelolaan dengan membuka opsi 
pemanfaatan, penebusan, pelepasan hak 
dengan pembayaran kompensasi kepada 
pemerintah, penetapan status penggunaan, 
penambahan penyertaan modal negara, 
dan penyerahkelolaan aset properti kepada 
BLU, dengan terbitnya PMK Nomor 138/
PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas PMK 
Nomor 71/PMK.06/2015. serta kebijakan 
pemeliharaan dan pengamanan aset eks 
BPPN, eks kelolaan PT PPA (Persero), dan eks 
BDL. 

Dengan adanya kebijakan-kebijakan 
dimaksud, diharapkan pengelolaan aset 
dapat dilakukan dengan lebih efektif, 
efisien, dan akuntabel yang pada akhirnya 
diharapkan dapat mendukung paradigma 
DJKN sebagai Revenue Center dengan 
meningkatkan kontribusi DJKN terhadap 

penerimaan Negara. 

Laporan Potensi Fiskal SDA

Salah satu isu strategis lainnya dalam 
lingkup kekayaan negara lain-lain potensial 
adalah penyajian informasi kekayaan 
negara potensial dalam sebuah laporan 
potensi fiskal sumber daya alam. Indonesia 
adalah negara yang dikaruniai kekayaan 
sumber daya alam yang berlimpah ruah, 
baik berupa flora, fauna, maupun mineral 
dan bahan tambang. Namun demikian, 
potensi kekayaan alam tersebut belum 
terekam dalam sebuah laporan yang 
komprehensif, yang memberikan informasi 
akurat nilai SDA, yang mempengaruhi 
arah kebijakan yang diambil Pemerintah 
dalam pengelolaan SDA yang sustainable. 
Berpijak pada kondisi itu, BPK dan 
DPR merekomendasikan Kementerian 
Keuangan cq. DJKN untuk menyusun 
laporan tersebut, sesuai tugas dan 
fungsinya.

Upaya penyajian informasi SDA melalui 
sistem pelaporan data SDA sebenarnya 
telah dilakukan dan diinisiasi oleh pengelola 

sektoral, antara lain Kementerian Energi 
dan Sumber Daya Mineral, Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan 
Informasi Geospasial, Kementerian Dalam 
Negeri, dan Badan Pusat Statistik. Data SDA 
yang dihasilkan dapat bermanfaat sebagai 
data awal bagi Kementerian Keuangan 
terkait dengan rencana penyajian informasi 
SDA dalam sebuah Laporan Potensi 
Fiskal SDA. Pengakuntansian SDA yang 
dibutuhkan tidak hanya terbatas pada 
inventarisasi fisik (physical terms) saja, 
namun diperlukan juga nilai (monetary 
terms), termasuk kondisi dan penguasaan 
SDA. Kendala dalam upaya pembuatan 
laporan potensi fiskal SDA, di antaranya 
penyelarasan standar pengakuntansian 
dan penilaian SDA dengan standar terkait 
lainnya, kualitas data dan aksesibilitas data, 
akan menjadi tantangan tersendiri terhadap 
upaya penyajian informasi SDA. Dalam 
upaya mengatasi hal tersebut, Direktorat 
PNKNL terus berupaya melakukan 
koordinasi yang baik dengan pihak-pihak 
terkait untuk dapat mewujudkan penyajian 
informasi SDA dalam sebuah Laporan 
Potensi Fiskal SDA dan monetisasi SDA.
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Artikel Piutang Negara

Pendahuluan

Kebutuhan atas air minum layak merupakan 
hal yang esensial bagi masyarakat. 
Keberadaan Perusahaan Daerah Air 
Minum (PDAM) menjadi suatu hal yang 
penting dalam menunjang penyediaan air 
minum layak, guna mendukung program 
pemerintah sebagaimana tercantum 
dalam salah satu tujuan Millenium 
Development Goals (MDGs). 

Pemerintah telah mencanangkan 
beberapa target tujuan dalam Millenium 
Development Goals (MDGs), yang salah 
satunya terkait dengan target untuk 
menurunkan hingga setengahnya proporsi 
rumah tangga tanpa akses berkelanjutan 
terhadap air minum layak dan sanitasi layak. 
Untuk target tahun 2015, telah ditetapkan 
target secara nasional atas proporsi rumah 
tangga dengan akses berkelanjutan 
terhadap air minum layak dan sanitasi 
layak sekitar 68,87%, sedangkan untuk 

target tahun 2019 ditetapkan menjadi 
100%. Guna mendukung target tersebut 
diperlukan kebutuhan dana di tahun 2019 
sekitar Rp270 triliun, yang berasal dari 
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, 
PDAM, Kredit Perbankan, atau skema 
Public Private Partnership (PPP).

Penyediaan air minum untuk masyarakat 
mempunyai peranan yang penting dalam 
meningkatkan kesehatan lingkungan 
atau masyarakat, dan berperan dalam 
meningkatkan standar atau taraf/kualitas 
hidup masyarakat. Penyediaan air minum 
oleh PDAM harus dapat memenuhi setiap 
segi kehidupan masyarakat dan tersedia 
dalam jumlah yang cukup baik untuk 
disalurkan secara terus menerus maupun 
untuk jam-jam tertentu.

Dalam menyediakan air minum yang 
cukup, diperlukan kondisi keuangan yang 
sehat guna menunjang seluruh segi proses 
penyediaan air minum dimaksud, antara 
lain pemenuhan kegiatan manajerial, 
dan pemeliharaan komponen dalam 
penyaluran air minum. 

Pengelolaan Piutang Penerusan 
Pinjaman di Ditjen Perbendaharaan.

Pemerintah melalui Kementerian 
Keuangan c.q. Ditjen Perbendaharaan c.q 
Direktorat Sistem Manajemen Investasi 
(Dit. SMI) telah secara nyata berkontribusi 
untuk memberikan pembiayaan berupa 
penerusan pinjaman yang disalurkan 
kepada PDAM. Penerusan pinjaman 
dimaksud diberikan untuk menunjang 
investasi yang dilakukan oleh PDAM, 
sehingga tujuan yang dicanangkan 
pemerintah dapat tercapai dengan baik. 

Penerusan pinjaman dituangkan dalam 
Perjanjian Pinjaman Subsidiary Loan 
Agreement (SLA)/Rekening Dana Investasi/
Rekening Pembangunan Daerah.

Sejak tahun 1978 terdapat 205 PDAM 
yang telah menerima pembiayaan sebesar 
Rp6,1 trilyun. Adapun posisi per 2015 
terdapat 100 PDAM yang tidak memenuhi 
kewajibannya.

Beberapa peraturan telah digulirkan sejak 
tahun 2005 guna menyelesaikan piutang 
penerusan pinjaman pada PDAM, yaitu

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/
PMK.05/2005 dengan skema penjadwalan 
kembali, perubahan persyaratan, dan 
penghapusan. Progres dari penerapan 
PMK ini terdapat 15 PDAM yang melakukan 
percepatan pelunasan dari 191 PDAM yang 
menunggak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/
PMK.05/2008 dengan skema penjadwalan 
kembali pokok, penghapusan tunggakan 
non pokok, Debt Swap to Investment, dan 
pencapaian target business plan. Progres 
dari penerapan PMK ini terdapat 76 PDAM 
yang disetujui restrukturisasi dan 7 PDAM 
yang lunas. Saat PMK ini berlaku terdapat 
176 PDAM yang menunggak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/
PMK.05/2012 dengan skema penjadwalan 
kembali pokok, penghapusan tunggakan 
non pokok, dan proses Panitia Urusan 
Piutang Negara (PUPN). Progres dari 
penerapan PMK ini terdapat 76 PDAM 
dalam penilaian restrukturisasi, 62 PDAM 
dalam proses persetujuan restrukturisasi, 
10 PDAM lunas, dan 28 PDAM diserahkan 
pengurusannya kepada PUPN. Saat 

Penyelesaian Piutang Pemerintah 
pada Perusahaan Perusahaan 

Daerah Air Minum (PDAM)

PMK ini berlaku terdapat 93 PDAM yang 
menunggak.

Pengurusan Piutang pada PDAM 
melalui PUPN.

Ketentuan PMK Nomor 114/PMK.05/2012 
mengatur salah satu skema penyelesaian 
piutang Negara pada PDAM, yaitu dengan 
menyerahkan pengurusan kepada PUPN. 
Menindaklanjuti ketentuan dimaksud, pada 
tahun 2013 Dit. SMI telah menyerahkan 
Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) atas 
28 PDAM kepada PUPN Cabang/KPKNL. 
Selama dalam pengurusan PUPN Cabang/
KPKNL, telah dilakukan upaya penagihan 
terhadap PDAM sesuai ketentuan 
mengenai pengurusan Piutang Negara. 
Selain itu, PUPN Cabang telah melakukan 
pendekatan secara persuasif kepada 
Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/
Kota untuk menyelesaikan kewajiban 
PDAM terhadap negara. Beberapa PDAM 
yang telah melakukan koordinasi dengan 
KPKNL, mengharapkan agar diberikan 
keringanan atas bunga, denda, dan ongkos 
(BDO). Adapun untuk hutang pokok akan 
diselesaikan dengan cara mengangsur 
atau meminta bantuan dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
untuk menyelesaikannya. Pemberian 
keringanan atas BDO telah terdapat 
pengaturannya dalam PMK Nomor 128/
PMK.06/2007 berikut perubahannya 
mengenai Pengurusan Piutang Negara. 

Selama dalam pengurusan PUPN Cabang/
KPKNL, terdapat beberapa PDAM yang 
mengajukan permohonan keringanan 
dan telah ada progres yang signifikan. Dari 
penyerahan awal atas BKPN PDAM senilai 
Rp724,32 miliar, Kanwil DJKN/KPKNL telah 
memberikan keringanan atas BDO senilai 
Rp11,72 miliar dan terdapat pembayaran 
baik angsuran maupun pelunasan senilai 
Rp17,90 miliar. Dengan adanya keringanan 
BDO yang diberikan kepada PDAM 
ataupun pembayaran yang dilakukan oleh 
PDAM menggambarkan, bahwa upaya 
penagihan yang telah dilakukan oleh 
PUPN Cabang/Kanwil DJKN/KPKNL telah 
membuahkan hasil yang cukup signifikan 
bagi penyelesaian Piutang Negara pada 
PDAM.

Penyelesaian dengan skema Hibah dan 
Penanaman Modal Daerah

Seiring berjalannya waktu, terdapat 
dorongan dari berbagai pihak agar 
penyelesaian atas piutang Negara pada 
PDAM, baik yang masih dalam pengelolaan 
Dit. SMI maupun yang dalam pengurusan 
PUPN/DJKN, dapat lebih dipercepat 
penyelesaiannya. Menyikapi hal tersebut, 
Pemerintah telah mengambil kebijakan 
untuk melakukan hibah atas piutang 
Negara dimaksud kepada Pemerintah 
Daerah. Selanjutnya Pemerintah Daerah 
diminta untuk melakukan Penyertaan 
Modal Daerah (PMD) kepada PDAM atas 
hibah yang diterima dari Pemerintah Pusat. 
Guna mendukung kebijakan ini, telah 
diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 31/PMK.05/2016 tentang Tata 
Cara Penyelesaian Piutang Negara Yang 
Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar 
Negeri, Rekening Dana Investasi, dan 
Rekening Pembangunan Daerah Pada 
Perusahaan Daerah Air Minum. Untuk 
Piutang Negara pada PDAM yang masih 
dalam pengurusan PUPN/DJKN, dilakukan 
kebijakan untuk mengembalikan BKPN 
dimaksud kepada Penyerah Piutang 
(Dit. SMI-Ditjen Perbendaharaan). Guna 
melandasi pelaksanaan pengembalian 
BKPN dimaksud, telah diterbitkan 
PMK Nomor 21/PMK.06/2016 
tentang  Perubahan Keempat Atas 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/
PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang 
Negara, yang dalam PMK tersebut terdapat 
substansi mengenai pengembalian 
pengurusan Piutang Negara pada PDAM. 
Berkas Kasus Piutang Negara yang telah 
dikembalikan kepada Dit.SMI selanjutnya 
akan dilakukan verifikasi oleh Badan 
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 
(BPKP) dan setelah itu akan diikutsertakan 
dalam skema hibah dan PMD sesuai PMK 
Nomor 31/PMK.05/2016 bagi PDAM yang 
memenuhi persyaratan. 

Penutup

Keberadaan PDAM tidak dapat dipungkiri 
telah memberikan kemudahan bagi 
masyarakat untuk mendapatkan akses 

terhadap air minum layak. Pemerintah 
dengan segala kemampuannya senantiasa 
berupaya untuk mendorong agar akses 
terhadap air minum layak dapat merata 
kepada seluruh lapisan masyarakat. 
Kementerian Keuangan, melalui Ditjen 
Perbendaharaan telah berupaya untuk 
membantu menyediakan pembiayaan 
bagi PDAM. Ditjen Kekayaan Negara 
melalui Panitia Urusan Piutang Negara 
(PUPN) telah berkontribusi secara nyata 
untuk membantu melakukan pengurusan 
piutang Negara yang bersumber dari 
penerusan pinjaman pada PDAM.

Peran lainnya, Direktorat Jenderal Kekayaan 
Negara sebagai unit yang menginisiasi 
peraturan terkait penghapusan piutang 
Negara/Piutang Daerah, sedang 
melakukan perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 
tentang Tata Cara Penghapusan Piutang 
Negara dan Piutang Daerah, yang salah 
satu substansi perubahan menyebutkan, 
bahwa piutang Negara yang bersumber 
dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri/
Rekening Dana Investasi/Rekening 
Pembangunan Daerah, dapat dilakukan 
penghapusan secara mutlak kurang dari 
dua tahun sejak penghapusan piutang 
Negara secara bersyarat ditetapkan, 
setelah Penanggung Utang menyelesaikan 
program optimalisasi penyelesaian 
Piutang Negara sebagaimana ditetapkan 
dalam surat Menteri Keuangan mengenai 
persetujuan pemberian program 
optimalisasi penyelesaian Piutang Negara 
kepada Penanggung Utang. Dengan 
menyederhanakan proses penghapusan 
piutang Negara secara mutlak, yaitu PDAM 
tidak perlu menunggu selama 2 tahun 
dari penghapusan secara bersyarat untuk 
melunasi utangnya, memberikan kondisi 
kepada PDAM lebih leluasa memenuhi 
modal perusahaannya dalam penyediaan 
air minum.

Penulis: Luthfi Aziz
Kasi Piutang Negara II A
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Artikel Kekayaan Negara Lain-lain

Secara garis besar, tugas Direktorat PNKNL 

adalah merumuskan serta melaksanakan 

kebijakan dan standardisasi teknis di 

bidang piutang negara dan kekayaan 

negara lain-lain. Salah satu bentuk 

penjabaran atas tugas tersebut, Direktorat 

PNKNL dalam hal ini Sub Direktorat KNL I 

melaksanakan pengelolaan aset-aset yang 

berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama 

(KKKS) Hulu Minyak dan Gas. 

Adapun KKKS adalah Badan Usaha atau 

Bentuk Badan Usaha Tetap yang diberikan 

wewenang untuk rnelaksanakan eksplorasi 

dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja 

berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan 

Badan Pelaksana, dan sesuai ketentuan 

yang berlaku, seluruh barang dan 

peralatan yang diperoleh atau dibeli KKKS 

dan yang secara langsung digunakan 

dalam Kegiatan Usaha Hulu dikategorikan 

sebagai Barang Milik Negara yang berasal 

dari perolehan lainnya yang sah. 

Dalam kaitannya dengan pengelolaan 

BMN yang berasal dari KKKS, saat ini salah 

satu hal yang menjadi perhatian adalah 

adanya temuan BPK atas LKPP 2014 

terhadap pengelolaan BMN Tanah KKKS. 

Pertama, disebutkan bahwa terdapat 

aset Tanah KKKS yang belum dilakukan 

Inventarisasi dan Penilaian (IP) pada 23 

KKKS. Kedua, terdapat perbedaan data 

terkait luasan dan nilai tanah antara data 

DJKN dengan data SKK Migas pada 27 

KKKS.

Untuk mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik, Direktorat 

PNKNL berupaya untuk menindaklanjuti 

2 (dua) temuan BPK tersebut dengan 

melaksanakan dan menjadwalkan kegiatan 

Inventarisasi dan Penilaian (IP) atas BMN 

Tanah KKKS pada tahun 2015 dan 2016.

Pelaksanaan IP BMN Tanah KKKS

Pelaksanaan IP BMN Tanah KKKS dalam 

prosesnya tidaklah mudah, karena 

melibatkan beberapa entitas yang 

berbeda, yaitu: Direktorat PNKNL, 

Tim Penilai (berasal dari unit vertikal 

DJKN sesuai lokasi tanah yang akan 

dilakukan IP), Pusat Pengelolaan BMN 

(PPBMN) Kementerian ESDM, SKK Migas, 

dan KKKS itu sendiri. Kesulitan yang 

dihadapi termasuk penentuan jadwal, 

penentuan personil yang ditugaskan dan 

permasalahan terkait akomodasi.

Pada tahap awal (periode September 

2015 s.d. Maret 2016), dilaksanakan IP 

atas BMN Tanah KKKS pada 23 KKKS yang 

belum pernah dilakukan IP. Secara umum, 

atas pelaksanaan IP BMN Tanah pada 23 

KKKS ini diperoleh hasil 16 KKKS tuntas 

dilaksanakan IP dan 7 KKKS belum bisa 

dilaksanakan IP dan atau belum tuntas 

dilaksanakan IP. Beberapa kendala/

hambatan ditemui dalam pelaksanaan 

IP di lapangan, sehingga masih terdapat 

7 KKKS yang belum bisa dilaksanakan IP 

dan atau belum tuntas dilaksanakan IP. 

Kendala tersebut di antaranya, pertama, 

berdirinya Badan Pengelola Migas Aceh 

(BPMA), sehingga semua hak, kewajiban 

dan akibat yang timbul dari Perjanjian 

Kontrak Kerja Sama Bagi Hasil Migas antara 

SKK Migas dan KKKS yang berlokasi di Aceh 

dan Kontrak lainnya yang terkait dialihkan 

kepada BPMA. Mengingat BPMA secara 

organisasi belum berjalan sepenuhnya, 

karena masih harus melengkapi perangkat 

yang diperlukan, DJKN belum dapat 

berkoordinasi optimal dengan BPMA 

terkait pelaksanaan IP BMN Tanah atas 

2 KKKS yang berlokasi di Aceh. Kedua, 

adanya peralihan operator pada 1 KKKS, 

sehingga operator baru masih melakukan 

konsolidasi internal dan belum dapat 

mempersiapkan data yang diperlukan 

untuk pelaksanaan IP. Ketiga, terdapat 2 

KKKS yang telah terminasi, dalam artian 

KKKS tersebut sudah tidak beroperasi lagi 

dan sudah mengembalikan Wilayah Kerja 

ke Pemerintah. Keempat, terdapat 1 KKKS 

yang disepakati untuk dilakukan IP pada 

tahun 2017, karena cakupan operasinya 

tersebar di seluruh Indonesia. 

Tantangan

Dari pelaksanaan IP BMN Tanah KKKS 

yang telah dilakukan, terdapat kendala-

kendala yang dihadapi oleh petugas IP 

di lapangan. Kendala tersebut hakikatnya 

merupakan tantangan bagi petugas IP, 

yang semaksimal mungkin dicarikan 

solusinya, sehingga tugas yang diemban 

dapat diselesaikan dengan baik.

Pertama terkait koordinasi. Koordinasi pada 

dasarnya dapat dilakukan kapan saja, baik 

itu sebelum, pada saat, maupun sesudah 

pelaksanaan kegiatan. Namun demikian, 

koordinasi yang dilaksanakan sebelum 

pelaksanaan kegiatan memegang peranan 

penting, karena menjadi landasan bagi 

pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan. 

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, 

pelaksanaan IP BMN Tanah KKKS dalam 

prosesnya melibatkan beberapa entitas 

yang berbeda, sehingga koordinasi yang 

baik antara para pihak mutlak diperlukan, 

agar kegiatan dapat berjalan dengan 

baik. Salah satu bentuk koordinasi yang 

dilakukan melalui penyelenggaraan rapat 

persiapan pelaksanaan IP yang melibatkan 

pihak-pihak terkait untuk menyepakati 

jadwal, personil, akomodasi, dan yang 

terpenting untuk penyamaan persepsi di 

antara para pihak tentang pelaksanaan 

IP di lapangan. Pemahaman tentang 

kondisi BMN di lapangan, teknis kegiatan 

dan standar dokumen penilaian (bukti 

kepemilikan), serta tata cara penyusunan 

laporan).

Kedua, terkait dengan kendala yang 

dihadapi pada saat pelaksanaan IP 

BMN Tanah KKKS di lapangan. Apabila 

koordinasi sudah dilaksanakan, tentu saja 

diharapkan implementasinya di lapangan 

akan berjalan dengan baik. Namun 

demikian, pelaksanaannya di lapangan 

tidak selalu berjalan sesuai dengan yang 

diperkirakan. Untuk itu diperlukan back 

up plan, plan B, atau kebijakan yang 

sesuai dengan kondisi yang dihadapi, 

sepanjang tidak bertentangan dengan 

ketentuan yang berlaku. Kondisi-kondisi 

yang terjadi selama pelaksanaan IP 

BMN Tanah KKKS sebelumnya, antara 

lain: perubahan/pembatalan jadwal, 

perubahan/pembatalan personil yang 

ditugaskan, tidak tersedianya transportasi/

akomodasi, bencana alam kabut asap, 

alasan keamanan, kendala cuaca, dan lain 

sebagainya.

Ketiga, terkait dengan kendala yang 

dihadapi setelah pelaksanaan IP BMN 

Tanah KKKS. Secara umum, setelah 

dilaksanakan survey lapangan, Tim IP 

membuat Berita Acara Inventarisasi 

yang ditandatangani oleh para 

pihak. Selanjutnya, Tim Penilai akan 

menyampaikan Laporan Hasil Penilaian 

(LHP), sehingga IP bisa dinyatakan tuntas. 

Untuk itu Direktorat PNKNL selalu menjalin 

komunikasi secara aktif dengan Tim Penilai, 

untuk membantu mencari alternatif solusi 

atas kendala yang dihadapi oleh Tim 

Penilai dalam menyelesaikan LHP.

Pengelolaan BMN yang berasal dari 

KKKS, khususnya BMN Tanah KKKS, 

hendaknya dilakukan secara transparan 

dan akuntabel sesuai dengan prinsip-

prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. 

Pelaksanaan kegiatan IP BMN Tanah KKKS 

merupakan upaya aktif Pemerintah untuk 

menatausahakan BMN Tanah KKKS menjadi 

lebih baik, untuk selanjutnya dapat dikelola 

sebesar-besarnya untuk kemakmuran 

rakyat. 

Gambaran Umum Pelaksanaan 
IP BMN Tanah KKKS
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Artikel Kekayaan Negara Lain-lain

Secara geografis, Indonesia merupakan salah satu negara 
kepulauan terbesar di dunia dengan panjang garis pantai 
lebih dari 81.000 km, memiliki lebih dari 17.504 pulau, dan 

luas laut kedaulatan meliputi 3,1 juta km persegi. Letak geografis 
yang strategis menunjukkan betapa kaya Indonesia akan sumber 
daya alam (SDA) berupa flora, fauna, potensi hidrografis, serta 
potensi kekayaan dari sektor pertambangan, energi dan lainnya. 
Namun demikian, fakta tersebut memunculkan pertanyaan: 
berapa sebenarnya nilai SDA Indonesia, apakah sudah terdapat 
pencatatan SDA dalam suatu laporan?

Aspek penting dalam penyajian informasi SDA, diantaranya 
proteksi lingkungan dan perwujudan perencanaan optimalisasi 

penerimaan negara serta aspek fiskal lainnya dengan baik. 
Perencanaan penerimaan negara yang optimal dan aspek fiskal 
lainnya akan dapat dilakukan, apabila pengakuntansian aset yang 
dikuasai negara (SDA) dapat dilakukan dengan baik. Informasi SDA 
yang disajikan secara memadai menurut sistem akuntansi tersebut 
akan bermanfaat tidak hanya bagi pengambilan kebijakan ekonomi 
makro, tetapi juga kebijakan di bidang konservasi lingkungan 
dan pembangunan yang berkelanjutan. Aspek kemanfaatan bagi 
negara tersebut sejalan dengan hasil kajian International Crisis 
Group (2001), bahwa “Eksploitasi SDA yang terjadi di Indonesia sejak 
tahun 1960-an telah membawa manfaat ekonomi bagi negara, 
namun eksploitasi tersebut juga sering merusak lingkungan alam 

dan masyarakat yang berada di daerah-daerah yang kaya akan 
sumber daya tersebut, seperti memicu ketegangan sosial dan 
konflik kekerasan. Indonesia perlu mengelola SDA-nya dengan 
cara yang lebih adil dan lebih berkelanjutan dibandingkan dengan 
sebelumnya”. Sebagai contoh, melalui analisis atas informasi SDA, 
dapat diperhitungkan tentang laju ekstraksi, sisa cadangan, laju 
degradasi ekologis, dan besaran ekstraksi yang rasional. Penyajian 
informasi yang akurat tentang hal tersebut tentunya diperlukan 
bagi pemerintah dalam penentuan kebijakan fiskal.

Terlebih lagi, BPK dalam laporan reviu pelaksanaan transparansi 
fiskal Pemerintah Pusat tahun 2012 dan 2013 merekomendasikan, 
agar Pemerintah Indonesia menyajikan jumlah dan kondisi SDA, 
penguasaannya secara hukum, termasuk nilainya dalam satu 
laporan komprehensif. Dalam pembahasan pertanggungjawaban 
atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2014, DPR 
merekomendasikan, agar pemerintah perlu mengambil langkah-
langkah yang terstruktur dalam rangka menyajikan informasi 
SDA. Pencatatan jumlah, kondisi dan nilai SDA juga memperoleh 
dukungan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, melalui rangkaian 
kegiatan monitoring dan evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan 
SDA”Indonesia.

Upaya penyajian informasi SDA sebenarnya telah diinisiasi oleh 
pengelola sektoral, dengan membangun sistem pelaporan data 
SDA. Melalui UU Nomor 26 Tahun 2007, Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat telah menggagas kegiatan 
penyusunan dan penetapan neraca penatagunaan tanah, sumber 
daya air, udara dan SDA lainnya. Sementara, melalui UU Nomor 
32 Tahun 2009, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
menginisiasi penyusunan neraca SDA dan lingkungan hidup 
sebagai instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan 
ekonomi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah 
menyusun neraca fisik sumber daya energi serta neraca fisik 
sumber daya mineral. BIG berkolaborasi dengan Kementerian 
Dalam Negeri menginisiasi penyusunan neraca sumber daya air 
spasial, sumber daya hutan spasial, sumber daya lahan spasial, 
dan sumber daya mineral spasial. Berperan sebagai konsolidator 
data sektoral, BPS juga telah membangun assets accounts untuk 
SDA kayu, minyak dan gas bumi, lahan dan sumber daya air dalam 
Sistem Terintegrasi Neraca Ekonomi dan Lingkungan (Sisnerling). 
Program Wealth Accounting and the Valuation of Ecosystem Services 
oleh The World Bank, program Biodiversity Finance Initiative oleh 
United Nations Development Program, serta program lainnya terkait 
SDA di bawah United Nations Statistics Division dan Food and 
Agriculture Organization, bahkan menginisiasi penghitungan 
SDA di negara berkembang tropis (natural capital accounting), 
yang antara lain berfokus pada experimental ecosystem accounting 

(karbon dan keberagaman hayati) dan agriculture (pertanian, 
sumber daya lahan dan air). Pertanyaan berikutnya, bagaimana 
posisi Kementerian Keuangan dan DJKN terhadap upaya penyajian 
informasi SDA Indonesia tersebut?

Saat ini pemerintah sedang melakukan pembahasan RPP tentang 
Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (IELH) sebagai peraturan 
pelaksanaan UU Nomor 32 tahun 2009. Pengaturan lebih lanjut 
mengenai Neraca SDA LH dalam RPP tentang IELH salah satunya 
mengatur, bahwa Neraca SDA LH disusun serta instansi yang 
memiiki kewenangan di bidang statistik (BPS) dan dapat disajikan 
dalam satuan fisik dan satuan mata uang. Pengaturan dalam RPP 
tersebut menyebabkan perubahan arah kebijakan yang diambil 
oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), yaitu pertama 
DJKN menjadi penyedia data berupa hasil penilaian SDA dan 
kedua DJKN menjadi menjadi pengguna data pada Neraca SDA 
LH yang disusun oleh BPS. Penggunaan Neraca SDA LH tersebut 
salah satunya untuk penyusunan Laporan Potensi Fiskal SDA 
Indonesia. Hal tersebut juga merupakan suatu wujud dukungan 
terhadap one data policy, yaitu terkonsentrasinya satu data SDA 
yang sama di Indonesia. Terkait dengan DJKN sebagai penyedia 
data berupa hasil penilaian SDA, saat ini DJKN telah melaksanakan 
pilot project Inventarisasi dan penilaian SDA berupa mineral timah 
dan menyusun berbagai pedoman penilaian SDA. 

Laporan Potensi Fiskal SDA Indonesia adalah suatu laporan 
yang menyajikan SDA dalam satuan fisik dan satuan moneter, 
termasuk di dalamnya analisis terhadap potensi fiskal SDA dan 
risiko fiskal SDA. Jenis SDA yang akan dilaporkan dikelompokkan 
menjadi enam besar kelompok SDA yaitu energi dan mineral, 
tanah dan sumber daya lahan, sumber daya kayu, sumber 
daya hayati perairan, sumber daya air, dan sumber daya biologi 
lainnya. Pengelompokkan tersebut mengacu pada System of 
Environmental Economic Accounting (SEEA) yang juga digunakan 
oleh BPS dalam menyusun Sisnerling. Saat ini sedang disiapkan 
konsep RPMK tentang sistem pelaporan dan pengelolaan data 
potensi fiskal SDA Indonesia. 

Tidak dapat dipungkiri, bahwa penyusunan Laporan Potensi 
Fiskal SDA tidak terlepas dari tantangan-tantangan dalam 
implementasinya, seperti tantangan dalam hal data yang meliputi 
ketersediaan data (perlu adanya inventarisasi untuk SDA yang 
belum tersedia pada neraca sektoral), kualitas data (akurasi dan 
keandalan data), aksesibilitas data, dan tata kelola data (bagaimana 
koordinasi antar sektoral sebagai produsen data dilakukan). Hal-hal 
tersebut tentunya menjadi pekerjaan yang akan menyita waktu, 
tenaga, dan sumber daya, namun semangat harus terjaga demi 
terwujudnya Laporan Potensi Fiskal SDA Indonesia.

Penyajian Informasi Sumber Daya Alam 
dalam Neraca Sumber Daya Alam Indonesia: 

Langkah Strategis DJKN dalam Mewujudkan Fiscal 
Sustainability

*disusun oleh Yusi Nugraha, S.H., M.M. dan Evan Widyatama, S.S.T., M.B.A., Direktorat PNKNL
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Testimoni Stakeholder

Parulian Sihotang
Deputi Pengendalian Keuangan, SKK Migas

DJKN dalam menjalankan tugas 

dan fungsinya selaku Pengelola 

Barang memiliki semangat untuk 

menertibkan aset negara. Semangat 

menertibkan aset negara turut pula dimiliki 

oleh Pusat Pengelolaan Barang Milik 

Negara Kementerian Energi dan Sumber 

Daya Mineral (PPBMN KESDM). Kesamaan 

semangat inilah yang mewujudkan 

sinergi antara DJKN dengan PPBMN 

KESDM sebagai mitra dalam pengelolaan 

BMN eks KKKS dan PKP2B. Tim Redaksi 

berkesempatan mewawancarai Zainal 

Arifin, S.H., M.M. disela-sela kesibukannya 

sebagai Kepala Pusat.

Menurut Zainal , tugasnya sebagai 

Kepala PPBMN KESDM sangat 

erat kaitannya dengan DJKN 

khususnya Direktorat Piutang 

Negara dan Kekayaan Negara 

Lain-Lain. Selama ini kerja 

sama PPBMN KESDM dengan 

rekan-rekan Direktorat PNKNL 

dapat dilihat saat penyusunan 

Laporan BMN yang berasal 

dari KKKS maupun PKP2B, 

pelaksanaan inventarisasi dan 

penilaian BMN yang berasal dari 

KKKS maupun PKP2B, rekonsiliasi BMN 

yang berasal dari KKKS maupun PKP2B, 

serta saat koordinasi penyelesaian tindak 

lanjut temuan BPK RI.

Tugas kami tercermin secara jelas dalam 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/

PMK.06/2009 tentang Pengelolaan BMN 

yang berasal dari Kontraktor Kontrak 

Kerjasama, PMK No.256/PMK.05/2015 

tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan 

Keuangan Transaksi Khusus, dan PMK 

No.67/PMK.06/2012 sebagaimana diubah 

dengan PMK No.107/PMK.06/2014 tentang 

Pengelolaan BMN yang Berasal dari PKP2B. 

Tidak dapat dipungkiri, pada level 

implementasi kami menemui banyak 

permasalahan dalam penatausahaan 

BMN yang berasal dari KKKS dan PKP2B. 

Namun seiring dengan semakin baiknya 

kerja sama yang terjalin antara PPBMN 

KESDM dengan DJKN, satu per satu 

permasalahan tersebut dapat terselesaikan. 

Tanggungjawab pengelolaan BMN 

khususnya penatausahaan BMN yang 

berasal dari KKKS dan PKP2B tidak hanya 

tanggungjawab PPBMN KESDM atau DJKN 

saja melainkan harus disadari sebagai suatu 

tanggungjawab bersama.

Kedepannya, menurut kami untuk lebih 

meningkatkan sinergi dengan DJKN perlu 

segera diselesaikannya Sistem Aplikasi 

Penatausahaan BMN KKKS dan 

diselesaikannya peraturan terkait 

Sistem Akuntansi dan Pelaporan 

Transaksi Khusus. Selain itu, 

khusus untuk pengelolaan 

BMN yang berasal dari PKP2B 

agar segera diselesaikan 

PMK terkait tindak hasil 

Inventarisasi dan Penilaian 

yang saat ini masih dalam 

proses antara Direktorat PNKNL, 

PPBMN KESDM dan PKP2B 

Generasi I. Sistem Aplikasi yang 

terbentuk penting untuk menjaga 

akurasi serta validitas data perusahaan BMN 

yang berasal dari KKKS dan PKP2B. 

Sinergi dan Semangat untuk 
Menertibkan Aset Negara
Zainal Arifin
Kepala Pusat PPBMN-Kementerian ESDM

Kemajuan Luar Biasa Dalam 
Pengelolaan Aset Hulu Migas

Testimoni Stakeholder

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan 
Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK 
Migas) adalah institusi yang dibentuk oleh 
pemerintah Republik Indonesia melalui 
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 
Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan 
Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak 
dan Gas Bumi. SKK Migas bertugas 
melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha 
hulu minyak dan gas bumi berdasarkan 
Kontrak Kerja Sama. Tim Media KN 
beruntung dapat bertemu dengan Deputi 
Pengendalian Keuangan SKK Migas, 
Parulian Sihotang, Ak, M,Acc, Phd, CA, 
CRMA, untuk melakukan wawancara.

Menurut Sihotang, hubungan DJKN 
dengan SKK Migas saat ini sangat baik 
terlebih saat Sonny Loho menjabat sebagai 
Dirjen Kekayaan Negara. Hal ini ditandai 
dengan perbaikan kualifikasi opini BPK 
terhadap LKPP.

Menurut Sihotang, SKK Migas sebagai 
pelaksana kegiatan hulu migas mengelola 
aset hulu migas yang nilainya sekitar Rp 252 
triliun lebih. Harapannya, pengelolaan aset 
hulu migas dengan Kementerian Keuangan, 
khususnya DJKN, dan Kementerian ESDM 
dan KKKS, dapat menjadi faktor pendorong 
untuk meningkatkan kontribusi dari 
pengelolaan aset migas dan memberikan 
gambaran yang tepat tentang kondisi aset, 
sebagai dasar pertimbangan para pembuat 
kebijakan.

Berbicara tentang kemajuan dalam 
pengelolaan aset hulu migas, Sihotang 

mengakui bahwa kemajuan yang 
didapatkan sangat signifikan. Parameter 
yang paling mudah dilihat adalah hasil 
audit. Hasil audit BPK di tahun 2015 
terhadap LKPP tahun 2014, antara lain,  
permasalahan aset hulu migas yang 
masuk sebagai sebagai salah satu 
kualifikasi dalam opini BPK, pada 
audit BPK terhadap LKPP tahun 
2015 yang dilakukan di tahun 
2016 tidak lagi mengangkat aset 
hulu migas sebagai salah satu 
kualifikasi. Ini adalah kemajuan 
yang menggembirakan. 

Progress yang terjadi dalam 
berbagai aspek pengelolaan 
aset hulu migas, membawa 
pengelolaan ke arah yang jauh lebih 
baik. SKK Migas bekerjasama dengan 
Kementerian Keuangan dan Kementerian 
ESDM/PPBMN melakukan perbaikan secara 
terus menerus (continuous improvement), 
khususnya dengan penerapan IT, yang 
diharapkan mampu meningkatkan 
efisiensi, efektivitas, dan akurasi data aset 
yang dihimpun dalam proses pengelolaan, 
mulai tahap pencatatan hingga pelaporan 
aset.

Sihotang juga menerangkan bahwa 
kemajuan sistem informasi dan teknologi 
juga memegang peranan penting dalam 
kemajuan pengelolaan aset hulu migas. 
Untuk peningkatan kualitas pengelolaan 
aset hulu migas, khususnya untuk 
memperlancar arus data dan informasi 
terkait aset, saat ini SKK Migas tengah 

m e m b a n g u n Sistem Operasi 
Terpadu (SOT/integrasi sistem) dengan 
bekerja sama dengan Kementerian 
Keuangan dan Kementerian ESDM.

Menurutnya, SOT harus menjadi prioritas 
utama dan semua pihak harus mendukung. 
Dalam hal ini, tentu saja diperlukan 
dukungan penuh dan komitmen dari 
managemen puncak, agar SOT ini dapat 
diimplementasikan dalam waktu secepat-
cepatnya. Diharapkan di tahun 2017, data 
aset KKKS telah dapat dipertukarkan antar 
kedua instansi guna keperluan pelaporan 
aset KKKS.
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Kolom KND

Apa itu holding BUMN? Apa yang ingin dicapai Pemerintah 
melalui pembentukan holding BUMN? Mengapa holding BUMN 

bersifat strategis?

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 
merupakan badan usaha yang seluruh 
atau sebagian besar modalnya dimiliki 

oleh negara melalui penyertaan secara 
langsung yang berasal dari kekayaan negara 
yang dipisahkan. Secara strategis, BUMN 
menunjang program Pemerintah melalui 
perannya sebagai agen pembangunan 
nasional. Dalam Master Plan Kementerian 
BUMN 2012-2014, disebutkan, bahwa 
arah kebijakan utama terkait dengan 
pembinaan BUMN meliputi rightsizing, 
restrukturisasi, revitalisasi dan profitasi 
BUMN yang dilakukan secara bertahap dan 
berkesinambungan. 

Terdapat lima jenis tindakan (aksi) pada 
kebijakan rightsizing, yakni 1) stand alone, 2) 
merger/konsolidasi, 3) holding, 4) divestasi, 
dan 5) likuidasi. Dari kelima aksi tersebut, 
publik seringkali rancu antara merger/
konsolidasi dan holding. Kementerian 
BUMN mendefinisikan merger sebagai 
kebijakan yang dilakukan untuk mencapai 
struktur yang prospektif bagi BUMN yang 
berada dalam sektor bisnis yang sama 
dengan pasar yang identik dan kepemilikan 
oemerintah sebesar 100%. Adapun holding 
merupakan kebijakan yang dilakukan untuk 
BUMN yang berada dalam sektor sama, 
tetapi memiliki produk ataupun sasaran 
pasar yang berbeda, tingkat kompetisi 
yang tinggi, bisnis usaha yang prospektif 
dan kepemilikan pemerintah yang masih 
dominan. Jika merger/konsolidasi dilakukan 
dengan mekanisme penggabungan/
merger, peleburan atau pengambilalihan, 
maka mekanisme holding dapat dilakukan 
dengan dua cara yakni membentuk/
mendirikan BUMN baru yang modalnya 
berasal dari Penyertaan Modal Negara 
(PMN) pada satu atau lebih BUMN lain atau 

menetapkan salah satu BUMN yang akan 
menerima penambahan PMN yang berasal 
dari PMN pada satu atau lebih BUMN. 

Sejauh ini, Pemerintah telah memiliki 
empat holding BUMN yakni 1) PT Pupuk 
Indonesia Holding & Co, 2) PT Semen 
Indonesia Persero Tbk, 3) holding 
Kehutanan (Perum Perhutani sebagai induk 
holding), dan 4) holding perkebunan (PTPN 
III sebagai induk holding). Hal yang dibidik 
dari pembentukan holding BUMN adalah 
pembesaran skala perusahaan setelah 
menjadi holding. Skala perusahaan yang 
lebih besar akan diikuti oleh peningkatan 
leverage atau kemampuan pendanaan dan 
berimbas pada peningkatan daya saing.

Struktur Holding

Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 
tidak dikenal adanya perusahaan holding, 
secara umum terdapat tiga struktur 
perusahaan holding sebagai berikut :

1. operating holding

Holding berfungsi sebagai perencana 
utama yang menentukan fungsi dan tugas 
secara detail untuk seluruh bagian dari 
organisasi dengan keterlibatan yang tinggi 
dalam setiap aspek operasional. Di antara 
ketiga struktur holding, operating holding 
bersifat paling tersentralisasi.

2. strategic holding

Strategic holding bertugas untuk 
membentuk arah dan tujuan organisasi 
secara jangka panjang dan bentuk holding 
ini memiliki karakteristik adanya trade-
off antara operating holding dan financial 
holding.

3. financial holding

Financial holding bertindak sebagai 
perusahaan investasi dan bersifat 
selayaknya pemegang saham untuk setiap 
anak perusahaan. Di antara ketiga struktur 
holding, struktur ini yang paling fleksibel 
dan dapat digunakan untuk melakukan 
diversifikasi jenis usaha.

Mengapa Diperlukan Holding BUMN?

Dalam Master Plan Kementerian BUMN 
tahun 2012-2014 disebutkan, bahwa 
pembentukan holding BUMN diharapkan 
dapat memberikan nilai manfaat sebagai 
berikut :

1. Peningkatan efisiensi, Hal tersebut 
diperoleh karena perusahaan anak akan 
lebih berfokus pada kegiatan operasional, 
sementara perusahaan induk berfokus 
pada pemasaran, pendanaan dan kebijakan 
strategis lainnya.

2. Terciptanya sinergi di antara perusahaan 
anak, seperti adanya penciptaan industri 
hilir baru.

3. Peningkatan skala ekonomis perusahaan 
sekaligus peningkatan daya saing.

4. Perbaikan struktur permodalan dan 
adanya peluang pendanaan untuk ekspansi 
bisnis.

5. Penciptaan value creation melalui 
perbaikan struktur permodalan dan 
peningkatan kapasitas pendanaan.

Nilai penting sebagai dampak yang 
ditimbulkan oleh pembentukan holding 
BUMN adalah sinergi. Ross, (Westerfield & 
Jaffe, 2010) menyebutkan bahwa sinergi 
terjadi apabila nilai dari perusahaan yang 
digabungkan lebih besar daripada jumlah 

dari nilai kedua perusahaan sebelum 
terjadi penggabungan. Artinya, 1+1 tidak 
menghasilkan 2, tetapi terdapat penciptaan 
nilai (value creation) yang dihasilkan. 

Roadmap BUMN 2015-2019 menerangkan 
bahwa sinergi dalam BUMN diperlukan 
dalam mendukung pertumbuhan dan 
cross selling transaction serta memperkuat 
posisi BUMN dan memberikan peningkatan 
pemerataan. Selanjutnya, terdapat empat 
level bentuk sinergi antar BUMN sebagai 
berikut : 1) sinergi secara transaksional, 2) 
sinergi melalui kolaborasi, 3) sinergi melalui 
aliansi strategis, dan 4) konsolidasi. 

Selain itu, urgensi pembentukan holding 
BUMN dapat juga dilihat dari sudut 
pandang penerima manfaat. Manfaat 
pembentukan holding akan dirasakan 
oleh berbagai pihak seperti pemerintah, 
masyarakat dan holding BUMN dimaksud. 
Contoh, holding BUMN sektor perumahan. 
Kajian pembentukan holding BUMN 
perumahan menyebutkan manfaat 
holding dari sisi pemerintah yakni holding 
Perumahan akan mempercepat Program 
Sejuta Rumah sebagaimana agenda nomor 
enam dari Nawacita yang dicanangkan 
oleh Presiden Jokowi serta meningkatkan 
potensi penerimaan negara dari pajak 
dan dividen. Selain itu, terbentuknya 
holding BUMN perumahan diharapkan 
dapat meningkatkan ketersediaan unit 
rumah yang terjangkau oleh Masyarakat 
Berpenghasilan Rendah (MBR) serta dapat 
menyediakan suplai rumah yang merata di 
setiap daerah, baik untuk MBR maupun non 
MBR. Adapun dari sisi holding perumahan, 
manfaat yang dirasakan adalah penciptaan 
nilai yang diperoleh dari pertumbuhan aset, 
peningkatan dan optimalisasi kapasitas 
pendanaan, serta peningkatan pendapatan 
dan laba masing-masing perusahaan di 
dalam holding tersebut. 

Tantangan Holding BUMN

Agar holding BUMN dapat menjalankan 
perannya secara optimal dan menghasilkan 
manfaat maksimal, terdapat beberapa 
hal yang kiranya perlu diperhatikan. Yang 
pertama, holding BUMN merupakan 
penggabungan beberapa BUMN dalam 
sektor yang sama, dengan satu BUMN 
berperan sebagai induk holding dan satu 
atau beberapa perusahaan sebagai anak. 
Dengan pertimbangan bahwa induk 
holding seyogianya merupakan perusahaan 
yang dimiliki 100% oleh negara, terkadang 
perusahaan yang menjadi anak memiliki 

kinerja lebih baik dibandingkan dengan 
induk holding. Oleh karena itu, induk 
holding memiliki tantangan untuk memiliki 
kinerja yang mampu bersaing dengan anak 
perusahaan dan mampu menyinergikan 
perusahaan-perusahaan dalam lingkup 
holding terkait.

Yang kedua, perlunya memperhatikan 
faktor penentu keberhasilan (critical 
success factors) dari suksesnya holding 
BUMN yang meliputi dukungan dari para 
pemangku kepentingan (stakeholders) 
seperti pemerintah, BUMN dan institusi 
yang terkait dengan sektor holding BUMN 
tersebut. Kesuksesan holding BUMN bukan 
sekadar terwujudnya holding BUMN secara 
legal, melainkan mampu melaksanakan 
tujuan dari terbentuknya holding tersebut.

Yang ketiga, kiranya perlu diperhatikan 
struktur holding BUMN yang digunakan, 
apakah berbentuk strategic, operating atau 
financial holding, sehingga dapat dihasilkan 
langkah-langkah yang tepat dalam 
pengambilan kebijakan selanjutnya. 

Quo Vadis Holding BUMN

Kementerian BUMN menargetkan tahun 
ini terbentuk lima holding BUMN yang 
meliputi holding BUMN minyak dan gas, 
pertambangan, perumahan, konstruksi 
dan tol, serta perbankan. Holding BUMN 
diharapkan menjadi pemain utama pada 
sektor usaha masing-masing. Dalam 
jangka menengah (hingga tahun 2020), 
pembentukan holding BUMN sektoral 
akan menjadi fokus. Adapun dalam jangka 
panjang (hingga tahun 2025) diharapkan 
akan terbentuk super holding. Sasaran 
super holding mencakup tiga hal, yaitu  
terwujudnya BUMN sebagai penopang 
ketahanan nasional, engine of growth atau 
penggerak pertumbuhan nasional serta 
menjadi regional market leader. Empat 
holding BUMN yang telah terbentuk dapat 
menjadi pembelajaran dan benchmark bagi 
holding BUMN selanjutnya.

Peran DJKN dalam Pembentukan 
Holding BUMN

Sebagaimana telah disebutkan di atas, 
mekanisme holding dapat dilakukan 
dengan dua cara yakni membentuk/
mendirikan BUMN baru yang modalnya 
berasal dari PMN pada satu atau lebih 
BUMN lain atau menetapkan salah satu 
BUMN yang akan menerima penambahan 
PMN yang berasal dari PMN pada satu atau 
lebih BUMN. Terkait dengan PMN, dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 
2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan 
Penatausahaan Modal Negara pada Badan 
Usaha dan Perseroan Terbatas disebutkan, 
bahwa PMN diusulkan oleh Menteri 
Keuangan kepada Presiden disertai dengan 
dasar pertimbangan setelah dikaji bersama 
oleh Menteri Keuangan dan Menteri 
BUMN/menteri teknis. 

Pertimbangan yang mendasari 
pembentukan holding didasarkan dari 
berbagai aspek seperti aspek legal, aspek 
keuangan, aspek perpajakan, dan aspek 
risiko. Jika ditilik dari aspek keuangan, 
dengan terbentuknya holding BUMN 
diharapkan secara perlahan-lahan dapat 
mengurangi PMN yang diberikan kepada 
BUMN, sehingga dapat meringankan 
beban APBN dan selanjutnya menuju 
kemandirian secara keuangan tanpa APBN. 

Kementerian Keuangan secara bersama-
sama dengan Kementerian BUMN 
menentukan arah kebijakan holding 
BUMN. Secara teknis, DJKN -dalam hal ini 
Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan 
berperan dalam menganalisis usulan 
pembentukan holding yang diajukan 
oleh Kementerian BUMN dalam bentuk 
kajian serta memproses usulan tersebut. 
Kajian pembentukan holding BUMN 
ditandatangani oleh Direktur KND dan 
Asisten Deputi teknis Kementerian BUMN 
sesuai dengan sektor BUMN terkait. 

DJKN perlu mempersiapkan diri dalam 
mengawal kesuksesan holding BUMN. Salah 
satu alat strategis yang dapat digunakan 
oleh DJKN adalah Early Warning System 
BUMN (Modul KND) yang berfungsi untuk 
menilai kinerja BUMN secara historis, 
memprediksi kinerja BUMN masa datang 
dan alat dalam mempertajam analisis.

Penulis: Monika Yulando Putri

Pelaksana pada Direktorat Kekayaan 
Negara Dipisahkan

Mengenal Lebih Dekat 
Holding BUMN
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Kolom Lelang

Lembaga lelang mempunyai peran yang 
strategis di Indonesia. Hal ini tercermin 
dari penyelenggaraan tiga fungsi oleh 
lembaga lelang: fungsi publik, fungsi 
privat, dan fungsi budgeter. Fungsi publik 
dari lelang yaitu mendukung penegakan 
hukum (law enforcement) di berbagai 
bidang hukum antara lain Hukum Perdata, 
Hukum Pidana, Hukum Kepailitan, dan 
Hukum Perpajakan. Dalam hal ini, lelang 
merupakan bagian eksekusi suatu putusan 
atau perjanjian. Esensi dari penegakan 
hukum melalui lelang antara lain adalah 
sarana untuk mewujudkan keadilan, solusi 
dari permasalahan hukum, dan upaya 
peningkatan kualitas piutang perbankan. 
Fungsi publik lainnya dari lelang adalah 
mendukung tertib administrasi dan 
efisiensi pengelolaan dan pengurusan 
aset yang dimiliki atau dikuasai negara. 
Dalam hal ini, lelang mengamankan 
penjualan dan pemindah-tanganan 
barang yang dimiliki/dikuasai negara. 
Sementara itu, fungsi privat dari lelang 
adalah sebagai sarana transaksi jual beli 
barang yang memperlancar arus lalu 
lintas perdagangan barang (sales means 
auction). Lelang menjadi harapan dalam 
menggerakkan roda perekonomian dan 
menciptakan pasar yang sempurna. 
Selanjutnya, lelang mempunyai 
fungsi budgeter yaitu mengumpulkan 
penerimaan negara dalam bentuk Bea 
Lelang (PNBP), dan pajak-pajak (PPh dan 
BPHTB). Yang tidak kalah penting, lelang 
menghasilkan pokok lelang sesuai dengan 
jenis lelang-nya (hasil penjualan BMN, 
hasil penjualan aset jaminan kredit, hasil 
penjualan barang sitaan dll). 

Untuk dapat menjalankan fungsi-fungsi 
tersebut dengan baik, berbagai tantangan 
yang ada di lapangan perlu disikapi 
semaksimal mungkin. Tantangan yang 
pertama, perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi (TIK). Tantangan 
ini menuntut lembaga lelang untuk 
menyesuaikan dengan perkembangan 
yang ada. Dari sisi internal, digitalisasi 
dalam business process lelang mutlak 
diperlukan tidak hanya untuk efisiensi 
resources tetapi juga untuk efektifitas. Hal 
ini perlu didukung dengan tersedianya 
database yang andal. Dari sisi pelayanan, 
perlu dioptimalkan penggunaan TIK. 
Tantangan yang kedua, mengoptimalkan 
hasil pelaksanaan lelang dan ekstensifikasi 
di bidang lelang. Dari data yang ada, 
jumlah frekuensi pelaksanaan lelang tiap 
tahun-nya selalu mengalami kenaikan. 
Namun demikian, jumlah frekuensi 
lelang Tidak Ada Penawaran (TAP) cukup 
signifikan terutama terhadap jenis Lelang 
Eksekusi. Selain itu, pertumbuhan jenis 
lelang baru ataupun jumlah frekuensi 
untuk jenis lelang Non Eksekusi 
Sukarela masih perlu ditingkatkan. 
Tantangan lainnya adalah Sumber Daya 
Manusia (SDM) yang berkompeten 
dan regulasi yang komprehensif. 
Mengingat kompleksitas pekerjaan dan 
potensi permasalahan yang ada dalam 
pelaksanaan lelang, mutlak diperlukan 
SDM yang professional dan qualified. Untuk 
itu, upaya-upaya seperti standardisasi 
dan Quality Assurance Pejabat Lelang 
perlu dilaksanakan, selain pembentukan 
Jabatan Fungsional Pejabat Lelang. Dari 
sisi regulasi, penyempurnaan harus terus-
menerus dilakukan untuk mencegah 
adanya loophole dari peraturan yang ada.

Strategic Planning di Bidang Lelang

Dalam menyikapi berbagai tantangan di 
bidang lelang, diperlukan adanya suatu 
perencanaan strategis (strategic planning) 
sebagai pedoman ke depan. Beberapa 
pengertian perencanaan strategis adalah 

sebagai berikut:

- Sebuah alat manajemen yang digunakan 

untuk mengelola kondisi saat ini untuk 

melakukan proyeksi kondisi pada masa 

depan, sehingga rencana strategis adalah 

sebuah petunjuk yang dapat digunakan 

organisasi dari kondisi saat ini untuk 

mereka bekerja menuju 5 sampai 10 tahun 

ke depan (Kerzner 2001)

- Strategic planning is an organizational 

management activity that is used 

to set priorities, focus energy and 

resources, strengthen operations, ensure 

that employees and other stakeholders are 

working toward common goals, 

establish agreement around intended 

outcomes/results, and assess and adjust 

the organization’s direction in response 

to a changing environment (Strategy 

Management Group 2016).

Sebagai bentuk perencanaan strategis 

di bidang lelang, Direktorat Lelang DJKN 

telah menyusun Roadmap Pelelangan 

Tahun 2016-2019. Langkah-langkah dalam 

penyusunan roadmap berpedoman pada 

The Strategic Planning Process di atas adalah 

sebagai berikut:

Mission & Objectives

Yaitu mengidentifikasi misi dan tujuan 

yang manjadi panduan di masa depan. 

Dalam hal ini, misi dan tujuan berpedoman 

pada visi, misi, dan tujuan strategis 

Direktorat Lelang yang telah dirumuskan 

dalam Rencana Strategis Direktorat Lelang 

Tahun 2015-2019 yaitu:

Visi Direktorat Lelang: 

Untuk mewujudkan pelayanan lelang 

yang dapat dipertanggungjawabkan dan 

dibanggakan masyarakat.

Strategic Planning di Bidang Lelang

Misi Direktorat Lelang:

1. Menyelenggarakan pelayanan 
lelang sebagai instrumen jual beli yang 
mampu mengakomidasi perkembangan 
dinamika masyarakat termasuk dengan 
menggunakan IT;

2. Mewujudkan citra lelang yang 
transparan, adil, tertib, akuntabel dan 
profesional yang memuaskan stakeholder;

3. Mewujudkan lelang sebagai sarana 
penerimaan negara yang profesional;

4. Mewujudkan lelang sebagai sarana law 
enforcement;

5. Menggali potensi lelang secara optimal.

Tujuan Strategis Direktorat Lelang 
2015-2019:

Terselenggaranya pelayanan lelang yang 
profesional, tertib, tepat guna, dan optimal 
serta mampu membangun citra baik bagi 
stakeholder.

Enviromental Scanning

Yaitu menganalisis lingkungan organisasi 
baik internal maupun eksternal yang perlu 
diperhitungkan yang terdiri dari: Direktorat 
Lelang, Kanwil DJKN, KPKNL, Balai Lelang/
Pejabat Lelang Kelas II dan stakeholders 
lainnya. 

Strategy Implementation

Yaitu melaksanakan strategi yang telah 
dipilih dengan program kerja, anggaran, 
dan prosedur. Dalam hal ini telah disusun 
rencana kerja Tahun 2016-2019.

Strategy Formulation

Yaitu merumuskan strategi berdasarkan 
hasil analisis lingkungan organisasi 
dengan memperhitungkan 
kekuatan dan kelemahan 
organisasi. Dalam hal ini 
dengan merumuskan 
tahapan strategi dan 
strategi pencapaian.

Evaluation & Control

Yaitu melaksanakan evaluasi dan kontrol 
terhadap pelaksanaan strategi. Apabila 
dibutuhkan dilakukan penyesuaian. Dalam 
hal ini, rencana kegiatan akan dievaluasi 
secara berkesinambungan.

Penyusunan Roadmap Pelelangan Tahun 
2016-2019 merupakan upaya perencanaan 
strategis (strategic planning) di bidang 
lelang. Diharapkan roadmap tersebut 
dapat digunakan sebagai pedoman dalam 
mencapai tujuan/penyelenggaraan fungsi 
lelang. Tentunya partisipasi semua pihak 
diharapkan agar roadmap tersebut dapat 
berjalan dengan baik.     

Strategi Pencapaian

Media KN edisi Nomor 23       |
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Kolom BMN

IMPLEMENTASI TRANSFORMASI KELEMBAGAAN 
PADA PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA 

DALAM RANGKA MENDUKUNG 
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Pelaksanaan transformasi kelembagaan 
di Kementerian Keuangan memasuki 
babak baru ditandai dengan 

peralihan pucuk pimpinan negara. 
Sebagaimana kita ketahui bersama, 
bahwa era kepemimpinan saat ini 
selalu menggaungkan slogan “Kerja, 
kerja, kerja”, sehingga slogan tersebut 
diimplementasikan dengan output dan 
outcome yang nyata terutama terkait 
dengan peningkatan pelayanan terhadap 
masyarakat. Salah satu bentuk dan 
upaya peningkatan pelayanan  terhadap 
masyarakat melalui pembangunan 
infrastruktur seperti jalan, sarana dan 
prasarana transportasi, pembangkit 
listrik, penyediaan perumahan dan 
pemukiman khususnya untuk masyarakat 
berpenghasilan rendah, fasilitas kesehatan, 
penyediaan air bersih dan air minum serta 
fasilitas pendidikan. 

Salah satu upaya pemerintah dalam 
mendorong pembangunan infrastruktur 
adalah dengan peningkatan fungsi dan 
peran unit organisasi pemerintah dengan 
tujuan menciptakan sinergi yang baik 
di internal pemerintah maupun dengan 
pihak swasta untuk menggerakkan roda 
perekonomian. Kementerian Keuangan 
selaku leading sector di bidang keuangan 
negara telah menetapkan tujuan organisasi 
melalui visi transformasi kelembagaan 
Kementerian Keuangan, yaitu menjadi 
penggerak utama pertumbuhan ekonomi 
Indonesia yang inklusif di abad ke-21. 
Visi tersebut didukung oleh 87 (delapan 
puluh tujuh) inisiatif transformasi, 5 (lima) 
tema transformasi dan 9 (sembilan) arah 
kebijakan transformasi. Selanjutnya terkait 
dengan kelembagaan, dalam mewujudkan 

visi tersebut maka Kementerian Keuangan 
akan merampingkan proses bisnis, 
mempercepat digitalisasi, membuat 
struktur organisasi yang lebih  fit for 
purpose dan efektif. Dengan usaha 
yang maksimal dalam mewujudkan visi 
transformasi kelembagaan tersebut, 
diharapkan Kementerian Keuangan 
dapat menjadi leader of change dalam 
mendorong percepatan pembangunan 
infrastuktur.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 
sebagai salah satu unit eselon I di 
lingkungan Kementerian Keuangan yang 
menjalankan fungsi Menteri Keuangan 
selaku Pengelola Barang Milik Negara tentu 
saja turut aktif dan berperan serta dalam 
pelaksanaan transformasi kelembagaan 
tersebut. Hal ini dibuktikan dengan 
transformasi kelembagaan DJKN dari 
asset administrator menjadi asset manager 
melalui pelaksanaan 6 (enam) inisiatif 
manajemen aset, 3 (tiga) special missions 
dan transformasi organisasi. Sejalan 
dengan arah kebijakan pemerintah saat ini, 
fungsi DJKN selaku asset manager penting 
dalam mendukung pembangunan 
infrastruktur utamanya dalam rangka 
mengoptimalkan barang milik negara 
(BMN) yang ada serta meningkatkan 
penerimaan negara bukan pajak yang 
berasal dari pemanfaatan BMN.

Permasalahan Klasik Pembangunan 
Infrastruktur di Indonesia : Pembebasan 
Lahan

Pembebasan lahan menjadi masalah 
klasik yang menghambat pembangunan 
infrastruktur di Indonesia. Sebagai contoh: 
pada tahun 2013 sebanyak empat paket 

pembangunan jalan tol Jakarta Outer 
Ring Road West 2 (JORR W2) Kebon Jeruk-
Ciledug terhambat karena pembebasan 
lahan. Kemudian pembangunan jalan 
tol Cinere–Jagorawi (Cijago) pada tahun 
yang sama terkendala pembebasan lahan. 
Bahkan pembangunan tol Trans Sumatera 
yang diproyeksikan untuk mendukung 
pelaksanaan Asian Games 2018 juga 
masih berkutat dalam permasalahan 
pembebasan lahan. 

Salah satu terobosan dalam rangka 
mendukung pembangunan infrastruktur 
khususnya untuk mengatasi permasalahan 
pembebasan lahan tersebut dengan 
mengoptimalkan BMN/BMD berupa 
tanah yang dimiliki oleh negara. Beberapa 
contoh bentuk dan upaya optimalisasi 
BMN berupa tanah dalam rangka 
mendukung pembangunan infrastruktur 
saat ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Rencana penggunaan BMN berupa 
tanah pada Kementerian Hukum dan HAM 
yang berlokasi di Kelurahan Pangkalan Jati 
Baru, Kecamatan Cinere, Kota Depok seluas 
± 3.420 M² yang saat ini digunakan sebagai 
tanah rumah negara Kementerian Hukum 
dan HAM untuk pembangunan sebagian 
trase jalan tol Depok-Antasari yang 
dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat.

2. Rencana penggunaan BMN berupa 
tanah seluas ± 1 ha pada Kementerian 
Pertahanan c.q. TNI Angkatan Laut yang 
berlokasi di Pulau Sabang, Aceh untuk 
pembangunan waduk di Pulau Sabang 
yang dilaksanakan oleh Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

3. Rencana pemanfaatan BMN berupa 

tanah pada Kementerian Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat dan Kementerian 
Pertahanan untuk digunakan dalam proyek 
kereta api cepat Jakarta – Bandung.

4. Rencana pemanfaatan BMN berupa 
tanah pada Kementerian Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat (jalan tol Jagorawi) 
untuk proyek light rail transit (LRT) Cibubur 
– Bekasi Timur – Cawang.

5. Penugasan Pengelola Barang melalui 
badan layanan umum (BLU) untuk 
melaksanakan fungsi land banking (bank 
tanah) dalam rangka mengelola BMN 
berupa tanah pada Pengelola Barang yang 
akan diperuntukkan dalam mendukung 
pembangunan infrastruktur.

Pelaksanaan optimalisasi BMN berupa 
tanah sebagaimana contoh tersebut di 
atas dapat terwujud dengan baik apabila 
DJKN selaku Pengelola BMN bersinergi 
dengan Kementerian/Lembaga selaku 
Pengguna Barang sehingga peran DJKN 
selaku asset manager dapat berjalan 
dengan optimal.

Kontribusi DJKN Dalam Rangka 
Mendukung Pembangunan 
Infrastruktur

DJKN selaku Pengelola BMN yang saat ini 
sedang bertransformasi, secara konkrit 
berkontribusi untuk mendukung program 
pemerintah dalam rangka percepatan 
pembangunan infrastruktur. Terobosan-
terobosan kebijakan telah dibuat untuk 
mengatasi permasalahan di lapangan yang 
kompleks. Beberapa contoh terobosan 
kebijakan tersebut antara lain:

1. Kebijakan pelepasan BMN berupa 
tanah dalam rangka pembangunan 
untuk kepentingan umum dengan 
mengharmonisasikan ketentuan 
perundang undangan di bidang 
pengadaan tanah untuk kepentingan 
umum yaitu Undang Undang Nomor 2 
tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi 
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 
(UU 2/2012) beserta ketentuan turunannya 
serta ketentuan mengenai pengelolaan 
BMN yaitu Undang Undang Nomor 1 
tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (UU 1/2004) beserta ketentuan 
turunannya.

2. Mensinkronkan kebijakan terkait tata 
cara pelaksanaan pemanfaatan BMN 

dalam rangka penyediaan infrastruktur 
dengan ketentuan perundangan lain 
yaitu Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 
2015 tentang Kerjasama Pemerintah 
Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan 
Infrastruktur (Perpres 38/2015). 
Implementasi sinkronisasi peraturan 
tersebut diantaranya berupa: mitra 
kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) 
dapat ditetapkan melalui penunjukan 
langsung, badan hukum asing dapat 
ditetapkan sebagai mitra KSPI, peniadaan 
clawback sampai dengan tahun 2020 serta 
ekstensifikasi jenis infrastruktur yang dapat 
dikerjasamakan.

3. Kebijakan terkait dengan pemanfaatan 
saluran irigasi untuk pembangkit listrik 
tenaga air (PLTM/PLTMH) dalam rangka 
mendukung proyek listrik 35.000 MW.

Terkait dengan 3 (tiga) kebijakan 
tersebut dapat dijelaskan sebagai 
berikut:

1. Pasal 45 UU 2/2012 mengatur, bahwa 
pelepasan objek pengadaan tanah 
untuk kepentingan umum yang dimiliki 
pemerintah dilakukan sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan yang 
mengatur pengelolaan BMN/BMD. 
Selanjutnya Pasal 46 ayat (1) dan (2) UU 
2/2012 mengatur tentang pelepasan 
objek pengadaan tanah yang telah 
berdiri bangunan yang dipergunakan 
secara aktif untuk penyelenggaraan 
tugas pemerintahan dapat diberikan 
ganti kerugian dalam bentuk tanah 
dan/atau bangunan atau relokasi. Yang 
menjadi pertanyaan adalah bagaimana 
mengharmonisasikan ketentuan 
pengelolaan BMN sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Pemerintah nomor 
27 tahun 2014 (PP 27/2014) dengan 
ketentuan pengadaan tanah bagi 
pembangunan untuk kepentingan umum 
(UU 2/2012)? Disinilah kontribusi DJKN 
selaku asset manager dalam memudahkan 
proses pelepasan BMN berupa tanah 
yang akan digunakan tersebut. PP 
27/2014 dikenal terminologi alih status 
penggunaan yang selanjutnya diatur lebih 
lanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang 
Milik Negara (PMK 246/2014). Tanah yang 
telah ditetapkan untuk pembangunan, 
apabila tanah tersebut merupakan 

BMN, maka Panitia Pengadaan Tanah 
harus meneliti terlebih dahulu apakah 
tanah tersebut dipergunakan secara 
aktif untuk penyelenggaraan tugas dan 
fungsi pemerintahan atau tidak. Apabila 
ternyata tanah tersebut digunakan secara 
aktif untuk pelaksanaan tugas dan fungsi 
pemerintah, maka dilakukan pelepasan 
tanah melalui mekanisme alih status 
penggunaan BMN dari Pengguna Barang 
yang menguasai tanah tersebut kepada 
Pengguna Barang yang ditugaskan 
untuk melaksanakan proyek tersebut 
dengan memberikan kompensasi berupa 
tanah dan/atau bangunan atau relokasi. 
Selanjutnya setelah objek pengganti 
tersebut diadakan, maka dialihstatuskan 
dari Pengguna Barang yang melaksanakan 
proyek kepada Pengguna Barang yang 
melepas tanah dan/atau bangunan 
sebagai bentuk kompensasi. Selanjutnya 
apabila tanah dan/atau bangunan 
tersebut tidak digunakan, maka dapat 
dialihstatuskan tanpa kompensasi. Dalam 
proses pengadaan tanah, pelepasan tanah 
untuk pembangunan bagi kepentingan 
umum diberikan waktu 60 (enam 
puluh) hari kerja sejak penetapan lokasi 
pembangunan. Di sinilah fungsi DJKN 
selaku asset manager berjalan, baik sebagai 
regulator pengelolaan BMN, pembuat 
keputusan alih status penggunaan, asset 
manager yang dalam kondisi tertentu 
dapat mengalihstatuskan BMN tanpa 
usulan alih status, maupun sebagai 
fasilitator dan mediator antar Pengguna 
Barang pada Kementerian/Lembaga yang 
terlibat dalam proses pelepasan tanah. 

2. Terkait dengan tata cara pelaksanaan 
pemanfaatan BMN dalam rangka 
penyediaan infrastruktur sebagaimana 
telah disinggung di atas, DJKN telah 
menginisiasi lahirnya Peraturan Meteri 
Keuangan Nomor 65/PMK.06/2016 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 164/PMK.06/2014 
tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Pemanfaatan BMN Dalam Rangka 
Penyediaan Infrastruktur (PMK 65/2016) 
dimana PMK tersebut memberikan banyak 
kemudahan antara lain:

a. Penetapan mitra KSPI dapat dilakukan 
berdasarkan hasil pengadaan Badan Usaha 
Pelaksana melalui penunjukan langsung 
dari proyek kerjasama sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan di bidang 
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KPBU dalam penyediaan infrastruktur. 
Selanjutnya, terdapat beberapa pihak yang 
dapat bertindak sebagai penanggung 
jawab pemanfaatan BMN. Pihak-pihak 
tersebut, yaitu Menteri/Pimpinan Lembaga, 
Kepala Daerah, maupun BUMN/D yang 
membidangi penyediaan infrastruktur 
yang akan dikerjasamakan sesuai 
rekomendasi dari instansi terkait. Selain itu, 
dapat pula dari pihak lain yang ditunjuk 
sebagai PJPK sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan di bidang 
kerjasama pemerintah dalam penyediaan 
infrastruktur. 

b. PMK 65/2016 membuka peluang kepada 
badan hukum asing untuk bertindak 
sebagai mitra KSPI dengan syarat pada saat 
ditetapkan sebagai mitra pemanfaatan 
BMN untuk KSPI, badan asing tersebut 
harus sudah merupakan PT berdasarkan 
hukum Indonesia.

c. Peniadaan pembebanan clawback 
melalui beberapa ketentuan yang salah 
satunya harus dapat dipenuhi yaitu 
Penanggung Jawab Proyek Kerjasama 
(PJPK) mengajukan peniadaan clawback, 
PJPK tidak perlu mengajukan peniadaan 
clawback apabila permohonan KSPI 
diajukan oleh kementerian/lembaga selaku 
Pengguna Barang atau oleh PJPK selaku 
penanggung jawab pemanfaatan BMN 
kepada Pengelola Barang sampai dengan 
31 Desember 2020. Selanjutnya, proyek 
yang di KSPI kan tersebut harus merupakan 
proyek pembangunan infrastruktur yang 
tercantum dalam daftar rencana KPBU, 
peraturan presiden mengenai percepatan 
proyek strategis nasional, dan/atau 
dokumen Komite Percepatan Penyediaan 
Infrastruktur Prioritas. Peniadaan clawback 
hanya dilakukan terhadap KSPI dengan 
jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) 
tahun.

d. Penambahan pengaturan terkait 
dengan ekstensifikasi jenis KSPI dengan 
menyesuaikan pada Perpres 38/2015, 
yaitu berupa infrastruktur ekonomi dan 
infrastruktur sosial, seperti: jalan, air minum, 
ketenagalistrikan, kesehatan, energi, dan 
pendidikan serta penggabungan dari dua 
atau lebih jenis infrastruktur. 

3. Selanjutnya dalam rangka mendukung 
proyek listrik 35.000 MW, DJKN telah 
memberikan garis kebijakan yang tegas 
terkait dengan pemanfaatan saluran irigasi 

untuk pembangkit tenaga listrik (PLTM/
PLTMH). Pemanfaatan saluran irigasi yang 
dapat dipastikan hanya memanfaatkan 
air dari saluran irigasi yang dialirkan ke 
bangunan/prasarana PLTM/PLTMH tidak 
dikenakan biaya pemanfataan air dalam 
konteks pemanfaatan BMN. Namun 
demikian, apabila dalam pembangunan 
pembangkit tenaga listrik tersebut 
memanfaatkan BMN berupa tanah, 
maka model pemanfataan yang dapat 
dilakukan adalah berbentuk sewa, 
kerjasama pemanfaatan dan KSPI. Dalam 
hal pemanfaatan BMN berupa tanah 
hanya berskala kecil, maka alternatif sewa 
merupakan alternatif pertama yang perlu 
dikaji pelaksanaannya.

Kebijakan-kebijakan tersebut di atas, 
apabila dikaitkan dengan pelaksanaan 
transformasi kelembagaan merupakan 
bentuk terobosan dalam merampingkan 
proses bisnis pengelolaan BMN yang 
ada dengan tetap menjaga akuntabilitas 
dan governance. Di sinilah salah satu 
bentuk implementasi trnasformasi 
kelembagaan di DJKN dalam rangka 
mendukung program pemerintah untuk 
mempercepat pembangunan infrastruktur. 
Diharapkan dengan semangat transformasi 
kelembagaan, maka Pengelola BMN dapat 
terus melahirkan terobosan kebijakan 
yang produktif dan sejalan dengan arah 
pembangunan bangsa. 

Pending Matters dalam Mendorong 
Pembangunan Infrastruktur

DJKN selaku unit yang melaksanakan 
fungsi Pengelola BMN memiliki tugas 
dalam melaksanakan penyusunan 
kebijakan terkait dengan pengelolaan 
BMN. Sebagai contoh persoalan saat ini 
yaitu terkait dengan beberapa waduk yang 
masih dalam proses pembangunan namun 
telah dapat memberikan manfaat dan akan 
digunakan dalam rangka pembangunan 
PLTA. Kendala yang dihadapi, aset 
tersebut secara akuntansi masih diakui 
sebagai konstruksi dalam pengerjaan 
(KDP), sehingga belum ditetapkan status 
penggunaannya. Hal ini berdampak pada 
belum dapat dilakukannya pemanfaatan 
atas aset tersebut. Tentu diperlukan 
terobosan kebijakan terkait hal ini 
melalui sudut pandang pengelolaan 
BMN. Terobosan kebijakan tersebut 
mutlak diperlukan mengingat dalam 

transformasi kelembagaan, fungsi DJKN 
sebagai asset manager diharapkan 
menjadi revenue center. Oleh karena itu, 
masa pembangunan saat ini jangan 
disia-siakan. Maksimalisasi peran serta 
DJKN dibutuhkan untuk menghasilkan 
kebijakan-kebijakan yang bersifat solutif, 
namun berada dalam koridor ketentuan 
yang berlaku.

Berkaitan dengan pelaksanaan 
transformasi kelembagaan, DJKN selaku 
Pengelola BMN dalam mendukung 
program pemerintah mempercepat 
pembangunan infrastruktur telah 
melaksanakan perampingan bisnis 
proses, penyusunan kebijakan yang 
solutif dan menjadi eksekutor atas 
kebijakan tersebut. Dalam melaksanakan 
fungsi tersebut dan untuk mengawal 
transformasi kelembagaan, agar berada 
dalam track yang tepat, maka DJKN 
memerlukan sumber daya manusia (SDM) 
yang handal, yang selalu dituntut untuk 
belajar, berinovasi dan memberikan 
pemikiran yang terbaik. Tentu saja masalah 
pengembangan SDM menjadi salah satu 
pending matters yang penting, mengingat 
SDM merupakan tulang punggung dari 
sebuah organisasi. Tanpa SDM yang 
handal, sulit menghasilkan kebijakan-
kebijakan yang solutif dan berkualitas. 
Oleh karena itu, mengimplementasikan 
transformasi kelembagaan berarti 
mengimplementasikan kemampuan 
terbaik dari setiap SDM yang dimiliki. 
Dan mengimplementasikan hal tersebut 
dengan bertransformasi. Mari kita bangun 
perubahan utamanya dari diri sendiri 
dengan meningkatkan kapasitas diri, agar 
dapat selalu handal, inovatif dan memiliki 
daya saing. Let’s build the change!

Penulis: Fahdrian Kemala
Pelaksana pada Direktorat BMN
Duta Kekayaan Negara DJKN Tahun 2016
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Kolom Penilaian

Pada Agustus ini, Presiden Jokowi 

memberikan hadiah kejutan tidak 

terduga bagi masyarakat Indonesia, 

ratusan lukisan koleksi Istana Kepresidenan 

RI yang biasanya tersimpan rapi dan tidak 

bisa dinikmati publik, dibuka lebar dalam 

Pameran yang bertajuk “Goresan Juang 

Kemerdekaan : Koleksi Seni Rupa Istana 

Kepresidenan Republik Indonesia”. 

Diselenggarakan di Galeri Nasional, 

momen ini disambut antusias oleh 

masyarakat Indonesia. 

Tidak banyak masyarakat yang tahu, bahwa 

munculnya koleksi seni di ranah publik 

merupakan bagian dari jalan panjang 

penertiban Barang Milik Negara yang 

dilakukan DJKN. Koleksi lukisan yang ada 

di Istana Kepresidenan RI bagi pencinta 

seni dalam dan luar negeri bagaikan harta 

karun yang  tidak ternilai harganya. Koleksi 

yang sebagian besar berasal dari Zaman 

Presiden Soekarno mempertontonkan 

keindahan hasil karya nama-nama 

mentereng seperti Affandi, Dullah, Barli, 

Sudjojono, Amri  sampai Basuki. Koleksi ini 

masih ditambah lagi dengan nama-nama 

besar pelukis dari manca negara seperti 

Rudolf Bonnet,  Arie Smit (Belanda), Lee 

Man Fong (Tiongkok), Gustavo Montoya 

(Mexico),  Le Mayeur (Belgia) sampai karya 

Vladimir Yegorovich Mavkosky (Rusia). 

Sebagaimana  pola pengelolaan BMN 

pada umumnya di masa lalu, pengelolaan 

koleksi lukisan di Istana Kepresidenan 

sampai dengan tahun 2007, juga masih 

penuh kekurangan. Lukisan kelas dunia 

karya Montoya dan Raden Saleh, minim 

pemeliharaan, bahkan, banyak lukisan 

yang diletakkan begitu saja di gudang 

Istana. Memprihatinkan.

Pun demikian di awal penertiban BMN, 

kita tidak menyadari harta karun yang 

tersimpan di gudang-gudang yang 

penuh debu. Akhirnya mulai tahun 2009, 

Direktorat Penilaian melakukan kegiatan Uji 

Petik Penilaian Benda Seni, yang menjadi 

sasaran pertama uji petik adalah Istana 

Kepresidenan Bogor. Di awal kegiatan uji 

petik ini, Penilai DJKN banyak belajar dari 

para ahli seni lukisan, seperti Amir Sidharta, 

Mike Susanto, Agus Dermawan, dan Oei 

Hong Djoen. 

Konsep yang ditawarkan para narasumber 

saat itu lebih mengedepankan nilai estestis 

dibandingkan nilai moneter, sehingga 

cukup membingungkan bagi para Penilai 

yang terbiasa berbicara nilai moneter yang 

didasarkan data pasar. Namun demikian, 

Penilai DJKN saat itu tetap antusias 

menyerap semua ilmu yang berasal dari 

para ahli seni lukisan, dan menambah 

referensi yang berasal dari jurnal-jurnal 

ilmiah karya ahli dari Christie, Shotesbys, 

maupun akademisi yang menekuni 

perilaku harga pasar di pasar lelang benda 

seni di seluruh dunia.

Akhirnya ditarik simpulan bahwa nilai 

benda seni berupa lukisan dipengaruhi 3 

faktor utama yaitu faktor intrinsik, faktor 

ekstrinsik dan faktor lainnya. Faktor Instrisik  

mencakup fisik lukisan seperti ukuran 

lukisan, jenis frame, dan jenis media  yang 

dipakai. Kemudian faktor ekstrinsik yang 

merupakan penyumbang terbesar faktor 

yang mempengaruhi nilai, 

faktor ini mencakup nama besar si pelukis, 

umur lukisan, publikasi lukisan dan sejarah 

kepemilikan karya lukis (provenance). 

Faktor provenance ini menjadi faktor 

penyumbang nilai yang cukup tinggi 

karena berdasarkan trend yang terekam 

oleh para art dealer, suatu lukisan yang 

di koleksi oleh kolektor atau institusi 

terpercaya akan semakin meningkatkan 

nilai lukisan tersebut di pasaran, karenanya 

wajar bila koleksi lukisan di Istana 

Kepresidenan memiliki nilai yang cukup 

tinggi, antara lain disumbang faktor 

provenance ini.

Hasil uji petik yang saat itu menghasilkan 

nilai yang fanstastis, antara lain untuk 

lukisan Penangkapan Pangeran 

Dipenogoro, karya Raden Saleh di bandrol 

dengan nilai Rp. 50 Miliar. Kini secara total 

nilai lukisan koleksi Istana Kepresidenan 

bisa mencapai Rp. 2,5 Triliun. Nilai yang 

fanstastis. Satu hal yang perlu menjadi 

pemikiran bersama tentunya nilai koleksi 

lukisan Istana Kepresidenan sebesar itu 

hendaklah tidak menjadi beban bagi 

Pengguna Barang maupun Pengelola 

Barang.  Dengan spirit revenue center dari 

pengelolaan BMN, bila memang koleksi 

lukisan tersebut bisa menghasilkan 

pendapatan dari sewa lukisan, maka hal 

ini tentunya menggembirakan. Namun 

bilapun tidak ada PNBP yang dihasilkan, 

biarlah koleksi lukisan Istana Kepresidenan 

ini dapat dinikmati oleh seluruh rakyat 

Indonesia, sehingga output yang dihasilkan 

adalah meningkatnya rasa cinta dan jiwa 

seni serta kebahagiaan yang dirasakan 

anak bangsa ini.

Di antara  nilai lukisan koleksi Istana 

Kepresidenan sebesar Rp. 2,5 Triliun 

tersebut, terdapat goresan tangan 

Penilai DJKN. Satu hal yang bisa ditarik 

pembelajarannya adalah lapangan untuk 

Penilai DJKN berkarya sangat bervariasi, 

mulai dari penilaian real properti, 

infrastruktur, mesin dan peralatan, benda 

bercorak budaya, bebatuan, patent, bisnis 

hingga sumber daya alam. Dibutuhkan 

semangat yang tidak pernah putus dari 

Penilai DJKN untuk terus belajar.  Maju 

terus Penilai DJKN!.

Goresan Pena Penilai DJKN 
dalam Pameran Koleksi 

Lukisan Istana Kepresidenan

Penulis: Odi Renaldi
Kepala Bidang Penilaian DJKN Aceh
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Penulis: Tim Kepegawaian DJKN

PENGELOLAAN   SDM   BERBASIS   KOMPETENSI   TEKNIS: 
KEHARUSAN   YANG   TERTUNDA

Kementerian Keuangan Republik 
Indonesia telah menerapkan 
pengelolaan Sumber Daya Manusia 

(SDM) berbasis kompetensi sejak tahun 
2007 sebagai salah satu unsur dari SDM 
dalam program Reformasi Birokrasi 
Keuangan. Pengelolaan berbasis 
kompetensi tersebut diwujudkan 
melalui penerapan assessment center, 
namun dengan lingkup terbatas pada 
kompetensi non-teknis (soft competency). 
Padahal, secara teoritis dan praktik 
secara luas, pengelolaan SDM umumnya 
berfokus pada kompetensi teknis 
sebagai cumpulsory competency, yang 
selanjutnya dilakukan advancement melalui 
kompetensi non-teknis.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) 
mengamanatkan pengelolaan SDM di 
pemerintahan (birokrasi) menuju ke arah 
pengelolaan SDM berbasis spesialisasi 
yang menuntut adanya kompetensi yang 
jelas dan terukur untuk setiap jabatan di 
pemerintahan. Selain itu, perkembangan 
teoritis dan empiris membuktikan 

pengelolaan SDM berbasis kompetensi 
teknis dan non-teknis dapat meningkatkan 
kualitas pengelolaan SDM secara 
keseluruhan serta berujung pada kinerja 
organisasi yang meningkat. Kementerian 
Keuangan merespon perkembangan ini 
dengan menargetkan 89% pegawainya 
memiliki kompetensi teknis dan non-teknis 
pegawai pada tahun 2016 yang tertuang 
dalam target kinerja (Indikator Kinerja 
Utama/ IKU) setiap unit eselon I, termasuk 
DJKN, sehingga pengelolaan SDM berbasis 
kompetensi teknis menjadi hal yang tidak 
terhindarkan lagi untuk diterapkan di 
DJKN.

Urgensi Kompetensi Teknis

Sebagai pengelola kekayaan negara, 
DJKN dituntut memiliki kemampuan 
yang mumpuni di beragam sektor (multi-
capabilites). Mengelola lebih dari 1.800 
Triliun Rupiah Barang Milik Negara berupa 
Aset Tetap, 2.247 Triliun Rupiah portofolio 
investasi pemerintah termasuk lima 
BUMN di bawah Kementerian Keuangan, 
239 Triliun Rupiah aset lain-lain (KKKS 
dan PKP2B), 51.856 Berkas Kasus Piutang 

Negara (BKPN) dengan nilai outstanding 
57,2 Triliun Rupiah, ditambah dengan 
fungsi penilaian serta pelayanan lelang 
baik sebagai regulator maupun eksekutor. 
Hal tersebut memaksa pegawai DJKN 
harus memiliki kemampuan dan keahlian 
(kompetensi) teknis yang memadai tidak 
hanya di satu bidang saja, melainkan di 
beragam bidang (multi-competencies). 
Kondisi ini ditambah dengan penguatan 
fungsi organisasi DJKN secara progressif 
dalam satu dekade terakhir dari asset 
administrator, menjadi asset manager, 
dan ditargetkan sebagai revenue center 
yang membutuhkan penambahan dan 
penguatan kompetensi teknis para 
pegawainya secara cepat dan tepat. 
Kompetensi teknis tersebut merupakan 
identifikasi dan kristalisasi portofolio 
pekerjaan organisasi yang heterogen 
secara berjenjang dan sistematis dari 
level organisasi (strategis) ke level unit 
hingga individual. Ketidaktepatan 
penerjemahan tugas dan fungsi ke dalam 
kompetensi teknis akan berujung pada 
ketidakoptimalan, bahkan kegagalan 
pegawai merealisasikan visi dan misi DJKN.

Implementasi Bertahap dan Pasti

Mempertimbangkan kompleksitas 
kompetensi teknis dan kondisi DJKN, 
pendekatan yang digunakan dalam 
assessment kompetensi teknis adalah 
bertahap dan parsial (piloting). Pada tahun 
2016, pemenuhan kompetensi teknis 
diterjemahkan sebagai keikutsertaan dan 
kelulusan seorang pegawai di bidang 
teknis dalam pendidikan dan pelatihan 
(diklat) sesuai bidang pekerjaannya 
saat ini. Dengan kata lain, “to have a 
training” diasumsikan sebagai “to have a 
competency”. Sembari itu, Sekretariat DJKN 
bekerjasama dengan unit-unit terkait 
melakukan identifikasi dan penyusunan 
Standar Kompetensi Teknis (SKT) di bidang 
penilaian dan bidang lelang. Ditargetkan 
pada tahun 2016, SKT di kedua bidang 
tersebut dapat rampung dan diterapkan 
penuh hingga pengujian di tahun 
berikutnya.

Selanjutnya, pada tahun 2017, pemenuhan 
kompetensi teknis dilakukan secara 
kombinatif, pegawai di bidang penilaian 
dan lelang akan melaksanakan serangkaian 
tes atau ujian, sedangkan pegawai di 
bidang teknis lainnya ditambah bidang 
supporting akan menggunakan sertifikat 
diklat seperti tahun 2016. Di tahun yang 
sama, Sekretariat DJKN akan mencoba 
menyusun SKT di bidang BMN, KND dan 
piutang negara, agar dapat diterapkan 
penuh di tahun berikutnya.  Diharapkan 
dalam beberapa tahun ke depan, DJKN 

memiliki SKT di seluruh bidang 
baik teknis maupun supporting 
dengan penerapan assessment 
secara penuh.

Penerapan Kompetensi 
Teknis

Pada awalnya, assessment 
center di Kementerian 
Keuangan hanya bertujuan 
memetakan kompetensi non-
teknis pegawai. Selanjutnya, 
profil kompetensi non-teknis 
pegawai tersebut dijadikan pertimbangan 
dalam penempatan (mutasi dan promosi) 
pegawai melalui kesesuaian kompetensi 
pegawai dengan Standar Kompetensi 
Jabatan (SKJ) yang telah disusun (job 
person match). Selaras dengan kompetenis 
non-teknis, penerapan kompetensi teknis 
dalam pengelolaan SDM di DJKN tentunya 
juga akan dilakukan secara bertahap 
dimulai dari pemetaan kompetensi 
pegawai yang selanjutnya dijadikan 
dasar penempatan (mutasi dan promosi) 
pegawai. 

Tidak berhenti disitu, penerapan 
kompetensi teknis dalam pengelolaan 
SDM DJKN diproyeksikan lebih luas dan 
komperehensif sebagai basis perencanaan 
dan seleksi SDM (HR Planning and 
Selection), pelatihan dan pengembangan 
SDM (training and development), 
pengembangan karir (career development), 
manajemen kinerja (performance 
management), serta manajemen 

kompensasi (reward & punisment 
management), yang disesuaikan dengan 
kebutuhan dan karakteristik DJKN di masa 
mendatang, sehingga menghasilkan 
pengelolaan SDM yang fit-to-purposes dan 
fit-to-characteristics.

The Way to Go

Semangat perbaikan atau reformasi di 
sektor publik semakin menguat dan 
menuntut perbaikan di seluruh lini, yang 
salah satu perhatian utamanya adalah 
pengelolaan SDM. Sebagai bagian dari 
Kementerian Keuangan yang menjadi 
pionir dalam reformasi institusi publik 
di Indonesia, DJKN harus merespon 
dan mengikuti, bahkan memimpin arus 
ini dengan cepat, tepat, dan antusias. 
Pengelolaan SDM berbasis kompetensi 
teknis merupakan salah satu bagian dari 
arus reformasi pengelolaan organisasi 
publik yang pasti akan dihadapi. 
Pertanyaan yang seharusnya muncul dari 
inisiatif ini bukan lagi seputar kepastian 
penerapan pengelolaan SDM berbasis 
kompetensi teknis; melainkan seberapa 
jauh kompetensi teknis digunakan 
dalam pengelolaan SDM di DJKN dan 
seberapa cepat dan siap kita -pribadi dan 
organisasi- mempersiapkan diri untuk 
menghadapinya?.

Proses yang Panjang dan Sistematis

Secara best practices, profil kompetensi seorang pegawai didapat dari serangkaian pengujian atau assessment yang komprehensif, 
sehingga dapat menghasilkan output yang terukur dan reliable. Namun, pengujian untuk mendapatkan profil kompetensi teknis tersebut 
hanya merupakan bagian hilir. Proses assessment kompetensi teknis terdiri dari sejumlah tahapan yang didahului dengan perencanaan, 
identifikasi dan pembuatan kamus kompetensi, pembuatan/ penyiapan assessment tools dan assessor, pilot project, dan terakhir pengujian 
secara penuh. Tahapan-tahapan ini harus dilakukan secara serius dan sistematis, serta melibatkan unit-unit terkait secara aktif dan intensif 
untuk memastikan hasil pengujian nantinya valid dan representatif.
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Program transformasi kelembagaan 
yang dilakukan oleh Kementerian 
Keuangan merupakan  upaya 

penyempurnaan tata kelola internal 
Kementerian Keuangan sebagai pondasi 
yang kuat guna meningkatkan kualitas 
layanan publik yang bermuara pada 
perwujudan good governance. 

Mendekati dasawarsa pertama kehadiran 
DJKN, peningkatan kualitas layanan 
publik terus dilakukan.  KPKNL berupaya 
memberikan kemudahan bagi stakeholder 
dalam menyelesaikan persoalan-persoalan 
yang berhubungan dengan pengelolaan 
kekayaan negara guna mencapai kejelasan, 
kepastian, dan kemudahan layanan. 

KPKNL dengan tugas utamanya 
memberikan pelayanan di bidang 
kekayaan negara, penilaian, piutang 
negara, dan lelang tentunya harus siap 
dengan tuntutan stakeholder di wilayah 
kerjanya masing-masing. Penekanan 
akan standar layanan menjadi penting 
untuk memenuhi ekspektasi stakeholder 
dan meniadakan kesan diskriminasi atas 
layanan. Karena itu, transformasi standar 
layanan menjadi penting untuk dilakukan. 

Saat ini SOP pada setiap jenis layanan 
sudah tersedia dan dilakukan perbaikan 
terus menerus. Persoalan yang sering 
muncul terkait SOP kesulitan memenuhi 
tenggat waktu yang disediakan. Hal 
ini terjadi akibat terbatasnya SDM, 
serta banyaknya dokumen yang harus 
diterbitkan untuk memenuhi standar 
layanan yang ditetapkan. Multitasking-
nya KPKNL pada akhirnya juga menuntut 
multitasking setiap pegawainya. Pelaksana 
di salah satu seksi  pada hari tertentu 

akan berperan sebagai Penilai, dan pada 
hari berikutnya menjadi Pejabat Lelang. 
Dampak terbesar yang dirasakan adalah 
pada kualitas kerja. Hal ini perlu menjadi 
perhatian khusus, sehingga layanan 
yang berkualitas dapat dilaksanakan, 
kepercayaan stakeholder dapat diraih, dan 
good governance dapat terwujud.

Beriringan dengan hal tersebut, saat ini 
sedang dilakukan upaya peningkatan 
kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi 
DJKN. Pelaksanaan lelang (telah 
dikembangkan dengan menggunakan 
teknologi, pengelolaan BMN dengan 
aplikasi SIMAN, dan penilaian dengan 
program quality assurance. 

Pada setiap kantor saat ini terdapat 
Unit Kepatuhan Internal (KI). Tugas 
Unit KI berkaitan dengan pemantauan 
pengendalian intern, pengelolaan 
kinerja, pengelolaan risiko, pemantauan 
kepatuhan terhadap kode etik dan 
disiplin, serta memberikan rekomendasi 
perbaikan proses bisnis. Penguatan 
fungsi Unit KI merupakan agenda yang 
perlu dimasukkan dalam transformasi 
kelembagaan DJKN. Mengapa? Sebagai 
unit yang menjalankan fungsi pemantauan 
pengendalian intern dan pengelolaan 
kinerja, Unit KI dapat dianggap sebagai 
perpanjangan tangan aparat pengawas 
internal yang pimpinan unit kerja 
memastikan seluruh proses bisnis berjalan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
Tugas ini tidak ringan dan tidak bisa 
diterjemahkan dalam konteks sebatas 
pemantauan penyampaian laporan yang 
tepat waktu saja. Tugas dan fungsi Unit 
Kepatuhan Internal merupakan bagian dari 

pengendalian manajemen. 

Menurut Stoner (1996), pengendalian 
adalah proses untuk memastikan bahwa 
aktivitas sebenarnya sesuai dengan 
aktivitas yang direncanakan. Menurut 
Shillinglaw dan Mc. Gahran (1993) ada tiga 
macam bentuk pengendalian, yaitu:

1. Personal controls, merupakan 
pengendalian yang ditekankan pada sikap 
dan motivasi orang yang terlibat dalam 
organisasi, misalnya penilaian pegawai dan 
kultur organisasi. Bentuk pengendalian ini 
merupakan serangkaian peraturan yang 
tidak tertulis. 

2. Action controls, merupakan 
pengendalian yang berhubungan dengan 
pelaksanaan pekerjaan dan tugas yang 
diberikan kepada pegawai. 

3. Result controls, merupakan pengendalian 
yang ditekankan pada hasil dari 
pelaksanaan operasional  pegawai.

Transformasi kelembagaan yang 
mengarisbawahi perbaikan dan 
peningkatan kualitas layanan  minimal 
sesuai standar good governance, sudah 
saatnya dipercepat dengan penguatan 
fungsi Unit Kepatuhan Internal .  Mengacu 
pada Total Quality Management, 
manajemen perlu mengangkat kualitas 
strategi usaha dan berorientasi pada 
kepuasan pelanggan dengan melibatkan 
semua anggota organisasi.  Unit 
Kepatuhan Internal dengan tugas dan 
fungsinya dapat melakukan penguatan 
peran melalui analisis ini.

Pengendalian yang dilakukan oleh Unit 
Kepatuhan Internal  yang fokus pada 

peningkatan kualitas, tentunya harus 
didukung oleh:

1. Kepemimpinan yang mampu 
mengadopsi mutu sebagai inti sistem nilai 
institusi, dan mengomunikasikan nilai-nilai, 
serta bekerja untuk mengembangkan 
komitmen terhadap nilai-nilai  melalui 
institusi. Pemimpin  perlu memberikan 
contoh tindakan simbolik dan substantif 
untuk meningkatkan nilai-nilai yang telah 
dikembangkan organisasi, yaitu integritas, 
profesionalisme, sinergi, pelayanan dan 
kesempurnaan.

2. Sumber Daya Manusia yang memiliki 
kemampuan berkomunikasi, bekerjasama, 
dan memberikan umpan balik terhadap 
proses yang dilakukan oleh seksi lainnya. 

Sumber Daya Manusia yang mampu 
memberikan pelatihan, coaching, dan 
mentoring untuk anggota organisasi 
lainnya, dalam rangka melatih dan 
merancang “internal resource person” untuk 
peningkatan mutu layanan yang diberikan.

3. Struktur Organisasi yang 
mengembangkan pengukuran kinerja 
tepat sasaran dengan sistem insentif, 
penghargaan, dan pengakuan terhadap 
prestasi kerja yang ditampilkan oleh setiap 
pegawai. 

Dengan asumsi seluruh dukungan yang 
dibutuhkan Unit Kepatuhan Internal  telah 
dipenuhi organisasi, maka hal yang harus 
dilakukan untuk mencapai kualitas layanan 
yang tinggi adalah:

1. Mengidentifikasi kebutuhan stakeholder 
dan menentukan sasaran-sasaran kinerja 
(Performance Objectivy). 

Hal ini dapat dilakukan oleh Unit 
Kepatuhan Internal  dengan 
mengembangkan survei kepuasan 
layanan.

Survei kepuasan layanan ini perlu 
dilakukan: baik dengan kuesioner tertutup 
(untuk mengakomodir tingkat kepuasan), 
maupun kuesioner terbuka (untuk 
menampung masukan).

2. Membentuk tim mutu untuk 
mengembangkan peningkatan yang  
berkelanjutan  dan mengidentifikasi 
sasaran mutu individual 

Pada tataran ini, Unit Kepatuhan Internal  
dapat menetapkan inisiatif strategis yang 
melibatkan seluruh perwakilan seksi/
bagian untuk membuat kajian dan evaluasi 
terkait dengan proses yang dilakukan, 
serta menetapkan pegawai-pegawai 
terbaik dalam layanan yang perlu diakui 
kompetensinya. 

Inisiatif ini bisa saja diberi tajuk kegiatan 
‘Pemilihan Pegawai Terbaik Bulanan” atau 
kegiatan lain yang sejenis. Pemberian 
penghargaan yang dilakukan organisasi 
secara intens dan menyeluruh akan 
memberikan dampak secara langsung 
terhadap kepercayaan diri, self esteem, 
produktivitas, dan kualitas kerja sesuai 
dengan mutu yang telah ditetapkan.

3. Melibatkan seluruh pegawai dalam 
peningkatan kualitas layanan.  

Kekuatan tim akan lebih baik dari kerja 
individu sehingga melibatkan seluruh 
pegawai dan mengerakkannya sebagai 
sebuah tim akan memberikan pengaruh 
yang besar dalam mengelola perubahan. 
Proses ini dapat diinisiasi Unit Kepatuhan 
Internal  dengan kegiatan Gugus Kendali 
Mutu (GKM) Triwulan, Implementasi Nilai 
Kementerian Bulanan, ataupun Budaya 
Kerja Mingguan. Kegiatan GKM, dipimpin 
oleh Kepala Kantor, selain dalam rangka 
evaluasi kinerja juga menularkan semangat 
kendali mutu melalui story telling, 
pemberian motivasi, ataupun ceramah 
yang berlandaskan pada evaluasi layanan 
dan kinerja. Pegawai dengan kinerja terbaik 
mendapatkan kesempatan melakukan 
sharing pada yang lainnya. Kegiatan 
Implementasi Nilai Kementerian dapat 
dilakukan setiap bulan dengan menggilir 
nilai-nilai integritas, profesionalisme, 
sinergi, pelayanan dan kesempurnaan, 
pada setiap bulannya. Pada kegiatan ini 
disampaikan bentuk perilaku yang harus 
dikembangkan dan perilaku yang harus 
ditiadakan. Metode yang digunakan bisa 
sama dengan GKM atau memilih metode 
lain, namun dengan fokus kegiatan adalah 
dari pegawai untuk pegawai.

Kegiatan Budaya Kerja Mingguan 
merupakan salah satu cara untuk 
menerapkan budaya kerja yang telah 
dicanangkan Kementerian Keuangan. 
Kegiatan ini dapat dilakukan di kelompok 

kecil (tiap seksi/subbag) dengan mencatat 
proses penerapan budaya kerja setiap 
individu, dan dilakukan di bawah 
koordinasi Unit Kepatuhan Internal  

Jika diperhatikan secara luas, unit eselon 
I lain di Kementerian Keuangan, Unit 
Kepatuhan Internal-nya memiliki Direktorat 
tersendiri. Hal ini menunjukkan bahwa 
prioritas

terhadap pemantauan pengendalian 
merupakan hal yang utama. Pengendalian 
yang berjalan baik akan memberikan 
dampak secara langsung dan tidak 
langsung pada standar dan kualitas 
layanan.   Dengan dikelola oleh unit eselon 
II, maka seluruh kebijakan teknis tentang 
sistem pengendalian  akan lebih cepat 
dirumuskan. Kondisi riil tentang pelayanan 
dapat dipotret dengan cepat dan diketahui 
kelemahan kendalinya. 

Pentingnya pengendalian dalam 
peningkatan layanan seharusnya sudah 
menjadi pengetahuan umum bagi 
semua PNS. Oleh karena itu, meski tidak 
dalam sistem kendali yang kuat ataupun 
monitoring yang ketat, pengendalian 
yang dilakukan masing-masing pegawai 
akan memberikan peran besar dalam 
peningkatan mutu layanan. Jika Unit 
Kepatuhan Internal di lingkungan DJKN 
tidak dapat berubah menjadi unit 
setingkat Direktorat, maka Unit Kepatuhan 
internal dapat mulai mentransformasi diri 
dengan melaksanakan tugas dan fungsi 
yang diembannya dengan lebih optimal, 
dengan beberapa contoh inisiatif program 
tersebut di atas.

TRANSFORMASI    KUALITAS 
LAYANAN

Penulis: Maulina Fahmilita
Kepala Seksi Pelayanan Penilaian 
KPKNL Pekanbaru



52 Media KN edisi Nomor 23       | 53|       Media KN edisi Nomor 23

Profil KPKNL Jambi

Terletak di pesisir timur di bagian 
tengah Pulau Sumatera, Kota Jambi 
kental dengan budaya Melayu. 

Hal ini tidak mengherankan, mengingat 
dahulu Jambi merupakan wilayah dari 
Kerajaan Melayu. Tepat di tengah Kota 
Jambi mengalir Sungai Batang Hari, yang 
merupakan sungai terpanjang di Pulau 
Sumatera. Dengan panjang sekitar 800 km, 
Sungai Batanghari memiliki mata air dari 
Gunung Rasan. Dahulu sungai ini terkenal 
dengan alirannya yang mengandung 
deposit emas, itulah alasan Pulau Sumatera 
dijuluki  Swarna Dwipa, yang dalam bahasa 
Sansekerta berarti Pulau Emas. Di pulau 
emas ini DJKN membangun salah satu 
kantornya, KPKNL Jambi. Kali ini tim Media 
KN berkesempatan melakukan wawancara 
dengan Kepala KPKNL Jambi, Wahjudi 
Prayogo.

Terletak di pusat Kota Jambi, tepatnya di 
Jalan Dr. Soetomo Nomor 17, Kota Jambi, 

KPKNL Jambi menempati sebuah gedung 
tiga lantai dengan balutan warna hijau dan 
putih. Lantai pertama gedung difungsikan 
sebagai area parkir bagi para pegawai 
maupun para stakeholder KPKNL Jambi. 
Untuk area pelayanan dan kantor berada 
di lantai kedua gedung. Sedangkan lantai 
ketiga difungsikan sebagai aula pertemuan. 
Masuk di Area Pelayanan Terpadu (APT) kita 
disambut oleh front officer’yang ramah 
dan sigap, yang mencerminkan sebuah 
pelayanan prima dan profesional. Hal 
ini senada dengan motto KPKNL Jambi 
“SIAP”, yang merupakan singkatan dari 
Sinergi, Integritas, Amanah, dan Profesional. 
Dalam kesempatan wawancara, Wahjudi 
menjelaskan, bahwa motto ini merupakan 
bentuk adaptasi dari motto Kantor Pusat 
yaitu Sinergi, Integritas, dan Profesional. 
“Penambahan kata ‘amanah’ memiliki makna 
sentuhan nilai religius, yang bermakna, 
bahwa dalam bekerja para pegawai bukan 

hanya bertanggung jawab kepada negara,  
namun bertanggung jawab juga kepada 
Tuhan Yang Maha Esa”, papar pria lulusan 
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ini. 
Lebih lanjut ia menegaskan bahwa motto 
‘SIAP’ juga dapat diartikan, seluruh jajaran di 
KPKNL Jambi siap sedia untuk mengemban 
tugas dan fungsi DJKN dengan sungguh-
sungguh.

Wilayah kerja KPKNL Jambi meliputi 
keseluruhan Provinsi Jambi yang terdiri dari 
9 kota dan 2 kabupaten, dengan jumlah 
Satuan Kerja (Satker) sebanyak 654. Salah 
satu wilayah yang jaraknya paling jauh 
adalah Kabupaten Kerinci. Dibutuhkan 
hampir sepuluh jam perjalanan darat 
untuk sampai ke wilayah tersebut. 
Hal ini merupakan sebuah tantangan 
tersendiri bagi KPKNL Jambi untuk dapat 
mengoptimalkan segala sumber daya yang 
dimilikinya. Menyinggung terkait sumber 
daya manusia di KPKNL Jambi,  Wahjudi 

menjelaskan pegawai KPKNL Jambi 
berjumlah 32 orang. 1 Kepala Kantor, 7 
orang Kepala Seksi/Kasubbag Umum, dan 
24 orang Pelaksana. Pria yang ramah dan 
murah senyum ini menjelaskan bahwa 
pengembangan kualitas SDM KPKNL Jambi 
merupakan salah satu hal yang menjadi 
fokus perhatian saat ini. Upaya yang kami 
lakukan dalam pengembangan sumber 
daya manusia, tidak sebatas mengirimkan 
pegawai di lingkungan KPKNL Jambi dalam 
agenda diklat yang rutin diselenggarakan 
Kantor Pusat, namun setiap tahun KPKNL 
Jambi mengadakan kegiatan capacity 
building. “Untuk kegiatan capacity building 
yang terakhir kami laksanakan beberapa 

waktu, kami mengundang nara sumber dari 

Biro SDM, Sekretariat Jenderal-Kemenkeu 

dengan mengangkat tema service 

excellent”, ungkap pria 

yang telah menjabat 

sebagai Kepala 

KPKNL Jambi sejak 

Desember 2012 ini. 

Selain itu,  menjadi 

sebuah rutinitas bagi 

seluruh pegawai 

KPKNL Jambi untuk 

melaksanakan soft 
meeting selama 

satu jam setelah 

jam kantor dimulai 

atau satu jam 

sebelum jam kantor 

selesai. Agenda ini 

dimanfaatkan sebagai wadah pemberian 

arahan dari kepala kantor, diskusi, bertukar 

ide dan gagasan. Tidak jarang kegiatan 

soft meeting ini juga dimanfaatkan sebagai 

sarana knowledge sharing bagi pegawai 

yang baru saja selesai mengikuti diklat 

ataupun memiliki kemampuan di bidang 

soft skill.

Penerapan Informasi dan Teknologi 

(IT) dalam menunjang tugas dan 

fungsi terus menerus dilakukan 

KPKNL Jambi. Hal ini tercermin dari 

sebuah hasil karya inovasi di bidang 

IT, yaitu sebuah aplikasi bernama 

SARIFA, yang merupakan singkatan 

dari Sistem Aplikasi Pencarian File 

dan Arsip. SARIFA merupakan aplikasi 

yang dikembangkan dan digunakan di 

lingkup internal KPKNL Jambi, fungsinya 

tidak hanya sebatas pencarian file dan 

arsip semata. “Informasi yang dihasilkan 

oleh SARIFA dijadikan semacam dashboard 
KPKNL Jambi, yang ditayangkan di area 

pelayanan KPKNL Jambi yang memuat 

informasi mengenai lain pengumuan 

lelang, agenda kegiatan, struktur organisasi, 

serta Standar Operating Procedure (SOP) 

pelayanan KPKNL Jambi.”, tambah Wahjudi. 

Tidak hanya SARIFA, hampir setiap seksi 

di KPKNL Jambi memiliki sebuah aplikasi 

sebagai alat bantu dan penunjang tugas 

setiap seksi. Sebagai contoh, Seksi Penilaian 

yang memiliki aplikasi yang berfungsi 

sebagai early warning system (peringatan 

dini) penyelesaian SOP penilaian, atau di 

Seksi Hukum dan Informasi yang memiliki 

aplikasi pemantauan perkara yang 

berfungsi memonitor jadwal persidangan 

dan kasus yang sedang ditangani.

Inovasi dan Kesempurnaan
dalam Harmoni

Teks: Soni Sutejo Foto: Andi Al Hakim

Profil KPKNL Jambi
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Profil 

KPKNL Pangkalan Bun

Melayani dengan penuh 
CINTA, itulah moto KPKNL 
Pangkalan Bun dalam upaya 

mengoptimalkan pelayanan  prima 
kepada pemangku kepentingan. CINTA 
merupakan akronim dari Cepat, Inovatif, 
Nyaman, Tanggap, dan Amanah. 
Rangkaian akronim inilah yang menjadi 
dasar para punggawa KPKNL Pangkalan 
Bun dalam melayani pemangku 
kepentingan baik kementerian/
lembaga, pemerintah daerah, maupun 
swasta. 

KPKNL Pangkalan Bun berdiri sejak 
tahun 2007 berlokasi di Jalan Sutan 
Syahrir  No. 46 Pangkalan Bun. Kota 
yang dijuluki kota Manis (Minat, Aman, 
Nikmat, Indah dan Segar)  ini dapat 
dijangkau via darat, udara maupun laut. 
Pangkalan Bun  menjadi  kota yang mandiri 
tanpa bergantung ke ibukota provinsi 
Kalimantan Tengah di Palangkaraya. Kota 
yang konturnya berbukit dan berlembah 
serta berada di pinggir Sungai Arut ini 
rapi dalam tata kotanya. Pangkalan Bun 
juga merupakan tempat transit, apabila 
ingin mengunjungi salah satu  icon wisata 
Kalimantan Tengah yang terkenal  yaitu 

Taman Nasional Tanjung Puting. Taman 
nasional ini merupakan cagar alam dan 
suaka margasatwa bagi pelestarian orang 
utan.  

Saat ini, KPKNL Pangkalan Bun dipimpin 
Riyanto sebagai kepala kantor yang 
menggawangi tujuh kepala seksi dengan 
jumlah keseluruhan pegawai 21 orang. 
KPKNL Pangkalan Bun merupakan salah 
satu kantor pelayanan percontohan  
DJKN tahun 2016. Wilayah kerja KPKNL 
Pangkalan Bun meliputi lima kabupaten 
di ranah Provinsi Kalimantan Tengah,yaitu   

Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, 
Lamandau, Seruyan,  dan Sukamera. 
Dengan total satuan kerja yang aktif 
dilayani baik instansi pusat maupun 
daerah sebanyak 223 unit satuan kerja. 

Layanan Unggulan

Melalui program layanan CINTA, KPKNL 
Pangkalan Bun  berusaha menjalankan 
tugas dan fungsinya  sebagai kantor 
pelayanan  terbaik di gerbang Barat 
Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk 
memenuhi layanan bagi para pemangku 
kepentingan, KPKNL Pangkalan Bun 
membuat beberapa terobosan layanan 
unggulan, yaitu di bidang pengelolaan 

kekayaan negara dengan mengupayakan 
penerbitan pengalihan status penggunaan 
selama enam jam, apabila persyaratan 
lengkap. Di bidang pelayanan penilaian,  
mengupayakan pembuatan database 
laporan penilaian secara digital. 
Bidang layanan pengurusan piutang 
negara melaksanakan ekstensifikasi 
dan intensifikasi penggalian potensi 
piutang negara. Bidang lelang konsisten 
meningkatkan lelang e-Auction dan 
digitalisasi lelang.

Mendukung Transformasi Kelembagaan 
dan Good Governance

Sebagai salah satu unit instansi pemerintah 
tentunya KPKNL Pangkalan Bun berusaha 
mensukseskan program pemerintah, yaitu 
membangun tata kelola pemerintah yang 
baik dengan beberapa tindakan nyata. 
Tindakan nyata dalam mewujudkan good 
governance tersebut, meliputi membangun 
kesetaraan dengan memberikan 
kesempatan yang sama baik  pihak internal 
dan pemangku kepentingan. Transaparan  
dalam melaksanakan tugas pokok dan 
fungsi, baik untuk kalangan internal 
dan eksternal. Tidak kalah penting di 
lingkungan internal KPKNL Pangkalan Bun 
dengan membudayakan partisipasi seluruh 
staf dalam pelaksanaaan tugasnya  serta 
menerima kritik/saran  dalam mencapai 
tujuan organisasi.

Untuk mendukung pelaksanaan 
transformasi kelembagaan, KPKNL 
Pangkalan Bun telah mengambil inisiatif 
melakukan koordinasi dengan Kantor 
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) 
setempat dalam rangka persiapan co-
location. Langkah penting lain yang sedang 
menjadi topik hangat DJKN, yaitu revenue 
center. KPKNL Pangkalan Bun juga bertindak 
aktif dengan melakukan sosialisasi revenue 
center kepada pemangku kepentingan 
sekaligus menggali potensi aset-aset BMN 
pada satker yang dapat dimanfaatkan 
sebagai penyumbang penerimaan negara 
bukan pajak.

Adaptasi  Budaya Lokal dalam Layanan

Dalam salah satu kesempatan wawancara 
tim Media Kekayaan Negara dengan  
Kepala KPKNL Pangkalan Bun, Riyanto, 
ia menyampaikan bagamana dalam 
layanannya tidak menghilangkan  budaya 
kearifan lokal.  Kearifan lokal yang ada di 
Kalimantan Tengah khususnya Pangkalan 
Bun berasal dari keanekaragaman budaya  
berbagai macam etnis, antara lain dari suku 
Dayak, suku Jawa , dan suku Banjar. Adapun 
kesultanan yang berasal dari Jawa dan 
Banjar secara tidak langsung ikut andil pula 
dalam tradisi kehidupan masyarakatnya. 
Salah satu peninggalan sejarah tersebut 
sampai saat sekarang masih berdiri 
kokoh, yaitu Istana Kuning yang berasal 
dari Kesultanan Kutaringin. Istana Kuning 
merupakan istana kedua Kesultanan 
Kutaringin dan dibangun saat kerajaan 
dipimpin oleh Sultan ke-9 Pangeran Ratu 
Muhammad Imanuddin (1805-1841). 

Kesultanan Kutaringin sendiri didirikan 
oleh Pangeran Adipati Antakasuma yang 
merupakan salah seorang putra Raja Banjar 
IV Sultan Mus’tainubillah..

Menurut Riyanto, budaya kesantunan 
dalam perilaku dan seni ukiran batik 
khas Kalimantan inilah yang diterapkan 
dan diadaptasi KPKNL Pangkalan Bun 
dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 
Usaha pelestarian budaya lokal tersebut 
dapat dilihat dari penggunaan ornamen 
batik khas Kalimantan pada pintu utama 
KPKNL Pangkalan Bun. Sedangkan sikap  
kesantunan  diterapkan dalam moto CINTA.

Tantangan dan hambatan yang dihadapi 
KPKNL Pangkalan Bun menurut Riyanto 
justru merupakan pemicu semangat bagi 
seluruh pegawai  dalam mengemban 
tanggung jawab. Dengan keterbatasan 
sumber daya manusia yang ada dan 
wilayah kerja yang luas, tidak menyurutkan  
KPKNL Pangkalan Bun dalam menjalankan  
tugas dan fungsinya. Hal ini bahkan 
dianggap  sebagai tantangan tersendiri  
dalam  mewujudkan salah satu kantor 
layanan terbaik DJKN.  Dengan CINTA 
pula, KPKNL Pangkalan Bun senantiasa  
menjunjung tinggi nilai-nilai Kementerian 
Keuangan, yaitu integritas, profesional, 
sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan.

Melayani Dengan Penuh 
CINTA Teks: Yudi Nurmana Foto: Ferdian Jati Permana

Profil KPKNL Pangkalan Bun
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Inovasi

Perubahan dan perkembangan 

teknologi semakin cepat, hal 

ini dapat dilihat pada bidang 

profesional baik swasta maupun pelayanan 

pemerintah berlomba-lomba berinovasi 

dan beradaptasi dengan perkembangan 

teknologi,  agar mampu menjadi yang 

terdepan, berlomba meningkatkan kualitas 

layanan menjadi lebih cepat, lebih mudah, 

dan lebih murah.

Dari sektor swasta, modernisasi digital 

terjadi di banyak bidang jasa. Sebut saja 

e-commerce yang semakin memudahkan 

masyarakat melakukan transaksi jual-beli, 

bahkan yang masih menimbulkan pro dan 

kontra, kemudahan yang diberikan layanan 

transportasi online harus berhadapan 

dengan regulasi yang belum siap 

ditambah resistensi dari pelaku layanan 

konvensional.

Dari sisi pelayanan publik, berbagai 

inovasi layanan digital yang diterbitkan 

oleh berbagai kementerian. Kemudahan 

mengurus paspor dan melaporkan pajak 

telah dapat dirasakan manfaatnya oleh 

masyarakat. DJKN telah menginisiasi 

layanan online pengelolaan BMN melalui 

SIMAN dan layanan jual beli melalui lelang 

melalui e-Auction.

Digital Day DJKN yang dilaksanakan pada 

tahun 2015 telah menjadi turning point 

DJKN dalam komitmennya beralih dari 

proses manual menjadi proses digital. 

SIMAN yang diluncurkan pada kegiatan 

ini serta rerecognition campaign berbagai 

aplikasi DJKN seperti e-Auction, Modul 

Kekayaan Negara Lain-lain, dan Sistem 

Informasi Penilaian merupakan bukti 

bahwa DJKN siap melakukan digitalisasi 

pada seluruh unsur serta proses bisnis 

yang ada.

Selain campaign, dalam Digital Day DJKN 

juga dilaksanakan mini lab yang membahas 

visi teknologi informasi DJKN di masa 

yang akan datang. Dari mini lab tersebut 

ditampung berbagai ide dan gagasan 

untuk memenuhi kebutuhan dalam 

berbagai proses bisnis untuk diwujudkan 

dalam suatu sistem terpadu yang salah 

satunya pengembangan aplikasi SMARt. 

Digital Day DJKN telah merevolusi arah 

pengembangan aplikasi SMARt, selain 

sebagai manajemen data persuratan, 

juga menjadi sebuah perwujudan nyata 

komitmen digitalisasi proses bisnis DJKN 

menuju era pelaksanaan tugas yang 

paperless, lowcost, dan terintegrasi.

Fitur SMARt

SMARt merupakan sebuah sistem 

yang terus beradaptasi menyesuaikan 

kebutuhan dan perkembangan teknologi. 

Saat ini SMARt telah memiliki tiga modul 

yang siap mendukung proses bisnis rutin 

DJKN. Modul tersebut adalah Modul 

Persuratan, Modul Personal, dan Modul 

Area Pelayanan Terpadu.

Modul Persuratan

Sebagai tulang punggung proses bisnis 

rutin, kegiatan administrasi persuratan 

memegang peran penting dalam 

transformasi proses bisnis menuju 

era digital. Secara sederhana, Modul 

Persuratan memiliki fungsi perekaman 

alur persuratan yang didesain secara 

khusus sesuai struktur organisasi DJKN. 

Alur kerja dalam Modul Persuratan SMARt 

merupakan interpretasi dari Tata Naskah 

Dinas Kementerian Keuangan serta 

best practice yang paling nyaman untuk 

digunakan.

Disposisi Digital merupakan Fitur unggulan 

dalam Modul Persuratan. Dengan 

SMARt, disposisi dapat dilakukan dengan 

mudah tanpa harus mencetak lembar 

disposisi. Selain itu, dengan manajemen 

data pengguna yang prima, disposisi 

dapat dilakukan bahkan saat pengguna 

bersangkutan sedang tidak bertugas 

berkat fitur penunjukan PLH / PLT.

Dalam Modul Persuratan juga terdapat 

monitoring data persuratan yang dapat 

mengidentifikasi jumlah surat dan status 

surat yang ada di inbox dan outbox 

pengguna. Selain itu, Modul Persuratan 

dapat melacak status proses surat yang 

dikirim dan ditujukan pada pengguna 

SMARt yang lain. Selain kemampuan 

manajemen tugas dan administrasi 

layanan pada Modul Persuratan SMARt 

diperkuat dengan interkoneksi data 

dengan Modul Personal dan Modul Area 

Pelayanan Terpadu.

Modul Personal

Modul Personal merupakan layanan 

integrasi data pegawai dari berbagai 

aplikasi DJKN yang memanajemen data 

kesekretariatan pegawai, seperti SIMPEG, 

ALADIN, DIANAS, dan Aplikasi Diklat DJKN. 

Modul Personal merangkum informasi 

dari aplikasi-aplikasi tersebut dalam satu 

halaman sehingga pegawai dapat selalu 

up to date atas informasi-informasi terbaru. 

Dengan notifikasi tersebut diharapkan 

pengguna dapat meningkatkan awareness 

terhadap pembaruan informasi, tidak 

hanya tentang pelaksanaan tugas, namun 

juga hak dan kewajiban kesekretariatannya 

seperti misalnya pemenuhan persyaratan 

untuk persiapan kenaikan pangkat, gaji 

berkala, dan lain-lain.

Update informasi dimaksud diwujudkan 

dalam sebuah konsep user friendly, berupa 

notifikasi yang umum ditemui pada media 

sosial. Notifikasi ini menjadi pintasan 

menuju detail informasi atau task terbaru 

yang berhubungan dengan pengguna.

Modul Area Pelayanan Terpadu

Modul Area Pelayanan Terpadu adalah 

langkah peningkatan kualitas layanan 

pada pengguna jasa di KPKNL. Dengan 

standarisasi layanan dan syarat layanan, 

bias yang terjadi akibat perbedaan 

interpretasi peraturan diharapkan dapat 

diminimalisir. Selain itu, interkoneksi 

dengan Modul Persuratan memungkinkan 

front office dan back office mengolah data 

yang sama, sehingga proses pelayanan 

lebih efektif dan valid.

Modul Area Pelayan Terpadu dibagi 

menjadi tiga tampilan, yaitu:

Tampilan Counter Layanan

Tampilan Counter Layanan diakses oleh 

pegawai yang ditugaskan sebagai Agen 

Area Pelayanan Terpadu. Dalam tampilan 

ini terdapat menu buat permohonan 

dan cetak permohonan. Dalam menu ini 

dilengkapi berbagai persyaratan layanan 

dan janji layanan sehingga petugas APT 

dapat memberikan kepastian layanan 

dengan mudah karena dilengkapi kamus 

layanan. Selain itu, untuk Supervisor APT 

terdapat menu verifikasi permohonan 

sebagai filter tambahan yang dapat 

menyetujui permohonan tersebut 

diagendakan atau dikembalikan pada 

pemohon untuk dilengkapi.

Tampilan KIOSK

Layanan mandiri menjadi unggulan 

dalam APT. Layanan ini memungkinkan 

pengguna jasa memeriksa sendiri status 

permohonan layanan yang telah diterima 

oleh KPKNL cukup memasukkan nomor 

tiket dan nomor telepon sebagai 

one-time-password di form yang telah 

disediakan. Selain itu tersedia berbagai 

menu informasi KPKNL seperti profil unit 

kerja dan e-Magazine Media Kekayaan 

Negara.

Tampilan Layar Informasi Layanan

Untuk meningkatkan tansparansi 

layanan, terdapat layar informasi layanan 

yang menayangkan layanan-layanan 

yang telah dan sedang diproses oleh 

KPKNL.

Peluncuran aplikasi SMARt oleh Dirjen

Aplikasi SMArt telah diluncurkan oleh 

Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Sonny 

Loho pada Rapat Kerja Nasional DJKN 

Semester I Tahun 2016. Saat ini SMARt 

telah diujicoba dan diimplementasikan 

pada enam Kanwil DJKN berikut kpknl di 

lingkungannya. Kegiatan sosialisasi dsan 

peningkatan kemampuan aplikasi SMARt 

terus dilakukan dan diharapkan pada 

tahun 2016 seluruh unit kerja DJKN dapat 

menggunakan aplikasi SMARt.

Aplikasi SMARt sebagai wujud continous 

improvement yang selalu diupayakan DJKN. 

Pengembangan aplikasi SMARt yang 

telah melalui beberapa milestone penting 

dari roadmap yang telah direncakan 

masih memiliki berbagai mimpi untuk 

diwujudkan. Seperti halnya setiap 

perjalanan panjang, setiap perubahan 

paradigma dan cara baru memiliki satu 

syarat hal penting untuk dilakukan. SMARt 

yang merevolusi cara kita bekerja dan 

mendapatkan informasi membutuhkan 

peran penting dari penggunanya agar 

selalu dapat disempurnakan. Ayo beralih  

ke SMARt, untuk menuju era digital DJKN.

SMARt : DIGITALISASI PROSES 
BISNIS MENUJU DJKN MODERN
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English Corner

English is an international language 

used by more than 400 million 

people in the world. In the wake of 

globalization and rapid development of 

the modern era, English has become an 

absolute necessity for every person or 

institution that enables them to take part in 

the highly dynamic world.  

As a dynamic organization Directorate 

General of State Asset Management 

(DGSAM) is obligated to learn from 

and adapt to global best practices. This 

condition demands DGSAM to interact 

with foreign environment, thus to be 

accustomed to English environment is 

crucial.

Unfortunately for DGSAM, the different 

level of english proficiency among the 

employees caused english to be rarely used 

in their social or professional activities. For 

some other employees with higher level of 

english competence, due to the working 

environment culture, they might find it 

uncomfortable to use english.

Overcoming this problem, to develop 

english culture within DGSAM, Human 

Capital Division coordinating the initiation 

of DGSAM English Club. It provides a 

less formal environment to learn and 

practice english aiming to further enhance 

employee’s english fluency. In the long run, 

it is expected to grow English culture in 

DGSAM.

THE INITIATION OF DGSAM ENGLISH CLUB

DGSAM ENGLISH CLUB : 
RAISING THE AWARENESS, 
BUILDING THE CULTURE

Started from the awareness of the 

importance of nglish, representatives 

from all directorates in DGSAM Head 

Office coordinated by Human Capital 

Division initiated DGSAM English Club. The 

coordination meeting was formally held 

on May 9, 2016 and all participants agreed 

that DGSAM English Club will be held every 

month in a 60 minutes session. For this early 

stage, the targeted participants are DGSAM 

Head Office employees only.

The first session that was held on September 

2, 2016 got a good response with 53 

employees attending. Themed “Meet and 

Greet” all the participants were enthusiastic 

and enjoyed the session. Neil E. Prayoga, HC 

Development and Leadership Subdivision 

Chief, opened the session saying that every 

employee should participate in DGSAM 

English Club because it is a fun way to 

enhance their english and is a good platform 

to experience an english athmosphere. He 

also add that this club will try to cover every 

needs of the participants, from basic to 

business english in various form of activities. 

The session continued with a group 

discussion of 5-7 people of their expectation 

for the club. Afterward they were asked 

to present ideas for the club which then 

contribute to many new and interesting 

ideas. The next meeting was planned to be 

held on October 2016. This monthly session 

is expected to be a good start to grow an 

english culture within DGSAM.

BANG KAEN
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