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Visi DJKN

Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat.

Misi DJKN

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan 

kekayaan negara.

2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.

3. Meningkatkan tata kelola dan nilai  tambah pengelolaan investasi pemerintah

4. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar  dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai 

keperluan.

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

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

instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Visi & Misi
DJKN

Suasana pelayanan kekayaan negara berupa Rekonsiliasi Data SIMAK BMN di 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Gorontalo.
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Salam Redaksi
Pembaca yang budiman, puji syukur kami 

panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa 

karena Media Kekayaan Negara (KN) masih 

bisa menyapa para pembaca sampai Edisi 

ke-15 di penghujung tahun 2013 ini. Hal ini 

tentunya tidak lepas dari kontribusi, saran 

dan masukan dari berbagai pihak, termasuk 

anda sebagai pembaca setia Media KN.

Edisi ke-15 ini merupakan kaleidoskop atau 

sajian peristiwa-peristiwa dan kegiatan 

keluarga besar Direktorat Jenderal Kekayaan 

Negara (DJKN) tahun 2013. Berbagai 

peristiwa dan kegiatan yang dilakukan 

kantor-kantor vertikal dan Kantor Pusat DJKN 

selama tahun 2013 dari Januari 2013 sampai 

dengan Desember 2013.

Beberapa peristiwa yang menggambarkan 

dinamika kiprah DJKN di Tahun ini, antara lain 

Liputan Khusus yang membahas Refleksi dan 

Apresiasi Pengelolaan Barang Milik Negara 

(BMN). 

Laporan Utama yang menarik untuk dibaca 

pada edisi ini kegiatan Rapat Kerja Nasional 

(Rakernas) yang merupakan momentum 

tahunan bagi DJKN untuk melakukan 

konsolidasi, meneguhkan komitmen, dan 

menyatukan gerak langkah sebagai Pengelola 

Kekayaan Negara. Selain itu, Rakernas tahun 

2013 dilaksanakan launching mars DJKN dan 

memperkenalkan maskot, logo atau pataka 

DJKN.   

Dalam kesempatan di penghujung Tahun 

2013, Media Kekayaan Negara edisi ini akan 

mengulas Refleksi Akhir Tahun bersama 

Bapak Direktur Jenderal Kekayaan Negara 

yang mengambil tema “Kita adalah Asset 

Manager” yang didukung info grafis prestasi 

kinerja sepanjang tahun 2013. Selain itu, 

pada kesempatan ini disampaikan kolom 

Bidik yang mengangkat hasil wawancara 

Direktur Teknis yang menjadi tantangan dan 

target DJKN Tahun 2014. 

Artikel  profil   kantor edisi ini akan 

menampilkan peraih predikat Kantor 

Percontohan yang telah diumumkan 

bertepatan dengan Hari Keuangan 30 

Oktober 2013 silam, yang terdiri atas Kantor 

Perlayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

(KPKNL) Padang, KPKNL Palangkarya, dan 

KPKNL Pekalongan. KPKNL Padang adalah 

Kantor Pelayanan Percontohan dengan 

predikat terbaik di lingkungan DJKN diikuti 

oleh KPKNL Palangkaraya dan KPKNL 

Pekalongan. 

Bertepatan dengan Pekan Hari Anti Korupsi 

Internasional pada bulan Desember ini 

redaksi menampilkan profil kantor KPKNL 

Jakarta V dengan predikat Wilayah Birokrasi 

Bersih dan Melayani (WBBM) sesuai 

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara  Reformasi Birokrasi No. B/3226/M.

PAN-RB/10/2013. 

Harapan kami, Pembaca dapat melihat 

bagaimana upaya dan kerja keras para 

pegawai di kantor-kantor tersebut untuk 

meraih prestasi yang telah dicapai dan 

pembaca dapat menerapkan kiat-kiat yang 

ditempuh kantor-kantor tersebut. 

Dalam kesempatan ini, tidak lupa, seluruh 

tim redaksi Media Kekayaan Negara 

mengucapkan “Selamat Hari Natal dan Tahun 

Baru 2014 kepada seluruh pegawai DJKN. 

Semoga kinerja DJKN terus meningkat di 

tahun 2014 untuk menyempurnakan kinerja 

DJKN di 2013 yang telah baik. 

Akhir kata, kami berharap sajian kami dalam 

edisi ini dapat membuka dan memperkaya 

wawasan bagi para pembaca. Terima kasih 

kepada semua pihak yang telah berkontribusi 

demi kelancaran penerbitan edisi ini, kami 

tetap menerima kritik, saran, dan masukan, 

agar kami dapat terus memberikan yang 

terbaik.

Selamat Membaca 

Salam Media KN
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Wawancara Utama

DJKN Kementerian Keuangan

Perubahan paradigma baru pengelolaan 

kekayaan negara menuntut peran dan 

tanggung jawab besar dari pemerintah. 

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). 

Secara khusus, pada edisi akhir di tahun 

2013 dengan tema Kaleidoskop DJKN 2013 

ini, Media Kekayaan Negara  mewawancarai 

Dirjen Kekayaan Negara, Hadiyanto, untuk 

mengulas hal-hal apa saja yang telah 

dilakukan DJKN di tahun 2013. 

Menyinggung tantangan yang dihadapi 

DJKN di tahun 2013, Hadiyanto menjelaskan 

salah satu yang terpenting adalah mengenai 

implementasi asset planning. Reformasi 

pengelolaan kekayaan negara mendorong 

pemerintah untuk menerapkan strategic 
asset management secara komprehensif 

dalam pengelolaan kekayaan negara 

khususnya pengelolaan BMN guna 

terwujudnya efisiensi dan optimalisasi APBN.

DJKN selaku Pengelola Barang planning 

atas BMN dengan mempertimbangkan 

ketersediaan BMN pada K/L, standar barang, 

dan standar kebutuhan serta standar harga. 

Untuk itu, diperlukan penguatan database 

BMN dan penyusunan standar barang dan 

standar kebutuhan BMN yang terintegrasi 

dengan sistim penganggaran. Perencanaan 

ini memungkinkan K/L melakukan efisiensi 

belanja pemeliharaan dan belanja modal 

serta optimalisasi penerimaan melalui 

identifikasi potensi Penerimaan Negara 

Bukan Pajak dari pemanfaatan dan 

pemindahtangan BMN sejak awal.

Dalam rangka penguatan database BMN 

yang komprehensif, telah disempurnakan 

Sistim Informasi Kekayaan Negara, yang 

dapat menyajikan informasi komprehensif 

untuk mendukung implementasi 

perencanaan kebutuhan BMN. Selain itu, 

telah disusun aplikasi untuk mempercepat 

proses penelaahan rencana kebutuhan BMN 

yang disampaikan oleh K/L.

Lebih lanjut, Hadiyanto menjelaskan terdapat 

perbedaan signifkan apa yang akan terjadi 

dengan perubahan peran pengelolaan aset 

tersebut. Sebelum reformasi pengelolaan 

kekayaan negara, Kementerian Keuangan 

melaksanakan fungsi asset administrator. 
Fungsinya sebatas melaksanakan pekerjaan 

clerical, dengan penekanan pada kualitas 

pelaporan namun belum menyentuh 

penerapan asset management secara 

menyeluruh. Sedangkan pelaksanaan fungsi 

asset manager lebih menekankan pada 

implementasi strategic asset management 
secara menyeluruh dalam praktek 

pengelolaan kekayaan negara. 

Hal ini ditujukan untuk mewujudkan 

pengelolaan kekayaan negara yang 

akuntabel dan transparan sejalan 

dengan prinsip good governance untuk 

mewujudkan penganggaran yang efisien, 

efektif dan efisien. Kemudian diterapkanlah 

prinsip Highest Best Use of Asset yang 

mengedepankan optimalisasi kekayaan 

negara.

Sebagai manajer aset, DJKN juga melakukan 

langkah konkret untuk mengamankan aset 

negara yang dimiliki pemerintah pusat 

dengan cara penetapan status penggunaan 

aset      oleh kementerian/lembaga. Selain 

itu, DJKN bekerja sama dengan Badan 

Pertanahan Nasional (BPN) dan kementerian/

lembaga yang menggunakan tanah 

negara juga mengamankan aset dengan 

menertibkan sertifikasi tanah-tanah negara. 

Dirjen Kekayaan Negara, Hadiyanto, 

optimis bahwa semangat sinergi dan 

koordinasi yang intens antara DJKN, BPN, 

dan kementerian/lembaga akan dapat 

menuntaskan program ini dengan efektif. 

“Diharapkan, pada 2016 nanti seluruh 

tanah yang dikuasai pemerintah pusat 

sudah dapat disertifikatkan menjadi atas 

nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. 

kementerian/lembaga yang bersangkutan,” 

ujar pria yang memperoleh gelar master 

pada  Harvard Law School ini. 

DJKN terus berupaya menyempurnakan 

proses bisnis tertib fisik pengelolaan 

aset. Pengamanan aset-aset Negara yang 

tidak sesuai ketentuannya (idle assets) 

dan tindakan optimalisasinya merupakan 

tantangan terbesar. Pengamanan ini telah 

diinisiasi sejak tahun 2007 dan masih terus 

berlangsung.

Dengan terpenuhinya tertib administrasi, 

hukum, dan fisik aset Negara, DJKN dapat 

menjalankan peran penjaga APBN secara 

optimal. Menurut Hadiyanto, terdapat 

tiga peran aset Negara dalam menjaga 

disiplin fiskal. Pertama, penghematan 

belanja modal dan belanja pemeliharaan 

melalui pemanfaatan idle asset dan 

pelaksanaan perencanaan kebutuhan 

aset tiap kementerian/lembaga. Kedua, 

peningkatan Penerimaan Negara Bukan 

Pajak (PNBP) melalui pemanfaatan dan 

pemindahtanganan aset. 

Refleksi Kinerja dan 
Tantangan DJKN

Sebagai manajer aset, Direktorat 
Jenderal Kekayaan Negara 

menekankan pengelolaan aset negara 
agar bisa dimanfaatkan sebesar-

besarnya untuk kemakmuran rakyat.
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Terkait kinerja DJKN, di tahun 2013 DJKN memasuki usia tujuh 

tahun. Telah banyak hal yang dilakukan DJKN, di antaranya 

dalam hal pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Jika melihat 

ke belakang kenaikan nilai BMN dari tahun 2005-2012 cukup 

signifikan, dari Rp238 triliun menjadi Rp2.013 triliun. “Dari 

Rp2.013 triliun nilai BMN tersebut, sebesar 94,30% atau Rp1.897 

triliun merupakan aset tetap”, ujarnya. 

“DJKN terus-menerus melakukan supervisi dan bimbingan 

kepada satker K/L serta penyusunan dan penyempurnaan 

berbagai peraturan guna mendukung terwujudnya tata kelola 

kekayaan negara yang handal dan akuntabel”, tutur Hadiyanto. 

Selain pengelolaan BMN, Dirjen Kekayaan Negara juga 

menyampaikan hal-hal penting terkait pengelolaan Kekayaan 

Negara Dipisahkan (KND), pengelolaan Kekayaan Negara Lain-

lain (KNL) yang sejak tahun 2007 penerimaan pembiayaan 

APBN yang berasal dari aset KNL (recovery asset) dari tahun 

2007-30 September 2013 mengalami penigkatan yang 

signifikan. Total recovery asset telah berhasil dihimpun adalah 

sebesar Rp6,63 triliun. “ Capaian ini dapat diraih DJKN karena 

adanya upaya debtor tracing dan asset tracing,” terangnya. 

Terkait pengurusan piutang negara, di tahun 2013, Piutang 

Negara dapat Diselesaikan (PNDS) mencapai Rp.505 Milyar  

dan untuk pokok lelang mencapai Rp.5,7 Triliun.

Dalam rangka penguatan peraturan di tahun 2013, progres 

pembuatan produk Rancangan Undang-Undang (RUU) antara 

lain RUU Pengelolaan Kekayaan Negara yang saat ini sedang 

tahap pembahasan antar kementerian, RUU Pengurusan 

Piutang Negara dan Piutang Daerah yang saat ini masih dalam 

proses pembahasan dengan DPR, RUU Penilai dan RUU Lelang 

yang saat ini dalam proses harmonisasi dengan Kementerian 

Hukum dan HAM.

Komitmen seluruh jajaran DJKN baik pusat maupun daerah, 

dengan tetap menumbuhkan semangat dalam bekerja dan 

melakukan perbaikan terus-menerus di segala bidang, serta 

mempertahankan integritas dan “governance” dalam kegiatan 

pengelolaan kekayaan negara akan memberikan prestasi yang 

lebih baik di tahun yang akan datang.

Teks: Eris/Dwi | Foto: Johan  Wahyu Utomo

Dengan paradigma baru, DJKN ingin mencapai 
beberapa hal. Pertama, penghematan belanja 

modal dan belanja pemeliharaan melalui 
pemanfaatan aset negara yang tersembunyi 

dan pelaksanaan perencanaan kebutuhan 
aset tiap kementerian/lembaga. Kedua, 

peningkatan PNBP melalui pemanfaatan dan 
pemindahtanganan aset. Ketiga, pendukung 

pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara melalui penggunaan aset negara sebagai 

underlying asset bagi penerbitan SBSN.
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Infografis

(dalam triliun rupiah) 

2005	  

2006	  

2007	  

2008	  

2009	  

2010	  

2011	  

2012	  

237,78	  

323,52	  

440,63	  

726,98	  

1059,37	  

1287,58	  

1622,5	  

2012,67	  

PERKEMBANGAN	  NILAI	  BMN	  
(2005	  	  S.D.	  2012)	  
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Hasil	  Pengelolaan	  Aset	  Tahun	  2007-‐2013	  	  
Realisasi	  penerimaan	  kembali	  (recovery)	  yang	  berasal	  dari	  penyelesaian	  	  
aset	  Eks	  BPPN,	  Eks	  BDL	  dan	  Eks	  PT.	  PPA	  
	  

No. Tugas 
Tahun 

2008 2009 2010 2011 2012 

1. Pendirian	  Perusahaan 1	   3	   -‐	   -‐	   1	  
2. Pengalihan	  Perusahaan 1	   -‐	   -‐	   1	   -‐	  
3. Penyusunan	  Neraca	  Awal	   1	   -‐	   3	   -‐	   -‐	  
4. Penyertaan	  Modal	  Negara 8	   8	   7	   9	   23	  
5. Penanganan	  BPYBDS 34	  T	   49	  T	   46T	   1,78	  T	   7.65	  T	  
6. Penyusunan	  Laporan	  Keuangan	  Investasi	  Pemerintah √	   √	   √	   √	   √	  
7. Kajian	  &	  pemberian	  rekomendasi	  rencana	  privaRsasi 9	   11	   12	   13	   5	  
8. Program	  PrivaRsasi	  BUMN -‐	   2	   4	   6	   2	  

Pengelolaan Kekayan Negara Dipisahkan 
Tahun 2008-2012  
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Infografis

2006	   2007	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	  
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Pokok	  Lelang	  Tahun	  2006-‐2013	  

Target	   Realisasi	  
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2012 

Q3  
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Piutang	  Negara	  yang	  Dapat	  Diselesaikan	  (PNDS)	  	  
Tahun	  2006-‐2013	  

Realisasi	   Target	  
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Bidik

Sebagaimana disampaikan Direktur Jenderal 

Kekayaan Negara di berbagai kesempatan, 

tantangan terbesar yang dihadapi DJKN  

adalah Transformasi Kelembagaan.  

Tantangan lainnya adalah Sumber Daya 

Manusia pada DJKN yang belum memiliki 

capacity dan capability  yang mumpuni secara 

merata, antara lain melalui peningkatan 

kompetensi SDM, penerapan sistem 

informasi dan teknologi dalam pengelolaan 

kekayaan negara serta penyempurnaan 

regulasi yang komprehensif. 

Selain tantangan internal, DJKN dituntut 

juga merespon tantangan eksternal yang 

bersumber dari para mitra kelembagaan, 

di antaranya Kementerian/Lembaga. Perlu 

kiranya dibangun awareness dan sinergi yang 

kuat guna peningkatan kinerja di bidang 

pengelolaan kekayaan negara. 

Menghadapi tantangan DJKN tahun 2014, 

Sekretaris DItjen Kekayaan Negara, Dodi 

Iskandar, mengungkapkan transformasi 

kelembagaan, akan berdampak ditariknya 

fungsi dari luar DJKN, dan ada fungsi yg 

dilepas. Proses transformasi ini tidak dapat 

dilakukan dalam jangka waktu singkat, 

sesuai target tahun 2025 dan akan mulai 

disosialisasikan setelah dilaksanakannya kick-
off meeting akhir Desember 2013. 

Sekretariat DJKN sebagai supporting 

unit mendukung program transformasi 

kelembagaan. Selain terkait penyiapan SDM, 

penyiapan anggaran untuk aksi/kegiatan 

internalisasi dan sosialisai yang dimulai awal 

2014 sudah dipersiapkan dukungan dananya.

Sebagai supporting unit, Direktur Hukum 

dan Humas, Tavianto akan mendukung 

penuh pelaksanaan tugas pada unit-unit 

teknis, seperti legal drafting dan harmonisasi 

peraturan perundangan agar tercipta 

keselarasan dengan tetap mengutamakan 

prinsip kehati-hatian, asistensi/

pendampingan hukum maupun pendapat 

hukum dan memberikan layanan Informasi 

bagi stakeholders.  

Pada tahun 2014, Direktorat Hukum dan 

Humas siap berperan aktif dalam proses 

transformasi kelembagaan dan berkomitmen 

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi 

tersebut serta pelaksanaan tugas pokok 

lainnya seperti pengelolaan kekayaan 

negara, pelayanan lelang, pengurusan 

piutang negara, dan penilaian.  

Berbeda halnya, Direktur Kekayaan Negara 

Dipisahkan (KND), Dedi Syarif Usman, 

menjawab tantangan tahun depan yaitu 

penyempurnaan PMK Tata Cara Perencanaan, 

Penetapan Alokasi, dan Pengesahan 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bendahara 

Umum Negara (Khusus Bagian Anggaran 

999.03). Kedepannya  DJKN cq. Dit. KND 

diberi wewenang untuk menilai usulan 

investas pemerintah.    

Sejalan dengan perubahan paradigma DJKN 

dari Asset Administrator menjadi Asset 

Manager, Direktorat Pengelolaan Kekayaan 

Negara dan Sistem Informasi (PKNSI) optimis 

untuk mencapai target Penerimaan Negara 

Bukan Pajak  yang telah ditetapkan, salah 

satunya terkait dengan target Rp.100 Milyar 

dari pengelolaan BMN. 

DJKN 2014

Siap Hadapi Tantangan!

Sekretaris DJKN

Direktur KND

Direktur Hukum &  Humas

Direktur PKNSI

Direktur Lelang

Direktur BMN
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Bidik

Untuk mencapai hal tersebut, mutlak 

diperlukannya sinergi antar DJKN dengan 

Kementerian/Lembaga sebagai mitra kerja, 

ke depan akan disepakati suatu Memorandum 
Of Understanding (MOU) guna memantapkan 

langkah dalam pengelolaan BMN, antara lain 

objek, nilai, serta waktu pelaksanaan bentuk 

pengelolaan BMN yang dimilikinya. 

Tahun 2014 Direktorat PKNSI berupaya lebih 

mengenal mitra kerjanya (Know Your Client) 
dan meningkatkan kualitas pengambilan 

keputusan dengan mengundang ahli yang 

berkompeten terkait dengan pembahasan 

pengambilans keputusan. Di bidang Sistem 

Informasi, PKNSI mempersiapkan aplikasi 

penunjang tupoksi DJKN, ungkap Direktur 

PKNSI, Encep Sudarwan.

Direktorat Lelang, Tahun 2013 sudah memulai 

dengan lelang via email sebagai cikal bakal 

lelang internet, sehingga setiap orang bebas 

melakukan penawaran sehingga terbentuk 

harga penawaran tertinggi. Keuntungan 

lain dari lelang internet, penawar bebas 

melakukan penawaran dan tanpa adanya 

tekanan ataupun paksaan.

Tahun depan, Direktorat Lelang akan 

mengajukan dan membuat payung hukum  

Peraturan Menteri Keuangan terkait lelang 

internet serta perbaikan-perbaikan peraturan 

yang ada untuk mengurangi masalah hukum 

yang timbul selama ini terkait keberatan/ 

gugatan atas pelaksanaan lelang yang 

dilakukan pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Dengan perubahan paradigma DJKN, 

Direktorat BMN selaku regulator pengelolaan 

BMN dituntut menyempurnakan peraturan 

di bidang pengelolaan BMN utamanya 

penyelesaian RUU Pengelolaan Kekayaan 

Negara dan penetapan revisi PP No. 6 Tahun 

2006 yang akan menjadi landasan untuk 

melakukan paradigma baru pengelolaan 

BMN. Selain itu, rencana implementasi 

perencanaan kebutuhan BMN dan 

penerapan akuntansi berbasis akrual pada 

tahun 2015 merupakan tantangan besar 

yang dihadapi Direktorat BMN tahun 2014. 

Pada tahun 2014 seluruh K/L sudah siap 

mengajukan usulan Rencana Kebutuhan 

BMN (RKBMN) untuk dilakukan assesment 

terlebih dahulu oleh Pengelola Barang yang 

hasilnya assesment ini akan digunakan 

sebagai salah satu bahan dalam usulan 

RKAK/L TA 2016, khususnya pengadaan BMN. 

Penerapan akuntansi berbasis akrual akan 

berpengaruh pada penyesuaian penerapan 

penyusutan dan format laporan BMN ke 

depan. Selain itu, penertiban Rumah Negara, 

pengembangan aset register dan evaluasi 

terhadap portofolio aset menjadi isu penting 

lain yang perlu perhatian pada TA 2014.

Sedangkan menurut rekomendasi hasil 

minilabs dari Mc Kinsey, Tenaga Pengkaji 

Optimalisasi Kekayaan Negara menuturkan 

DJKN diharapkan mampu mengupayakan 

return on asset atas Barang Milik Negara 

(BMN). Tahun 2014, atas BMN yang saat 

ini telah dikerjasamakan, DJKN juga harus 

mampu mengevaluasi kembali sudah 

optimal kah nilai kerja samanya saat ini?. 

Saya berpandangan bahwa upaya untuk 

optimalisasi return on asset  ini dapat kita 

wujudkan melalui pembentukan Badan 

Layanan umum (BLU) atau adanya BUMN di 

bawah Kementerian keuangan yang khusus 

mengoptimalkan pengelolaan BMN.

DI tempat lain, Tenaga Pengkaji Harmonisasi 

Kebijakan mengemukakan Kementerian 

Keuangan memegang peran utama 

dalam perekonomian nasional. Ke depan,  

Transformasi Kelembagaan memudahkan 

kita untuk mencapai visi-misi organisasi. 

Selain itu di tahun 2014, kita juga harus 

mengoptimalkan aset kita yang tidak kalah 

penting, yaitu sumber daya manusia. Sumber 

daya manusia yang kita miliki sebenarnya 

sudah memiliki kapasitas yang memadai, 

namun dari sisi pemberdayaannya belum 

optimal. 

Terakhir, tantangan yang menjadi pekerjaan 

rumah kita adalah bahwa saat ini hampir 

seluruh Kanwil DJKN dan KPKNL telah 

menempati gedung baru yang representatif 

bagi pelaksanaan tugas, diharapkan untuk 

tahun mendatang, Kantor Pusat DJKN 

dapat didukung fasilitas gedung yang lebih 

memadai.

Teks: Niko Prastiya | Foto: Okka Wilyanto

Direktur PNKNL TP PRE KND TP Harmonisasi Kebijakan

TP Optimalisasi KN
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Kehidupan ini selalu berubah dari satu 

waktu ke waktu yang lain. Semboyan ini 

mencerminkan sebuah semangat untuk 

selalu lebih baik dari hari kemarin. Semangat 

untuk senantiasa meningkatkan kuantitas 

dan kualitas pekerjaan kita sehari-hari. Hari 

ini harus lebih baik dari hari kemarin dan 

hari esok adalah harapan.  

“Berikan yang terbaik untuk negara” 

merupakan tantangan Kementerian 

Keuangan khususnya DJKN ke depan 

semakin berat dan menuntut kerja keras 

untuk menjadi sumber daya manusia 

yang unggul, beretika, dan memberikan 

yang terbaik untuk negara. Itulah harapan 

Menteri Keuangan pada saat sambutan 

kunjungan awal tahun di Kantor Pusat 

DJKN. Selebihnya pada kesempatan 

tersebut, Menteri Keuangan berpesan 

untuk menjaga hak negara dengan baik, 

perkuat team work, dan terus pegang Nilai-

Nilai Kementerian Keuangan, serta jadikan 

DJKN sebagai organisasi yang kuat.

Harapan Menteri Keuangan sejalan dengan 

sambutan awal tahun  Direktur Jenderal 

Kekayaan Negara pada Media Kekayaan 

Negara. Direktur Jenderal Kekayaan Negara 

menyampaikan prestasi DJKN merupakan 

hasil kerja keras dan komitmen bersama 

untuk tetap teguh mempertahankan 

integritas, bekerja secara profesional, 

membangun sinergi dengan setiap 

pemangku kepentingan, berorientasi pada 

pelayanan, dan senantiasa melakukan 

penyempurnaan-penyempurnaan. 

Today is better than 
yesterday

Januari

1

2

3
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Selain itu Direktur Jenderal Kekayaan 

Negara menyampaikan target 2013 yang 

akan merintis penerapan pengelolaan 

BMN terintegrasi dengan perencanaan dan 

penatausahan berbasis accrual sebagai 

bagian langkah DJKN untuk “naik kelas” 

dalam organisasi, SDM dan infrastruktur 

untuk yang menuntut profesionalisme 

kinerja DJKN yang lebih fokus, cepat, cerdas, 

dan solid menuju tingkat pengelolaan 

kekayaan negara yang profesional.

Pada rapim DJKN awal 2013, Direktur 

Jenderal Kekayaan Negara sangat 

bangga atas hasil survei Strategy Focused 
Organization (SFO) Kementerian Keuangan 

yang menduduki peringkat 3 yang 

mengungguli unit lain di Kementerian 

Keuangan. Sedangkan level implementasi 

SFO Kementerian Keuangan berada pada 

level “We are good at this” yang ditunjukkan 

dengan skor 4,67 dalam Laporan Capaian 

Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2012. 

Pada kesempatan yang berbeda “Morning 
Call” di ruang lelang KPKNL Makassar, Kepala 

Kantor Wilayah DJKN Makassar berpesan 

kepada jajarannya untuk meningkatkan 

sinergi dan kebersamaan dalam rangka 

pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja 

yang baik serta membangun pribadi yang 

berkualitas dan berkapabilitas. Selain 

itu, pencapaian sebuah keberhasilan 

dipengaruhi oleh relationship, network, 

dan komunikasi yang kita bangun, dan 

membutuhkan pengorbanan baik waktu, 

tenaga, dan biaya. Salah satu cara efektif 

untuk mewujudkan sinergi adalah dengan 

menjaga dan mempererat tali silaturrahim.

Prestasi awal tahun yang menggembirakan 

KPKNL Bengkulu yang berhasil melelang 

asset BMD berupa hak sewa pemanfaatan 

asset BMD Pemkab Bengkulu Utara 22 

Januari 2013. Hal ini mendapat perhatian 

khusus dari Sekda Pemkab Bengkulu Utara 

dan menyampaikan ucapan terima kasih 

serta menyampaikan bahwa melalui lelang 

ini, Pemkab dapat segera memperoleh 

PAD real time,  dan multiplier effect  yang 

diharapkan bagi kesejahteraan masyarakat 

di sekitarnya pun dapat segera dirasakan.

Kemenkeu Bugar! merupakan slogan 

baru Kementerian Keuangan yang di-

launching 25 Januari 2013 dalam rangka 

menumbuhkan semangat pegawai 

Kementerian Keuangan untuk tetap 

menjaga kebugaran tubuh. Selain itu beliau 

berpesan “ prestasi baik tentu didukung 

oleh tubuh yang sehat dan bekerja dengan 

pandai itu penting, dimana bekerja dengan 

karakter yang baik lebih utama “ yang 

disampaikan Menteri Keuangan saat senam 

bersama seluruh unit Kemenkeu sekaligus 

ulang tahun beliau. Acara diakhiri dengan 

membunyikan terompet gas (air horn) yang 

dimeriahkan oleh confetti sebagai tanda 

dicanangkannya Kemenkeu Bugar!

Photo Caption:

1. Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan 

memberikan arahan saat rapat bersama DJKN di 

awal Januari  2013.

2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara memberikan 

sambutan awal tahun 2013

3. Morning Call di KPKNL Makassar (11/01/2013)

4. Keberhasilan KPKNL Bengkulu lelang hak sewa 

BMD (22/01/2013).

5a. 5b. Senam bersama dan launching “Kemenkeu 

Bugar” di Gedung Dhanapala, Jakarta (25/01/2013).

5b

“Today is better than yesterday and 
tomorrow is better than today.” 

5a4
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Fokus dan berpikir besar untuk menggapai sesuatu yang akan dicapai. Kita harus memiliki 

motivasi dan tetap fokus untuk dapat mencapai tujuan. Ketika kita menyadari, bahwa langkah-

langkah hidup kita membawa kita semakin fokus pada  tujuan, masalah-masalah yang kita 

alami dalam perjalanan hidup ini menjadi tidak berarti lagi. Yang ada hanyalah semangat dan 

tetap fokus untuk mencapai tujuan hidup yang  kita kejar.

DJKN sebagai pengelola investasi pemerintah, sesuai dengan terbitnya Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 247/PMK.02/2012 tentang tata cara perencanaan, penetapan alokasi dan 

pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran bendahara umum negara, diharapkan proses 

perencanaan investasi pemerintah pada tahun 2014 menjadi semakin sempurna. Kata-kata 

sambutan Direktur Jenderal Kekayaan Negara yang disampaikan oleh Direktur Kekayaan 

Negara Dipisahkan (KND) pada acara Sosialisasi Tugas dan Fungsi Pembantu Pengguna 

Anggaran (PPA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bendahara Umum Negara (BUN) 

Pengelolaan Investasi Pemerintah di Hotel Sari Pan Pasifik, Jakarta. Selain itu juga, Beliau 

menekankan bahwa semangat dari PMK ini untuk memberikan payung dari sisi perencanaan 

yang bisa kita rencanakan dengan baik dan berada di bawah kendali DJKN.

Dibutuhkan sense lawyer yang cerdas untuk merancang kontrak apalagi perkara yang saat 

ini DJKN tangani semakin kompleks dan beragam menjadi hot issue dalam workshop 

penyusunan kontrak (contract drafting) dan  accounting for lawyer di Hotel Borobudur, Jakarta. 

Pada kesempatan ini, Direktur Hukum dan Humas menyampaikan diperlukan penangan 

Fokus!
Melangkah ke Depan

Februari
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Photo Caption:

1. Lelang eksekusi barang rampasan Kejaksaan 

Agung RI oleh KPKNL  Jakarta IV

2. Sambutan Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan 

pada Acara Sosialisasi Tugas dan Fungsi PPA dan 

KPA-BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah, Hotel 

Sari Pan Pasifik, Jakarta.

3. Workshop penyusunan kontrak dan accounting 

for lawyer, Hotel Borobudur, Jakarta

4. MoU Sertifikasi BMN berupa tanah oleh Kepala 

Kanwil DJKN Makassar dan Kepala Kanwil BPN 

Propinsi Sulawesi Selatan.

5. Morning Call KPKNL Serang.

perkara yang didukung dengan kemampuan (skill) dan pengetahuan yang mumpuni dalam 

melakukan proses litigasi (penanganan perkara) di bidang kontrak dan akuntansi.

Pada kesempatan berbeda Kanwil DJKN Makassar melaksanakan penandatanganan MoU 

percepatan sertipikasi tanah sebagai langkah pengamanan hukum Barang Milik Negara 

di Hotel Swissbell In Makassar. Dimana, harapannya setiap satuan kerja instansi vertikal 

Kementerian Negara/Lembaga dapat segera melakukan inventarisasi, identifikasi dan verifikasi 

yang akan dimohonkan pensertifikatan tanahnya serta menunjukkan letak dan batas bidang 

tanah. Hal ini sejalan dengan harapan pengelolaan BMN yang Tertib Administrasi, Tertib  Fisik, 

dan Tertib Hukum.

Prestasi yang cukup membanggakan DJKN di tempat berbeda, KPKNL Jakarta IV berhasil 

melaksanakan lelang eksekusi rampasan dengan rata-rata kenaikan per lot sebesar 170% dari 

harga limit dengan total nilai Rp.17,715 Milyar yang dikuti 197 peserta lelang. Pencapaian 

prestasi ini memang berasal dari kerja sama seluruh pihak baik pemohon lelang maupun 

pelaksana lelang, apalagi didukung obyek yang dilelang memiliki nilai ekonomis yang cukup 

tinggi.

Pada kesempatan yang berbeda, KPKNL Serang mengadakan “morning call”  dalam rangka 

memberikan motivasi kepada seluruh pegawai. Apalagi tema meningkatkan sustainable 
competitive advantages sangat menarik untuk dibahas. Seorang Leader harus memiliki 

kemampuan untuk mempengaruhi dan membentuk budaya yang baik (transformasi) dan 

menjadi contoh yang baik pula untuk diikuti yang berimplikasi pada goal achievement 
merupakan hot issue, harapan Kepala KPKNL Serang pada acara tersebut. Menurut Beliau, 

tidak cukup hanya value statement Kementerian Keuangan karena hanya mengarahkan 

pribadi kepada prilaku yang diinginkan. Harus ditambah dengan core value dan meningkatkan 

sustainable competitive advantages dalam pengembangan SDM.

3 4 5

“ Life will not be exalted until  
focused, dedicated, disciplined ” 

(Henry Emerson Fosdick) 
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Maret

Sinergi untuk Meningkatkan 
Kepercayaan Publik

Sinergi merupakan bentuk kerjasama saling menguntungkan yang dihasilkan melalui kerja 

sama masing-masing pihak.  Sinergi adalah saling mengisi dan melengkapi perbedaan untuk 

mencapai hasil yang lebih baik, sehingga selalu berorientasi pada hasil dan positif.  Sinergi 

meningkatkan kepercayaan public juga fokus menekankan pentingnya pelaksanaan reformasi 

birokrasi dan good governance untuk mengelola negara dari segenap aparatur pemerintahan 

dari pusat sampai ke daerah. Unsur pemerintahan merupakan ujung tombak pelayanan 

masyarakat di seluruh pelosok Tanah Air.

Salah satu wujud sinergi antara Kantor Pusat dan Daerah, pada bulan Maret 2013 Direktur 

Jenderal Kekayaan Negara berkesempatan melakukan kunjungan kerja di KPKNL Pematang 

Siantar, sebelum esoknya bertolak ke Pabrik PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) sebelum 

diambil alih oleh Pemerintah Indonesia. Pada kunjungan tersebut Beliau sempat berpesan 

untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan nilai-nilai dan perilaku utama Kementerian 

Keuangan dalam melaksanakan tugas demi kemajuan organisasi.

Reformasi  birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan khususnya DJKN harus dapat 

meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada publik sehingga diharapkan 

memperoleh kepercayaan publik yang tinggi atas kinerja yang dilakukan. “Reformasi  birokrasi 

yang dilakukan DJKN harus dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada 

publik”, sambutan Sekretaris DJKN dalam arahan current issue Diklat Berbasis Kompetensi 

Pejabat Eselon IV yang diselenggarakan pada 18-22 Maret 2013 di Serpong, Banten. 

3
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Photo Caption:

1. Kunjungan Kerja Direktur Jenderal Kekayaan 

Negara ke KPKNL Pematang Siantar dan Pabrik PT. 

Indonesia Asahan Alumunium (Inalum).

2. Sekretaris Ditjen Kekayaan Negara memberikan 

ceramah current issue dalam Diklat Berbasis 

Kompetensi Pejabat Eselon IV, Serpong, Banten

3. Workshop Jurnalistik Hotel Raya, Bogor.

4. Sinergi Sertifikasi BMN KPKNL  Padangsidempuan 

dengan KAntor Pertanahan Kab.upaten Padang 

Sidempuan dan Kabupaten Tapanuli Selatan

5. Rapat koordinasi Kanwil DJKN Sumatera Selatan 

dengan Kanwil BPN Provinsi Jambi

6. Kunjungan Komandan Lapangan Udara 

Abdurahman Saleh di Kanwil DJKN Jawa Timur

Dalam bidang kehumasan, saat workshop jurnalistik ditekankan bahwa salah satu ciri yang 

membedakan antara DJKN dengan unit lainnya adalah karena faktor Brand, karena merupakan 

aset termahal yang dimiliki oleh DJKN, karena lebih bersifat emosional berupa reputasi, 

kepercayaan, dan perceived quality. Tujuan kehumasan DJKN dalam jangka pendek yakni 

memperkenalkan tugas, fungsi, kebijakan dan pelayanan  DJKN sedangkan untuk jangka 

menengah yaitu membangun dan mengembangkan citra positif tentang tugas dan fungsi, 

kebijakan dan pelayanan serta hubungan baik internal maupun eksternal  DJKN. Untuk jangka 

panjang tujuan kehumasan DJKN adalah menjaga reputasi DJKN.

Sinergi berbeda pada daerah lainnya, Komandan Lapangan Udara (Danlanud) Abdurahman 

Saleh Malang berkesempatan melakukan Kunjungan ke Kanwil DJKN Jawa Timur dalam rangka 

pembahasan intensif penyelesaian masalah aset di tubuh TNI AU agar bisa terwujud opini 

BPK yang WTP tahun 2013 dan penguatan APBN melalui perluasan sumber PNBP, sehingga 

sangatlah tetapt dalam penanganan Bandara Abdurahman Saleh membutuhkan keputusan 

taktis dan strategis” begitu dikatakan Danlanud Abdrurahman Saleh. 

Sinergi Penyelesaian Sertifikasi BMN berupa Tanah pada KPKNL Padangsidempuan dilakusan 

melalui kunjungan dan rapat koordinasi intensif antara Kantor pertanahan Tapanuli Selatan 

dan Kantor pertanahan Padang Sidempuan sebagai instansi yang berwenang menerbitkan 

sertipikat tanah sangat diperlukan kerja samanya agar proses sertifikasi BMN berupa tanah di 

Wialyah Kerja KPKNL Padangsidempuan dapat berjalan dengan lancar.

“Bak peribahasa sekali merengkuh dayung dua tiga pulau terlampaui”, sambutan Kakanwil 

DJKN Sumsel dalam berbagai kunjungan kerja di wilayah kerja, diantaranya Rapat koordinasi 

sertifikasi dengan Kanwil BPN   Jambi, koordinasi dengan Sekda Propinsi Jambi dan pelantikan 

pejabat lelang serta pembinaan di KPKNL Jambi pada  28 Februari s/d 1 Maret  2013.

4 5 6

“ Kesempatan anda untuk sukses di 
setiap kondisi selalu dapat diukur 
oleh seberapa besar kepercayaan 

anda pada diri sendiri “ 

(Robert Collier)
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Optimalisasi Kualitas
Pelayanan Prima

April

Upaya peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan cara mencakup reformasi 

di bidang pelayanan yang harus dimulai dari aspek yang paling besar yaitu pola pikir, pola 

tindak, tata busana serta tutur kata dalam berkomunikasi, selain itu peningkatan kualitas 

kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan, perbaikan infrastruktur seperti 

perluasan tempat pelayanan terpadu, penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk 

dapat memberikan kemudahan kepada stakeholder dalam memenuhi kewajibannya.

“Rumit? Susah? Ah, sepertinya tidak!  Selama kita tahu aturannya, selama kita mau 

menerapkannya”, ujar Kasie PKN KPKNL Medan, pada kegiatan Workshop Penyusunan Laporan 

Keuangan dan BMN pada tanggal 27 Maret 2013 di Hotel Horison Berastagi. Rekonsiliasi 

BMN itu wajib bagi satker aktif dan satker yang masih memiliki aset meskipun sudah tidak 

menerima dana. Hasil rekonsiliasi ini dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi BMN yang 

merupakan bagian dari Laporan Barang Kuasa Pengguna yang dilaporkan secara berjenjang. 

Berdasarkan KMK No.59/KMK.06/2013, penanganan aset Barang Milik Negara (BMN) eks BRR 

NAD-Nias dan masalah hukum selanjutnya dilimpahkan ke unit-unit Terkait di Lingkungan 

Kementerian Keuangan, pada  5 April 2013 berlangsung kegiatan serah terima tugas dari 

Tim Pemberesan Administrasi BRR NAD-Nias yang disaksikan langsung Direktur  Hukum dan 

Humas DJKN dan Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan DJPb.

Salah satu wujud optimalisasi kualitas pelayanan prima adalah pembangunan gedung baru 
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Photo Caption:

1. Peresmian gedung Kanwil DJKN Pontianak oleh DIrektur Jenderal Kekayaan Negara.

2. Serah Terima Tugas TIm Pemberesan Administrasi BRR NAD-Nias kepada Kementerian Keuangan cq. 

Kanwil DJKN Aceh dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh.

3. Workshop penyusunan laporan keuangan dan BMN Satuan Kerja DPRD Provinsi SUmatera Utara

4. Rapat Koordinasi Validasi Berkas Kasus Piutang Negara oleh Kanwil DJKN Suluttenggomalut.

5. Sosialisasi pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Padang Sidempuan.

dengan tujuan mendekatkan organisasi 

kepada seluruh stakeholders. Dalam 

sambutan peresmian Kanwil DJKN 

Pontianak pada 23 April 2013, Dirjen 

Kekayaan Negara berpesan seluruh jajaran 

harus menjaga integritas masing-masing 

dan memastikan akuntabilitas pekerjaan 

benar-benar terjaga serta dapat melihat 

positif dan bersyukur untuk membentengi 

diri dari hal-hal yang tidak diperkenankan. 

Selain itu Dirjen meminta sinergi Kanwil 

dapat ditingkatkan dengan unit lain di 

bawah Kementerian Keuangan. 

Sementara dalam meningkatkan 

kualitas pelayanan prima, Kanwil DJKN 

Suluttenggomalut melakukan koordinasi 

dengan Kantor Wilayah BRI Manado sebagai 

upaya dalam percepatan penyelesaian 

pengurusan piutang negara khususnya 

pengembalian BKPN pada 18 April 2013 

di Kantor Wilayah BRI Manado.  Upaya 

ini diharapkan mampu mengintensifkan 

koordinasi langsung sehingga harus 

dilakukan clean and clear terlebih dahulu. 

Setelah data pada masing-masing instansi 

tersebut benar maka selanjutnya akan 

dilakukan rekonsiliasi data antara kantor 

cabang BRI dengan KPKNL.

Pelayanan prima dalam pengelolaan 

BMN dapat terlihat dalam peran aktif 

KPKNL membantu meningkatkan kualitas 

pengelolaan BMD sehingga nantinya 

akan mempengaruhi Opini BPK atas LKPD. 

Hal ini merupakan kesimpulan kegiatan 

sosialisasi di lingkungan Pemerintah Kota 

Padangsidimpuan pada 16 April 2013.

3 4 5

“ Orang yang melayani akan merasa nyaman,                                               
orang yang dilayani akan nyaman. “ 

(Arthur Kaufman)
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Membangun Good Governance, bukan hanya masalah memperbaiki kondisi institusi 

pemerintah, kondisi pelaku dalam masyarakat juga harus mendapat perhatian. Masyarakat 

sebagai institusi memiliki berbagai kelompok sosial dengan kondisi dan kepentingan 

berbeda. Oleh karena itu, Good governace membutuhkan cara agar keragaman 

diperhitungkan. 

Pada hakikatnya visi dan misi “Good Governance” bukan hanya tugas DJKN semata, tetapi juga 

tugas kita semua sebagai penyelengara pemerintahan agar selalu bersinergi dalam mencapai 

pengelolaan kekayaan negara yang baik. KPKNL Padang menyelenggarakan sosialisasi 

peraturan-peraturan terkait bidang pengelolaan BMN di Hotel Grand Inna Muara Padang, 

pada Rabu, 24 April 2013.

Kebijakan fiskal nasional perlu terus konsisten dijaga untuk memperhatikan indikator 

ketahanan fiskal, sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas makro ekonomi. Fungsi 

distribusi pusat ke daerah telah berjalan, namun belum optimal. Seminar Kebijakan Fiskal 

dan Ekonomi Terkini, Hotel Arya Duta, Pekan Baru pada 8 Mei 2013 oleh Sekretariat Jenderal 

Kementerian Keuangan. 

Upaya membangun pengelolaan BMN yang efektif dan mewujudkan tata kelola pemerintah 

yang baik, DJKN mengharapkan segera melakukan penghapusan BMN yang telah dinyatakan 

hilang/tidak ditemukan/rusak berat sehingga data yang dilaporkan setiap semester kepada 

Meciptakan Good Governance 
yang Baik

Mei

3
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Photo Caption:

1. Suasana lelang eksekusi hak tanggungan Pasal 6 UUHT aset PT. Metro Batavia pada KPKNL Tangerang.

2. Sosialisasi Wasdal BMN dan Penyusutan aset tetap Hotel Danau Toba Int’l, Medan.

3. Sosialisasiperaturan-peraturan terkait pengelolaan BMN Hotel Grand Inna  Muara Padang

4. Rapat Koordinasi PUPN Jawa Barat. 

5. Pembukaan Diklat penyegaran Barang dan Jasa Hotel Grand Mercure, Jakarta.

6. Seminar kebijakan fiskal dan ekonomi Hotel Arya Duta, Jakarta.

pengelola merupakan data BMN yang akurat 

dan akuntabel. Penyusutan BMN berupa 

Aset Tetap perlu segera diimplementasikan 

karena  telah menjadi temuan BPK atas 

audit terhadap LKPP tahun 2009. Sosialisasi 

Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik 

Negara, Hotel Danau Toba Internaional, 

Medan,  07 Mei 2013.

Sementara itu, meskipun realisasi terget 

pokok lelang telah tercapai, KPKNL Serpong 

tidak cepat berpuas diri terhadap realisasi 

hasil lelang, pada 16 Mei 2013 berhasil 

melakukan lelang eksekusi pasal 6 Undang-

undang Hak Tanggungan (UUHT) atas aset 

debitor PT. Metro Batavia dengan nilai Rp.60  

Milyar lebih. 

Dalam bidang Pengurusan Piutang Negara, 

PUPN Cabang Jawa Barat menindaklanjuti 

evaluasi atas hasil pengurusan piutang 

negara Dana Penguatan Modal Lembaga 

Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM LUEP) 

dengan melaksanakan rapat koordinasi 

pada 15 Mei 2013 di ruang rapat Kepala 

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan 

Negara (DJKN) Jawa Barat.

Berbeda halnya dengan dalam kegiatan 

pengadaan barang dan jasa pemerintah 

yang harus memperhatikan aspek good 
governance untuk mengurangi temuan BPK. 

Terdapat sekira 10 temuan pada Laporan 

Keuangan DJKN Tahun 2013 pada Diklat 

Penyegaran Barang dan Jasa di Hotel Grand 

Mercure Jakarta, 28 Mei 2013. 

4 5 6

“ Pelayanan terbaik hanya dapat terwujud jika mata hati kita sebagai 
pelayan terbuka lebar dan diterapkan dalam keseharian. “ 

(Agus Martowardoyo)
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Komitmen untuk melakukan perubahan baik dalam lingkup lokal maupun nasional. 

Transformasi Birokrasi bukanlah suatu hal yang mudah untuk dicapai. Perlu komitmen 

dan integritas dari segenap komponen pemerintah, baik lokal maupun nasional untuk 

mewujudkannya. Kebijakan internalisasi budaya dapat lebih powerfull dan mempunyai daya 

ungkit yang besar terhadap peningkatan kinerja maka dalam pelaksanaanya  harus dilengkapi 

dengan 4 mentalitas manajenen yaitu commitment, accommplisment, accountability  dan 

excellence. 

Upaya mewujudkan komitmen khususnya dalam pengelolaan BMN dalam Penyelesaian 

Aset Bekas Milik Asing/Cina (ABMA/C) Tingkat Pusat diantaranya dukungan  terhadap proses 

penyelesaian ABMA/C Universitas Trisakti Jakarta menjadi BMN di bawah Kemendikbud. 

Hal ini terungkap dari hasil rapat Tim Penyelesaian ABMA/C di Hotel Lumire, Jakarta. 

Penyelesaian ABMA/C ini diperlukan kerjasama dan komunikasi yang erat dan “apik” antara 

Tim Penyelesaian ABMA/C Tingkat Pusat, TAD, dan pihak –pihak yang terlibat di dalamnya, 

Pemerintah Pusat dan Kementerian/Lembaga yang berkepentingan. 

Pengelolaan BMN lain yang tidak kalah penting adalah penyusutan BMN, KPKNL Banda Aceh 

melaksanakan kegiatan Sosialisasi Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada 

Entitas Pemerintah Pusat sebagai tindak lanjut dari audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik 

Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2010 dan Tahun 2011. 

Seperti yang diketahui, tingkat kepatuhan satker yang melaksanakan Rekonsiliasi SIMAK BMN 

Internalisasi Komitmen
Pengelolaan BMN

Juni

3
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Photo Caption:

1. Pembukaan Rapat Kerja Terbatas Pengelolaan Kekayaan Negara.

2. Rapat Koordinasi penyelesaian ABMA/C Hotel Lumire, Jakarta.

3. Ceramah Curent Isue DTSS Perencanaan Kebutuhan BMN Pusdiklat KNPK, 

Tangerang.

4. Pembinaan Nilai, Budaya Kerja dan Etika Pegawai Kemenkeu oleh Kanwil 

DJKN Balinusa .

5. Penyegaran Sistem Informasi Geografis Kekayaan Negara dan SIP Hotel 

Grand Royal Panghegar, Bandung.

6. Sosialisasi SIMAK BMN Paramaartha SPN Batua, Makassar.

di KPKNL Banda Aceh pada tahun 2012 telah mencapai angka 90%. 

Hal ini merupakan prestasi tersendiri mengingat jumlah satker yang 

dinaungi oleh KPKNL Banda Aceh yang begitu besar.

Internalisasi komitmen yang lebih nyata dapat dilakukan melalui 

kegiatan morning call. Morning Call adalah kegiatan rutin yang 

sangat penting bagi kebersamaan kita, di dalamnya bisa dilakukan 

diskusi singkat, dan membahas hal-hal strategis yang harus 

dilakukan, serta internalisasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, di 

ruang Rapat Kanwil DJKN Sulseltrabar. Saat ini Direktorat Jenderal 

Kekayaan Negara (DJKN) telah bergerak menjadi Manajer  Aset 
bukan hanya Administrator Aset, sehingga diperlukan pengetahuan 

dan tinjauan dalam berbagai aspek dalam melakukan perencanaan 

dan harus memperhatikan unsur sosial budaya.

Perlunya sikap tulus dalam pemberian pelayanan karena dengan 

sikap tulus tersebut akan tercipta sikap proaktif dan cepat tanggap 

serta kedisiplinan dalam pemberian pelayanan sehingga kepuasan 

pengguna jasa meningkat. Begitulah amanat Kabag Umum Kanwil 

DJKN Balinusra pada  4 Juni 2013 disela-sela pembinaan tentang 

Nilai, Budaya Kerja, dan Etika.

Dukungan pengelolaan BMN tidak lepas juga dari upaya 

membangun database Penilaian dan Geografis Kekayaan Negara. 

Sistem Informasi Penilaian (SIP) merupakan jawaban atas kebutuhan 

kantor operasional dan kantor wilayah akan sebuah aplikasi yang 

akan membantu melakukan penilaian terutama mengenai form 

kertas kerja penilaian dan kecepatan mencari data pembanding. 

Demikian disampaikan Kasubdit Analisis Data dan Informasi 

Penilaian Direktorat Penilaian DJKN dalam acara penyegaran Sistem 

Informasi Geografis Kekayaan Negara (SIGKN) dan SIP di Grand 

Royal Panghegar, Bandung.

Jika melihat pengelolaan BMN sejak berdirinya DJKN sampai hari 

ini, kita optimistis bahwa kita under right track pada arah yang mulai 

menunjukkan kinerja dan materialitas atau signifikansi dari tupoksi, 

inti sambutan Direktur Jenderal Kekayaan Negara pada acara 

Rakertas PKN Hotel Lumire, Jakarta 17 - 19 Juni 2013. 

4 5 6

“ Kunci sukses melayani dengan unggul adalah 
kerendahhatian dan konsistensi”

(Irene Tedjo)
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Upaya mengelola dan menata aset secara akurat dan akuntabel sangat diperlukan, dan 

hal tersebut memerlukan komitmen tinggi dari semua pihak, mulai dari tingkat Satker 

sampai dengan tingkat pengguna barang Eselon I. Dengan begitu seluruh aset BMN dapat 

dipertanggungjawabkan secara fisik dan administrasi pelaporannya. Pengelolaan aset BMN 

yang akurat dan akuntabel harus disertai dengan SDM yang handal terkait pengelolaan BMN. 

Kemampuan para pengelola BMN yang handal harus selalu dikelola, ditingkatkan dan terus 

dijaga konsistensinya dalam usaha untuk mengawal seluruh aset BMN.

Wujud komitmen bersama di bidang kemanusiaan adalah donasi DJKN untuk 

membangkitkan Semangat Gayo. Selain memanfaatkan momen Ramadhan, 

pengkoordinasian donasi ini dilakukan agar lebih mudah sampai ke masyarakat Aceh 

Tengah. Seluruh sumbangan dan donasi yang terkumpul diserahkan melalui Harian Serambi 

Indonesia oleh Kepala Bagian Umum Kanwil DJKN Aceh dan diterima oleh Redaktur Serambi 

Indonesia. 

Prestasi yang membanggakan KPKNL Purwakarta yang berhasil melelang aset eks BPPN 

dengan nilai total Rp395.211.111.999,00.  Lelang aset eks BPPN yang dilakukan oleh DJKN 

tersebut bukan hanya dilakukan di KPKNL Purwakarta. Lelang juga dilaksanakan secara 

serentak di beberapa daerah di antaranya Serpong, Jakarta, dan Bandung. Dari seluruh lelang 

termasuk hasil lelang di Purwakarta, DJKN berhasil mengumpulkan dana senilai Rp589,6 

Milyar yang selanjutnya akan disetor ke kas negara.  

Komitmen Bersama dan
Optimalisasi Lelang

Juli

1
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1. Penyerahan donasi kemanusiaan korban gempa Aceh kepada Redaktur Serambi Indonesia.

2. Rapat koordinasi  Pengelolaan BMD Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat

3. Sosialisasi Penyusutan BMN Hotel Matoa, Jayapura. 

4. Lelang aset eks. BPPN KPKNL Purwakarta.

5. Pelayanan rekonsiliasi BMN KPKNL Banda Aceh 

6. .Sosialisasi pelayanan lelang dan tarif bea lelangHotel Orchardz, Pontianak

“Berikan yang terbaik. Layani dengan senyum. 

Petugas rekon adalah etalase pelayanan KPKNL Banda 

Aceh. Dari sinilah kita dinilai oleh para stakeholders,” 

demikian arahan dari Kepala KPKNL Banda Aceh. 

Kepala KPKNL Banda Aceh juga berpesan kepada 

petugas rekon untuk tetap semangat dan menjaga 

nama baik KPKNL Banda Aceh, serta menitipkan 

apresiasi kepada Kementerian Agama dan atas 

bantuannya dalam menyediakan ruangan untuk 

kegiatan rekonsiliasi jarak jauh tersebut. 

Upaya mewujudkan komitmen bersama dan 

pelayanan lelang ke depan akan semakin berat. 

Sebagai pengelola BMN di daerah harus bekerja 

ekstra keras mendorong semua satuan kerja 

Kementerian/Lembaga untuk melakukan perbaikan 

dalam bidang penatausahaan dan pengelolaan 

BMN secara tertib, teratur dan bertanggungjawab. 

Kepala KPKNL Jayapura penyajian nilai BMN dalam 

LKPP dilakukan dengan berpedoman pada Standar 

Akuntansi Pemerintah sesuai PP Nomor 71 Tahun 

2010.“

Salah satu dukungan pengelolaan BMN, Kantor 

Pusat DJKN mencanangkan pelaksanaan sensus 

BMN tingkat Kuasa Pengguna Barang (KPB) yang 

ditargetkan selesai pada minggu kedua Oktober 

2013. Hasil sensus BMN ini, nantinya akan menyajikan 

informasi yang lebih realistis mengenai keberadaan, 

kondisi dan nilai BMN Kementerian Keuangan secara 

keseluruhan. Selain itu, sensus ini juga bertujuan agar 

BMN Kementerian Keuangan dapat terdata dengan 

baik dalam upaya mewujudkan tertib administrasi 

dan mempermudah pelaksanaan pengelolaan BMN. 

4 5 6

“ Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja 
karena mereka terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi 
karena mereka lebih suka bekerja. Mereka tidak menyia-nyiakan 

waktu untuk menunggu inspirasi”

(Ernest Newman)
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Dalam memaknai dan mengaplikasikan 

kerja yang cerdas, keras dan ikhlas, maka kita 

sebagai pegawai harus selalu melakukan 

pekerjaan dengan sebaik mungkin 

sesuai kemampuan yang dimiliki untuk 

mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan. 

Ketika pekerjaan selesai, disertai dengan 

rasa ikhlas dalam melakukannya, maka ada 

kepuasan yang tidak berkaitan langsung 

dengan hasil yang diperoleh. Tapi 

keberhasilan yang diperoleh bila bekerja 

tidak ikhlas bisa menyebabkan rasa jengkel 

dan capek. 

Kita  pererat jalinan silaturahmi  insan 

DJKN yang berintegritas dan profesional 

menuju kesempurnaan, Dirjen Kekayaan 

Negara menyampaikan pesan di sela-

sela Halal Bilhalal Kantor Pusat DJKN. 

Implementasi dari ibadah puasa akan 

sejalan dengan Nilai-Nilai Kementerian 

Keuangan jika dilaksanakan dengan 

bersungguh-sungguh. Oleh karena itu, 

nilai kesempurnaan saling berkaitan erat 

dengan nilai pelayanan. Jadi, ada beberapa 

kata kunci untuk menjadi insan DJKN yang 

berintegritas dan profesional menuju 

kesempurnaan yaitu jujur, benar, dan 

disiplin dalam memberikan pelayanan. 

Seluruh personil DJKN di Kantor-kantor 

vertikal, harus menjadi asset manager. 
Sekarang tidak hanya sebagai pencatat 

aset saja, tetapi memposisikan diri sebagai 

asset manager. Hal ini disampaikan Direktur 

Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto pada 

saat membuka acara Rapat Koordinasi 

Percepatan Sertipikasi Barang Milik Negara 

Berupa Tanah pada 19 Agustus 2013 di 

Hotel Alila, Jakarta. 

Memaknai Kerja Cerdas, 
Keras, dan Ikhlas

Agustus
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1. Suasana silahturahmi seluruh pegawai 

lingkungan Kantor Pusat DJKN. 

2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara membuka 

acara rapat koordinasi percepatan sertifikasi BMN 

berupa tanah, Hotel Alila Jakarta.

3. Kegiatan buka bersama Kanwil DJKN DKI Jakarta

4. Pengambilan sumpah pejabat eselon IV 

lingkungan Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu

5. Peringatan detik-detik proklamasi Perwakilan 

Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan 

Tengah di lapangan KPKNL Palangkaraya

Pada forum berskala nasional ini, Dirjen 

Kekayaan Negara memberi apresiasi atas 

kinerja seluruh jajaran DJKN di Kantor Pusat 

dan daerah, sehingga DJKN memperoleh 

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 

109,87 dan mendapat peringkat kedua 

di Kementerian Keuangan. Prestasi DJKN 

ini harus terus ditingkatkan dengan 

melaksanakan tugas dan fungsi dengan 

hati dan passion, sehingga pekerjaan 

dilaksanakan dengan hati senang dan 

memperoleh hasil yang lebih baik.

Senantiasalah bekerja dengan penuh 

tanggungjawab, berlandaskan core 
value dan keikhlasan serta meniatkannya 

sebagai ibadah. Kakanwil DKI Jakarta 

juga mengharapkan agar setiap pegawai 

memiliki tahapan/mekanisme kerja yang 

baik, diawali dengan perencanaan. Dari 

perencanaan diimplementasikan dengan 

pelaksanaan. Selanjutnya output hasil 

kerja dievaluasi, kemudian melakukan 

pelaporan atas apa yang telah dikerjakan. 

“Selalu berpikir positif, bertindak responsif,  

memiliki kreativitas yang tinggi, saling 

bekerja sama dan saling membantu. 

Sambutan Kakanwil DKI Jakarta dalam 

kegiatan buka bersama di lingkungan 

Kanwil DKI Jakarta.

Sumpah atau janji yang diucapkan 

mempunyai makna religius, suci, 

atau sakral yang harus mampu 

dipertanggungjawabkan kepada atasan, 

stakeholders dan yang paling penting 

adalah kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Demikian sebagian kutipan pengarahan 

Kakanwil DJKN Lampung dan Bengkulu 

dalam pengambilan sumpah pejabat 

eselon IV. Beliau juga berpesan nilai-

nilai Kementerian Keuangan tidak 

bertentangan dengan ajaran agama 

manapun. Oleh karena itu, bagi segenap 

individu pegawai tidak ada tawar-menawar 

dalam melaksanakan Nilai-Nilai tersebut 

dalam tugas dan layanan.

Sinergi Perwakilan Kementerian Keuangan 

Provinsi Kalimantan Tengah dalam upacara 

memperingati kemerdekaan HUT RI. 

Sebagai manusia insan Kementerian 

Keuangan yang hidup, maka kehidupan ini 

tidak boleh hanya diisi dengan kesibukan 

di dunia sempit. Oleh sebab itu tidak 

boleh lupa bahwa kita menjadi bagian 

masyarakat bangsa Indonesia dan segala 

yang kita perbuat dipertanggungjawabkan 

ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Untuk 

itu, semua harus mampu memberikan 

sumbangsih untuk membangun tata 

kehidupan masyarakat yang baik, dalam 

wujud kemampuan insan Kementerian 

Keuangan untuk menjaga perilaku sehari-

hari agar tidak merusak tatanan, tidak 

merusak aturan-aturan bermasyarakat 

dan tidak merusak sendi-sendi kehidupan 

bangsa

4 5

“ Jika kita melayani, maka hidup 
akan lebih berarti. ”

(John Gardne)
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Memburu opini 
WTP 

Opini WTP merupakan penilaian tertinggi yang diberikan karena menunjukkan bahwa laporan 

keuangan tersebut telah disajikan secara wajar, tidak terdapat kesalahan yang material, dan 

sesuai standar. Sehingga dapat diandalkan pengguna dengan tidak akan mengalami kesalahan 

dalam proses pengambilan keputusan. “WTP bukanlah tujuan akhir, harusnya WTP adalah 

tujuan antara bagimana kita berbangsa dan bernegara dengan Good Governance and Clean 
Governance, itu yang seharusnya kita pegang.

Langkah nyata menuju opini WTP dilakukan sinergi pelaksanaan anggaran di pemerintah 

pusat baik sisi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporannya. Dalam waktu yang tidak 

lama lagi perencanaan anggaran akan dikombinasikan dengan perencanaan barang milik 

negara, sehingga K/L harus mengintegrasikan perencanaan anggaran dengan perencanaan 

pengadaan BMN. Sambutan Dirjenm Kekayaan Negara pada saat menerima penghargaan atas 

keberhasilannya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2012 dengan Capaian 

Standar Tertinggi dalam Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah. 

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan membangun Zona Integritas 

menuju WBK dan WBBM merupakan salah satu wujud langkah nyata menuju WTP. Pembangunan 

satuan kerja yang berpredikat WBK diharapkan akan menjadi model pencegahan korupsi yang 

lebih efektif, karena pada unit kerja ini dilakukan berbagai upaya pencegahan korupsi secara 

nyata dan terpadu. Kesimpulan kegiatan Sosialisasi KPKNL Jakarta V Menuju Wilayah Bebas Dari 

Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). 

September
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1. Direktur Jenderal Kekayaan Negara memberikan 

piagam penghargaan kepada Kementerian/

Lembaga yang memperoleh opini WTP Laporan 

Keuangan 2012.

2. Sosialisasi program pembangunan Zona 

Integritas menuju WBK dan WBM KPKNL Jakarta V

3. Aset BMD Kabupaten Kebumen yang dilelang

4. Serah terima sertifikasi BMN Tanah  KPKNL 

SIngaraja.

5. Penandatanganan Berita Acara Hasil Inventarisasi 

dan Penilaian Kementerian Pekerjaan Umum.

6. Pemusnahan BMN eks. kepabean dan cukai 

KPKNL Jambi dan KPPBC Jambi.

Komunikasi, Koordinasi, Kerja Sama dan Sinergi (KKKS) sebagai titik keberhasilan dalam 

kegiatan sertipikasi BMN yang sedang menjadi hot issue. Apalagi KPKNL Singaraja berhasil 

menyerahkan asli sertipikat BMN berupa tanah di wilayah kerja KPKNL Singaraja. Kegiatan 

tersebut merupakan wujud nyata dari keberhasilan membangun KKKS antara berbagai pihak 

yang terkait. Selalu Tingkatkan KKKS di masa mendatang mengingat Program Percepatan 

Sertifikasi BMN Berupa Tanah ini masih berlanjut sampai dengan Tahun 2015 sesuai dengan 

Road Map Sertipikasi.

Prestasi yang cukup menggembirakan di wilayah Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten 

Kebumen melalaui KPKNL Purwokerto sebagai upaya untuk mewujudkan transparansi dalam 

pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Pada pelaksanaan lelang kali ini dilelang merupakan 

eks kendaraan dinas para Kepala Desa/Kelurahan se Kabupaten Kebumen. Salah satu kendala 

kurang baiknya penjualan terhadap kendaraan roda dua karena saat ini banyak kemudahan 

untuk mendapatkan kendaraan baru sehingga minat untuk membeli kendaraan roda dua 

bekas menjadi berkurang.

Kanwil DJKN DKI Jakarta mendukung aplikasi penerapan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan 

berupa Sinergi sehingga langsung dirasakan manfaatnya untuk memberikan pelayanan yang 

optimal guna menuju kesempurnaan guna meraih predikat LKPP menjadi WTP murni. Senada 

yang disampaikan Kakanwil DJKN DKI Jakarta pada saat penandatanganan Berita Acara Hasil IP 

BMN pada Kementerian Pekerjaan Umum yang telah dilakukan oleh Tim Penilai DJKN.

Sinergi berbeda yang ditunjukkan KPKNL Jambi saat melaksanakan pemusnahan Barang Milik 

Negara (BMN) yang berasal dari aset eks kepabeanan dan cukai bersama dengan KPPBC Madya 

Jambi. Diharapkan ke depannya sinergi dalam pengelolaan BMN Yang Berasal Dari Aset Eks 

Kepabeanan Dan Cukai terus terjaga demi terciptanya tertib fisik, tertib hukum, dan tertib 

administrasi pengelolaan BMN.

4 5 6

“  Memberikan layanan prima 
adalah pilihan. ”

(Enny Hardjanto)
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Peran strategis DJKN dalam pengelolaan BMN adalah untuk mewujudkan pengelolaan 

kekayaan negara yang sesuai dengan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, 

akuntabilitas publik dan kepastian nilai. Pengelolaan BMN yang berkualitas itu harus memenuhi 

tiga unsur yakni tertib secara fisik,tertib secara administrasi dan tertib secara hukum.

Peran strategis pengelolaan kekayaan negara menuju tertib fisik tidak akan berhasil tanpa 

didukung oleh jasmani yang sehat. Hal ini disampaikan Kepala Kanwil DJKN DIY dan Jateng 

dalam Pekan Olahraga dan Seni sekaligus menutup purna tugasnya selama bekerja di DJKN. 

Pengabdian dan dedikasi selama 35 tahun berkiprah untuk pengelolaan kekayaan negara.

Perubahan paradigma pengelolaan kekayaan negara saat ini merupakan asset manager, 
menuntut peran dan tanggung jawab yang lebih besar dari pengelola barang. Komitmen DJKN 

untuk tetap menyelesaikan pengelolaan BMN dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan 

harus tetap berjalan, sepenggal keynote speech Seminar Nasional Penataan Barang Milik Negara 

Hasil Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menuju Pengelolaan Keuangan Negara 

yang Akuntabel di Hotel Royal Amabrokmo, Yogyakarta. 

Dalam upaya meningkatkan peran strategis kekayaan negara, Kanwil DJKN Kalselteng 

bersama Bappenas menggelar Forum Discusion Group (FDG) terkait Pemantauan dan Evaluasi 

Pelaksanaan Program Pembangunan di Bidang Kekayaan Negara. Kegiatan ini dilaksanakan 

untuk membahas isu penting yang terjadi di pusat dan daerah, tentang kekayaan negara yang 

Peran Strategis 
Kekayaan Negara

Oktober

1

2
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Photo Caption:

1. Pekan Olahraga dan Seni di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Tengah dan DIY

2. Seminar Nasional Penatausahaan BMN Hotel Ambarukmo, Yogyakarta.

3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara memberikan kuliah umum pada kegiatan DJKN Goes to Campuss

4. Rapat Koordinasi persiapan Inventarisasi dan Penilaian tanah jalan tol.

5. Forum Discusion Group Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan di Bidang 

Kekayaan Negara.

dikaitkan dengan pembiayaan negara yaitu 

underlying asset berupa surat-surat berharga 

yang bisa digunakan untuk menunjang 

pembangunan Negara. 

Lawyer harus mampu lindungi National 
Interest Bangsa Indonesia merupakan 

tema penting mendukung peran strategis 

kekayaan negara. Hal ini disampaikan Dirjen 

Kekayaan Negara dalam kegiatan DJKN Goes 
To Campus yang bertempat di Universitas 

Pajajaran Bandung. Beliau juga menekankan 

pentingnya peran lawyer atau penasehat 

hukum di era globalisasi seperti sekarang ini. 

“Kami siap membantu PU sepenuhnya.” 

Kalimat itu dilontarkan dengan penuh 

semangat oleh Kepala Kanwil DJKN DKI 

Jakarta, Try Intiaswati dalam sambutannya 

pada rapat persiapan IP BMN tanah jalan tol. 

Hal ini merupakan salah satu peran strategis 

DJKN dalam pengelolaan kekayaan negara 

khususnya penilaian BMN.

3 4 5

“  Yang mengungkapkan kebesaran dalam diri kita adalah hasrat untuk 
membantu, hasrat melayani. ”

(Marianne Williamson)
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How to Strike
the Balance

“Di masa yang akan datang Kementerian Keuangan tidak saja melakukan benchmarking ke 

berbagai negara untuk menjadi lokomotif perubahan melalui transformasi kelembagaan 

tetapi di Kementerian Keuangan menjadi benchmark di negara-negara di asia sebagai institusi 

yang berhasil di transformasi kelembagaan.” 

Kementerian Keuangan adalah lembaga yang memiliki fungsi penegak hukum, seperti yang 

dilakukan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Anggaran tetapi di sisi lain 

juga punya sisi pelayanan, “How to strike the balance, bagaimana menarik garis tengah antara 

fungsi korelasi sebagai regulator dan fungsi pelayanan, ini menjadi tantangan bagi kita bersama 

ke depan. Untuk mencari keseimbangan tersebut dilakukan tranformasi kelembagaan dengan 

reformasi birokrasi yang dalam menjalankannya dibutuhkan komitmen dari semua pihak dari 

level Menteri Keuangan sampai dengan pelaksana di kantor pelayanan.

Dalam rangka membangun kesadaran dan komitmen bersama tentang program transformasi 

kelembagaan yang sedang dilaksanakan di lingkungan Kemeterian Keuangan, digelar talkshow 

yang diadakan yang bertemakan “Mengawal Jajaran Pimpinan Kementerian Keuangan dalam 

Rangka Hari Oeang ke- 67”. Kegiatan tersebut merupakan sarana pertemuan informal antara 

para pegawai dan para pemimpin, saling berbagi level regional atau kantor pusat. Harapan 

yang ingin diperoleh agar program transformasi kelembagaan ini memperoleh hasil yang 

diharapkan. Komitmen dari pimpinan di seluruh level kementerian keuangan sangat penting 

untuk bisa memastikan keberhasilan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan.

November

1

2

3
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Photo Caption:

1. Menteri Keuangan saat menjadi pembicara 

dalam talkshow .

2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara memberikan 

arahan saat Rapat kerja Nasional  DJKN Denpasar.

3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara memberikan 

arahan pada acara DJKN Goes to Campus di 

Univeristas Indonesia

4.Pembukaan Rapat Koordinasi BMN Internal Hotel 

Grand Royal Panghegar, Bandung

5. Rapat Koordinasi Pengendalian BMN  Pangkalan 

Bun.

6. Rapat Koordinasi Percepatan Penerpan SIMAK 

BMN Hotel Meritus Surabaya.

Pembinaan kepada Pengguna Barang secara berkelanjutan dan berkesinambungan menjadi 

salah satu prioritas yang harus dilakukan oleh Pengelola Barang. Berbagai permasalahan 

pengelolaan BMN mendorong digelarnya rapat koordinasi BMN yang mengangkat tema 

“Koordinasi dan Konsolidasi Internal Pengelola Barang untuk Meningkatkan Governance 
Pengelolaan Aset Lingkup Pemerintah Pusat” di Bandung.

Pengetahuan mengenai pengelolaan aset negara perlu dipahami sebagai salah satu faktor 

penting dalam perekonomian, kegiatan DJKN Goes To Campus 2 di Universitas Indoensia 

merupakan kesempatan yang sangat baik bagi mahasiswa untuk dapat mendalami 
management asset dalam tatanan pemerintahan. Ke depannya, DJKN berusaha untuk 

memenuhi agenda mendukung transformasi kelembagaan yang telah ditetapkan. 

Diharapkan kegiatan tersebut dapat meningkatkan pemahaman masyarakat atas peranan 

DJKN serta meningkatkan kepedulian masyarakat dalam membenahi aset negara.

Upaya mengejar Opini WTP, Pemkab Kotawaringin Barat menggandeng KPKNL Pangkalan 

Bun melakukan penilaian aset. Langkah awal kerja sama tersebut ditandai dengan rapat 

koordinasi dengan Kotawaringin Barat yang disambut kedua belah pihak, sehingga 

diharapkan dapat meningkatkan penelusuran aset dan mencegah ada aset yang terlewat 

dan tidak dinilai. Diharapkan dengan pelaksanaan penilaian aset BMD  ini laporan keuangan 

pemerintah daerah di Pemkab dapat lebih akurat dan akuntabel. 

Perbedaan sistem pencatatan akuntansi BMN pada TNI dan DJKN mendorong dilakukan 

Rapat Koordinasi Monitoring Progres penerapan aplikasi SIMAK BMN antara DJKN dan 

TNI di Hotel Meritus Surabaya. Penerapan aplikasi SIMAK BMN 2013 pada Kementerian 

Pertahanan/TNI menjadi fasilitas proses sinkronisasi dalam pelaksanaan pengelolaan BMN.

4 5 6

“  Jika Anda melakukan segala 
sesuatu dengan paradigma 

pelayanan, ketahuilah bahwa 
hidup Anda akan lebih bermakna 

dan bahagia ”

(Oprah Winfrey)
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Refleksi
Pengelolaan BMN

Kekayaan alam Indonesia yang melimpah seharusnya menjadi sumber pendapatan negara 

dan penghidupan bagi rakyatnya. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya 

pengelolaan yang baik agar manfaatnya dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia secara 

merata. Atas dasar hal tersebut Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berinisiatif untuk 

menyusun Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Kekayaan Negara sebagai payung hukum 

pengelolaan kekayaan negara yang terintegrasi, harmonis, komprehensif dan berkelanjutan, 

serta melindungi hak-hak masyarakat secara seimbang. 

Yang tidak kalah pentingnya dalam pengelolaan kekayaan negara adalah elemen Barang Milik 

Negara (BMN). Dibutuhkan monitoring dan evaluasi guna mewujudkan pengelolaan BMN 

yang baik. DJKN c.q Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI) 

telah mengadakan acara Rekonsiliasi Penyelesaian BMN Bermasalah Kementerian Keuangan 

sebagai untuk melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian realisasi penyelesaian atas 

pengajuan penghapusan BMN dari Pengguna Barang. 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga melaksanakan monitoring dan 

evaluasi (monev) bidang keuangan dan moneter di lingkungan kanwil Direktorat Jenderal 

Kekayaan Negara (DJKN) Lampung dan Bengkulu. Tujuannya adalah untuk mengetahui 

sejauh mana kinerja Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu, apakah output kinerja Kanwil 

DJKN Lampung dan Bengkulu sudah sesuai dengan Standard Operation Procedure (SOP) 

yang ditetapkan dan apakah para stakeholders atau para pengguna jasa telah mendapatkan 

Desember

2

3
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Photo Caption:

1. Lelang Barang Gratifikasi KPK

2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara memberikan 

arahan pada rapat panitia antar kementerian RUU 

PKN

3. Pemenang Lelang melalui email

4. Penyusunan DKPB di Kanwil DJKN Papua dan 

Maluku.

5. BMN Award di Kanwil DJKN RSK

6. Kegiatan sertipikasi tanah BMN di KPKNL 

Padangsidempuan

7. Kegiatan monev di Kanwil DJKN Lampung dan 

Bengkulu

8. Kegiatan Rekonsiliasi BMN rusak berat di 

lingkungan Kementerian Keuangan

layanan yang maksimal ataukah belum. Lebih lanjut, BMN yang berupa tanah perlu dilakukan 

pensertipikatan. Program sertipikasi Tanah BMN ini merupakan amanat UU dalam rangka 

menuju tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum (3T). 

Sementara itu yang tidak kalah pentingnya adalah penilaian BMN. Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Papua dan Maluku kembali melaksanakan 

koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) di lingkungannya dengan 

menyelenggarakan acara reviu penyusunan Daftar Komponen Penilaian Bangunan (DKPB).

Untuk meningkatkan gairah pengelolaan BMN dan mengacu pada kegiatan yang dilaksanakan 

oleh Kantor Pusat DJKN, acara yang secara populer dikenal dengan sebutan “BMN Award” ini 

diharapkan dapat memberikan motivasi dalam peningkatan kualitas pengelolaan BMN yang 

dilakukan Korwil maupuan Satuan Kerja K/L di wilayah Kanwil DJKN RSK.

Lain halnya dengan dengan Direktorat Lelang yang melaksanakan lelang email. Program lelang 

ini terbilang baru di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Program ini merupakan 

implementasi program kerja sama antara Direktorat Lelang dengan Direktorat Pengelolaan 

Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI) melalui Aplikasi Penawaran Lelang Melalui 

Email (APLME)  dikembangkan oleh Direktorat PKNSI.

Sementara itu DJKN bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan 

lelang barang gratifikasi yang berasal dari sitaan KPK dalam puncak rangkaian acara Pekan Anti 

Korupsi 2013 di Istora Senayan. Dari total 78 barang yang dilelang, yang laku terjual sebanyak 

74 barang dengan total Rp72.280,000,-. 

4 5 6
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Sinergi Kelembagaan yang Kuat
Refleksi dan Apresiasi Pengelolaan BMN Tahun 2013
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Tahun 2012, nilai aset di seluruh 

Indonesia sebesar Rp3.023,44 triliun, 

sesuai dengan Laporan Keuangan 

Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2012. 

Nilai ini mengalami peningkatan sebesar 

24,7% dibandingkan posisi tahun lalu yang 

nilainya mencapai Rp2.423,69 triliun. Hal 

ini ditegaskan Menteri Keuangan Chatib 

Basri saat memberikan arahan dalam acara 

Refleksi dan Apresiasi Pengelolaan Barang 

Milik Negara (BMN) pada 31 Oktober 2013 di 

Gedung Danapala, Kementerian keuangan, 

Jakarta.

“Oleh karena itu, jaga aset negara yang 

sangat besar ini dengan sebaik-baiknya,” 

ujarnya. Menurutnya, tugas menjaga 

aset negara merupakan tanggung jawab 

bersama terutama bagi setiap instansi untuk 

mengelola, menjaga dan melaporkan setiap 

tahunnya. Aset negara pada tahun 2012 

membukukan pendapatan sebesar Rp397,41 

miliar. “Nilai ini menunjukan tren peningkatan 

sebesar 24% dibandingkan posisi tahun lalu 

yang mencapai Rp321,18 miliar,” ucapnya. 

Alumnus Fakultas Ekonomi Universitas 

Indonesia ini menuturkan reformasi 

hukum di bidang BMN ditandai dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 

2006 tentang pengelolaaan BMN atau 

Daerah yang merupakan asset administrator 
menjadi asset manager. "Ada perubahan 

yang cukup signifikan karena fungsinya 

berbeda sekali dari administrator menjadi 

asset manager. Dengan perubahan ini pasti 

bersifat lebih aktif, ketimbang hanya sekedar 

mengadministrasikan aset-aset yang dimiliki," 

tuturnya.

Melalui event ini, ia mengajak K/L agar selalu 

meningkatkan sinergi kelembagaan yang 

kuat pada setiap aspek pengelolaan aset, 

dalam rangka mewujudkan pengelolaan 

BMN yang akuntabel dan transparan karena 

sinergi ini diperlukan pada setiap aspek 

pengelolaan aset. “Our fate is not within the 
stars, it is within ourselves,” katanya. Namun 

demikian, ia juga mengingatkan agar tidak  

terlena dan berpuas diri dengan hasil yang 

telah diraih. “Good is not enough, when better 
is expected,” pungkasnya. 

Hadiyanto mengungkapkan event ini telah 

dua kali diselenggarakan dan direncanakan 

akan dilangsungkan setiap tahun untuk 

terus membangun kesadaran setiap 

lembaga dalam pengelolaan BMN. Ia 

menjelaskan pemberian penghargaan ini 

untuk mendorong adanya tertib administrasi, 

tertib fisik dan tertib hukum dalam bidang 

pengelolaan BMN dari K/L di Indonesia.

Acara refleksi dan apresiasi ini diikuti oleh 

87 kementerian lembaga yang terbagi 

atas tiga kelompok berdasarkan jumlah 

satuan kerja, untuk menegakkan "fairness" 

terkait perbedaan beban masing-masing 

kementerian lembaga dalam pengelolaan 

BMN. Tiga kelompok tersebut adalah utilisasi 

BMN yang terdiri dari 35 K/L, kepatuhan 

pelaporan BMN yang terdiri 26 K/L, dan 

pelaksanaan sertipikasi BMN yang terdiri atas 

26 K/L. 

Teks: Bend. A. Santosa | Foto: Qori K
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Pemenang Refleksi dan Apresiasi
Pengelolaan BMN Tahun 2013

Utilisasi Barang Milik Negara

Kelompok I (jumlah satker tidak lebih dari 10 unit) 

Juara I Komisi Yudisial 

Juara II Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  

 BAPPENAS 

Juara III Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

Kelompok II (jumlah satker lebih dari 10 s.d. 100 unit)  

Juara I Lembaga Administrasi Negara  

Juara II Kementerian Lingkungan Hidup 

Juara III Arsip Nasional Republik Indonesia

Kelompok III (jumlah satker lebih dari 100 unit) 

Juara I Kementerian Keuangan  

Juara II Badan Pusat Statistik 

Juara III Kementerian Luar Negeri

Kepatuhan Pelaporan Barang Milik Negara

Kelompok I (jumlah satker tidak lebih dari 10 unit) 

Juara I Badan Intelijen Negara   

Juara II Komisi Pemberantasan Korupsi 

Juara III Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan   

 Kemamanan

Kelompok II (jumlah satker lebih dari 10 s.d. 100 unit) 

Juara I Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja  

 Indonesia  

Juara II Badan Kepegawaian Negara 

Juara III Kementerian Sekretariat Negara

Kelompok III (jumlah satker lebih dari 100 unit) 

Juara I Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 

Juara II Kementerian Perdagangan 

Juara III Badan Narkotika Nasional

Sertipikasi Barang Milik Negara berupa tanah

Kelompok I (jumlah satker tidak lebih dari 10 unit) 

Juara I Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Juara II Kementerian Riset dan Teknologi 

Juara III Badan Pengawas Tenaga Nuklir

Kelompok II (jumlah satker lebih dari 10 s.d. 100 unit) 

Juara I Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan   

 Anak 

Juara II Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan 

Juara III Badan Tenaga Nuklir Nasional

Kelompok III (jumlah satker lebih dari 100 unit) 

Juara I Kementerian Pertahanan 

Juara II Kementerian Perindustrian 

Juara III Mahkamah Agung

Untuk penghargaan “Peningkatan Tata Kelola Berkesinambungan” 

diberikan kepada Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung 

serta penghargaan Kerja Sama Tata Kelola Antar Kementerian/Lembaga” 

dianugerahkan kepada BPK RI dan Badan Pertanahan Nasional.

Selamat kepada

Tugas menjaga aset negara merupakan 

tanggung jawab bersama, terutama bagi 

setiap instansi untuk mengelola, menjaga 

dan melaporkan setiap tahunnya.
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Menteri Keuangan Chatib Basri memberikan 

apresiasi atas kinerja DJKN sampai triwulan 

III tahun 2013 saat membuka acara Rapat 

Kerja Nasional (Rakernas ) DJKN yang 

bertema “Meningkatkan Peran Strategis DJKN 

Sebagai Pengelola Kekayaan Negara dalam 

Rangka Mewujudkan Pengelolaan Kekayaan 

Negara yang Akuntabel dan Transparan” 

pada 6 November 2013, di Aula  Mezzanine  

Kementerian  Keuangan, Jakarta.

Dalam arahannya, Menkeu mengatakan bahwa 

kinerja ini merupakan hasil kesungguhan dan 

kerja keras seluruh elemen DJKN. “Saya minta 

agar Saudara terus bersemangat melaksanakan 

setiap tugas dengan sungguh-sungguh dan 

penuh tanggung jawab,” pintanya. Saat ini, 

Kementerian Keuangan sedang melaksanakan 

program transformasi kelembagaan. Program 

tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan 

kelembagaan Kementerian Keuangan, 

meninggalkan sekat-sekat sektoral, sekaligus 

mengintegrasikan proses bisnis dengan 

berbasis pada teknologi informasi dan SDM 

yang unggul.

“Oleh karena itu, saya tegaskan kembali 

bahwa kita harus memahami perbedaan 

yang muncul yang merupakan dinamika 

organisasi untuk menuju perbaikan secara 

terus-menerus,” ujarnya. Ia berharap melalui 

program transformasi kelembagaan ini dapat 

membentuk organisasi yang efektif dan efisien 

serta senantiasa dapat memenuhi prinsip good 
governance dalam memberikan pelayanan 

kepada stakeholders.

Chatib Basri berpesan beberapa hal agar proses 

transformasi yang dikehendaki dapat berjalan 

sesuai harapan antara lain, setiap orang 

harus merasa terdorong untuk melakukan 

perubahan, membentuk gugus tugas yang 

akan memandu proses perubahan ini (change 
agent), menerjemahkan visi ke dalam strategi 

dan inisiatif yang lebih menantang dan 

merefleksikan  ke dalam indikator-indikator 

yang memiliki dampak/outcome, menciptakan 

quick win dalam setiap tahapan yang akan 

disusun karena perubahan tidak mungkin 

dapat dicapai dalam waktu singkat. 

Sebelumnya, Direktur Jenderal Kekayaan 

Negara Hadiyanto menyampaikan bahwa  

Rakernas ini merupakan agenda tahunan 

DJKN, yang merupakan momentum 

bagi DJKN untuk melakukan konsolidasi, 

meneguhkan komitmen, dan menyatukan 

gerak langkah dalam melaksanakan tugas 

sebagai pengelola kekayaan negara. Selain 

itu, Rakernas ini digunakan untuk melakukan 

evaluasi atas kinerja DJKN 2013,  merumuskan 

rencana kerja tahun DJKN 2014 mengacu pada 

Kebijakan Strategis Kementerian Keuangan 

2014-2024, dan merumuskan inisiatif dan 

rencana aksi pengelolaan kekayaan negara 

yang mendukung peningkatan peran strategis 

organisasi.

Usai pembukaan Rakernas DJKN di Jakarta, 

Acara ini berlanjut pada 5-6 November 2013 

di Pulau Bali. Dalam acara yang diikuti oleh 

kurang lebih 260 peserta dari seluruh Indonesia 

yang terdiri dari pejabat eselon II dan III baik 

kantor pusat maupun kantor vertikal  DJKN, 

Dirjen Kekayaan Negara Hadiyanto kembali 

menegaskan bagaimana setiap insan DJKN 

menjadi change agent yang mendukung 

proses Tranformasi Kelembagaan Kementerian 

Keuangan dan DJKN, yang mana keberhasilan 

tranformasi kelembagaan ini ditandai dengan 

meningkatnya pelayanan publik, efisiensi dan 

efektifitas penganggaran pelayanan publik, 

bentuk organisasi yang tepat/rightsizing dan 

sikap reform yang tepat/right behavior.
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Liputan Khusus

Kami terus-menerus 
melakukan supervisi dan 
bimbingan kepada satker 

K/L serta penyusunan dan 
penyempurnaan berbagai 

peraturan guna mendukung 
terwujudnya tata kelola 
kekayaan negara yang 
handal dan akuntabel.

Dalam Rakernas ini, DJKN me-launching Mars 

DJKN sekaligus memperkenalkan logo/pataka 

dan maskot DJKN. Acara diawali dengan 

penyerahan dua pataka tanda kehormatan 

DJKN yang diiringi lagu Bagimu Negeri oleh 

Paduan Suara DJKN. Para peserta mengikuti 

prosesi penyerahan pataka ini dengan hikmat. 

Lagu Bagimu Negeri semakin menambah 

kehikmatan detik-detik prosesi ini dan semakin 

menambah rasa bangga kepada tanah air 

untuk selalu mengabdi kepada bangsa 

Indonesia. 

Usai penyerahan pataka, acara dilanjutkan 

dengan memperkenalkan maskot DJKN 

yang ditandai pembukaan tirai simbolik yang 

ditandu oleh empat penari sebagai wujud 

personifikasi DJKN yang menggambarkan 

organisasi yang bertindak tegas dan berwibawa 

dalam melaksanakan tugas. Paduan Suara 

DJKN dengan semangat menyanyikan lagu 

mars sebagai tanda telah di-launchingnya 

Mars DJKN yang kemudian dinyanyikan oleh 

seluruh peserta Rakernas dengan semangat. 

Di tempat yang sama, capacity buliding 

disampaikan oleh Pakar Komunikasi dari 

Universitas Indonesia (UI) Ari Junaedi dengan 

tema motivasi kepemimpinan sehingga 

tujuan organisasi dapat berjalan secara efektif 

dan efisien serta output yang dihasilkan  

sesuai dengan kebutuhan bisnis organisasi 

ke depan. Dengan gayanya yang khas, Ari 

Junaedi menyampaikan materi dengan 

mempraktekkan cara berkomunikasi para 

pemimpin Indonesia dari masa ke masa. Selain 

itu, Ari juga menyampaikan secara detail 

bagaimana seorang pemimpin berkomunikasi 

kepada seluruh stakeholdersnya baik sesama 

pejabat, atasan, maupun kepada bawahan.

Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan 

pemaparan kinerja kanwil secara regional yang 

dipimpin oleh Plt. Sekretaris DJKN Tavianto 

Noegroho. Plt. Sekretaris DJKN menyampaikan 

hasil Nilai Kinerja Organisasi (NKO) di 

lingkungan DJKN, dimana nilai NKO tertinggi 

diraih oleh Kanwil Banda Aceh, Kanwil Jateng 

DIY dan Kanwil Sultengbar, namun secara 

umum NKO Kanwil DJKN di atas rata-rata unit 

lain di lingkungan Kementerian Keuangan. Sesi 

yang tidak kalah menarik adalah pemaparan 

dialog interaktif yang dipimpin oleh Dirjen 

Kekayaan Negara mengenai organisasi dan 

kinerja. Sebelum sesi tanya jawab disampaikan 

mengenai materi Asset Strategic Management 

oleh Tenaga Pengkaji Harmonisasi Kebijakan 

Nuning SR Wulandari. 

Rakernas ini ditutup dengan capacity building 

kepemimpinan dalam bentuk outbond 

dimana last project capacity building tersebut, 

Dirjen Kekayaan Negara mengendalikan mobil 

remote di atas jalan yang dibangun oleh 

perwakilan peserta rakernas sebagai simbol 

bahwa seluruh peserta rakernas mendukung 

penuh langkah pemimpin untuk mencapai 

tujuan organisasi. (Dwinanto/Danny/Bend-

Humas)
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Menjadikan citra pelayanan prima sebagai budaya adalah tekad seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan 
yang lain. Bukan hanya di kantor pusat, tekad itu menjalar hingga ke kantor-kantor vertikal di seluruh wilayah Indonesia. 
Setidaknya hal itulah yang tampak ketika Tim Penilai Kantor Pelayanan Percontohan (KPPc) Tahun 2013 mengunjungi 12 

kantor vertikal terpilih dari semua unit eselon I Kementerian Keuangan. 

Idealnya kan semua kantor Pelayanan Kementerian Keuangan mempunyai standar pelayanan yang sama. Karena baik 
secara kultur, secara standar pelayanan, serta service level agreement-nya itu harus sama. Kegiatan penilaian kantor 

percontohan diharapkan dapat memicu jajaran kantor vertikal untuk terus membangun semangat dalam mengabdi kepada 
negara, mendorong kreativitas pelayanan, dan menumbuhkan prinsip akuntabilitas serta transparansi. 

Penganugerahan penghargaan bagi pemenang penilaian KPPc telah dilakukan pada saat upacara peringatan Hari Oeang 
pada tanggal 30 Oktober. Menteri Keuangan secara langsung akan menyerahkan plakat dan hadiah kepada kepala kantor 

terbaik. Pada kesempatan ini redaksi akan mengulas lebih dalam prestasi yang telah diraih oleh kantor percontohan. 

Pelayanan yang prima itu 
bukan tujuan, tapi harus 

menjadi budaya kita sehari-
hari.

Potret Kantor Citra Pelayanan Prima

Juara I - KPKNL Padang

Layanan Jemput Bola dan Aplikasi Web Datuk Padang
Istilah “RANCAK” dalam bahasa daerah 

Sumatera Barat berarti bagus atau sempurna, 

berbeda dengan dengan KPKNL Padang yang 

mengatakan itu adalah motto kantor yang 

memiliki singkatan dari Ramah, Amanah, 

Nyaman, Cerdas, Akurat, dan Kesempurnaan. 

Motto inilah yang berhasil memberi warna 

untuk stakeholders yang saat ini berjumlah 

sekitar 600 kantor, dengan keragaman 

sebaran lokasi dan kesulitan mendapatkan 

pelayanan kekayaan negara, piutang, 

penilaian maupun lelang mendorong KPKNL 

Padang untuk memberikan “layanan jemput 

bola” yang memindahkan Area Pelayanan 

Terpadu (APT) di kantor ke tempat satker 

berada.

Apabila melihat perjalanan KPKNL Padang 

yang berawal hanya dari Kantor Pelayanan 

Pengurusan Piutang Negara (KP3N) yang 

kemudian, KP3N berganti nomenklatur 

menjadi Kantor Pelayanan Piutang dan 

Lelang Negara (KP2LN) pada tahun 2002. 

Setelah BUPLN berubah menjadi Direktorat 

Jenderal Piutang dan Lelang Negara, pada 

tahun 2007, KP2LN berubah menjadi KPKNL 

Padang seiring dengan dilahirkannya 

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada 

tahun 2006.  

KPKNL Padang sebagai instansi vertikal 

DJKN merupakan ujung tombak dalam 

memberikan layanan bidang pengelolaan 

kekayaan negara, penilaian, piutang negara 

dan lelang. KPKNL Padang pada tahun 2013 

melalui keputusan dewan juri berhasil meraih 

peringkat Kantor Pelayanan Percontohan 

terbaik  di lingkungan DJKN diikuti KPKNL 

Palangkara dan KPKNL Purwokerto. Surya 

Hadi, Kepala KPKNL Padang, sebelumnya 

menjabat sebagai Kepala KPKNL Banda Aceh. 

Menanggapi keberhasilan KPKNL Padang, 

Surya berkata, “Alhamdulillah kami berhasil 

menjadi yang terbaik, ini adalah hasil kerja 

keras seluruh pegawai di KPKNL Padang dan 

dukungan dari teman-teman seluruh Kanwil 

Riau, Sumbar dan Kepri”. 

Capaian kinerja yang sangat baik ditunjukkan 
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dalam dalam 3 (tiga) tahun terakhir, dimana 

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) dari KPKNL 

Padang selalu di atas 100% dan sampai 

dengan Desember 2013, KPKN Padang telah 

memperoleh NKO 115,28% dengan seluruh 

IKU yang hijau. Namun prestasi tersebut 

dianggap belum cukup, jika ingin maju 

selain infrastruktur kantor, kinerja kantor dan 

pegawai, diperlukan layanan unggulan yang 

menjadi kelebihan unik dari kantor. KPKNL 

Padang memiliki wilayah kerja yang cukup 

luas 11 kota/kabupaten dan dengan jumlah 

stakeholders 600 satuan kerja (satker) yang 

tersebar di seluruh pelosok wilayah kerjanya, 

KPKNL Padang menggunakan sistem 

“layanan jemput bola”.

Sistem “layanan jemput bola” merupakan 

inovasi dengan cara memindahkan Area 

Pelayanan Terpadu (APT) di kantor ke tempat 

satker berada. Sistem tersebut didukung oleh 

SDM yang mumpuni dengan satu wadah 

berupa Tim Keliling Terpadu Pengelolaan 

Kekayaan Negara (TKTPKN). TKTPKN akan 

berkeliling mendatangi kota-kota yang jauh 

dari Kota Padang untuk memberikan layanan 

Pengelolaan BMN, Piutang Negara, Lelang 

dan Penilaian. Sehingga para satker yang sulit 

melakukan perjalanan ke Kota Padang tetap 

dapat menggunakan layanan-layanan dari 

KPKNL Padang.

Dukungan SDM yang kompak dan alat 

transportasi yang diperoleh dari hasil 

optimalisasi pengelolaan Barang Milik 

Negara (BMN), tentu tidaklah membuat 

KPKNL Padang lupa diri mengedepankan 

pelayanan prima. Layanan unggulan 

berikutnya adalah inovasi layanan dalam 

Photo Caption:

1. Kepala KPKNL dengan mobil TKTPKN

2. Pelayanan di KPKNL Padang

3. Aplikasi Datuk Padang
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pemanfaatan sarana teknologi informasi (TI), 

yaitu dengan meluncurkan aplikasi berbasis 

web dengan nama Data Akses Terpadu KPKNL 

Padang atau disingkat “DATUK Padang”. 

Selain menyajikan data informasi semua 

layanan KPKNL Padang, visi-misi, Standard 
Operating Procedure (SOP) unggulan, aplikasi 

ini dilengkapi juga dengan profil seluruh 

pegawai masing-masing seksi dan bidang 

kerjanya. Inovasi ini diharapkan dapat 

memberikan pelayanan yang berorientasi 

pada kepuasan pemangku kepentingan 

dengan cepat, mudah dan tanpa dipungut 

biaya. 

Tak kalah dengan aplikasi berbasis web 

tersebut, KPKNL Padang juga memberikan 

layanan konsultasi melalui surat elektronis 

(e-mail), chatting dan video conference 

melalui akun Skype. Bahkan beberapa 

testimoni yang mengatakan KPKNL Padang 

bekerja dengan luar biasa, berpegang teguh 

kepada SOP dan anti Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme, baik dalam layanan pengelolaan 

kekayaan negara, penilaian, piutang negara 

dan lelang. Hal ini dibenarkan oleh Kepala 

KPKNL Padang yang selalu memotivasi para 

pegawai di kantornya, “anggap kantor kita ini 

adalah rumah keluarga besar kita, mari kita 

jaga dengan baik, jangan dikotori”. Jika KPKNL 

Padang ini adalah sebuah perahu maka kita 

sama-sama mendayung agar perahu ini 

dapat berlayar dengan baik, jangan sampai 

ada yang membocori perahu ini, karena kita 

semua akan tenggelam.  

Juara II - KPKNL Palangka Raya

Go Green dan Layanan Mandiri Front Office

Kami akan terus memperbaiki 
dan memelihara kinerja dan 

layanan unggulan kantor. 
Saya berharap KPKNL Padang 

menjadi Kantor Pelayanan 
Percontohan terbaik tidak 

hanya di lingkungan DJKN 
tetapi diperluas untuk Kantor 
Pelayanan Terbaik di Provinsi 

Sumatera Barat.

-Kepala KPKNL Padang-

Alih-alih Meminjam kutipan pepatah dayak 

kuno “ manakau atei oloh, mangat oloh 
manyinta dengae benye-benyem tuntang 
halus” yang berarti yang berarti mencuri hati 

orang agar orang mencintainya diam-diam 

dan halus, KPKNL Palangka Raya berhasil 

menggaet penghargaan kantor percontohan 

pada tahun 2013 bersama. Keberhasilan 

tersebut merupakan prestasi yang sangat 

dinantikan lama oleh kantor yang terletak 

pada titik tengah Republik Indonesia. Dengan 

konsep kantor yang minimalis dan ramah 

lingkungan memberikan kesan megah 

sontak terpancar ketika memasuki komplek 

KPKNL Palangkaraya. Wajar jika KPKNL  

Palangkaraya berhasil meraih peringkat 

kedua sebagai kantor percontohan tahun 

2013 ini,  apalagi kantor ini yang memiliki 

fasilitas terlengkap jika dibandingkan kantor 

pelayanan lainnya.

KPKNL Palangka Raya menjadi bentuk 

eksistensi DJKN dalam menjalankan visinya 

untuk menjadi pengelola kekayaan negara 

yang profesional dan akuntabel untuk 

sebesar-besar kemakmuran rakyat. KPKNL 

Palangka Raya yang berdiri sejak 1992 

dan terhitung Tahun 2008 menjadi KPKNL 

menjalankan fungsi DJKN bersamaan 

dengan pemekaran wilayah kerja dengan 

dibentuknya KPKNL Pangkalan Bun. Menjadi 

salah satu kantor percontohan merupakan 

idaman setiap kantor pelayanan yang ada 

diseluruh Indonesia, oleh karena keberhasilan 

patut menjadi salah satu KPKNL Percontohan 

di lingkungan Kementerian Keuangan.

Awalnya KPKNL Palangka Raya pesimis, 

mengingat terbatasnya sumber daya manusia 

dan kebetulan saat itu sedang banyak 

agenda yang harus dilaksanakan. Akhirnya 

dengan melakukan beberapa pembenahan 

pada sisi prasarana dan melakukan beberapa 

program baru, KPKNL Palangkaraya 

bertekad kuat untuk maju dalam kontes 

kantor percontohan tersebut. Dilengkapi 

dengan sarana olah raga berupa lapangan 

Para Pegawai KPKNL Palangkaraya
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Siapa yang mampu 
mempertahankan kepercayaan 

itu, kalau bukan kita sendiri 
yang mengupayakan untuk 

menjaganya sebaik-baiknya? 
Jangan sampai kepercayaan itu 
lenyap karena nila setitik yaitu 
terjebak dalam layanan yang 
mengandung Korupsi, Kolusi 

dan Nepotisme.

-Kepala KPKNL Palangka 
Raya-

badminton dan voli, KPKNL Palangka Raya 

juga memiliki dua rumah dinas yang juga 

terletak pada komplek KPKNL Palangka Raya. 

Letak rumah dinas yang sangat dekat ini 

dapat membantu penghuninya untuk dapat 

lebih efisien dalam bekerja di kantor.

Beberapa keunikan yang dimiliki KPKNL 

Palangka Raya hingga dapat meraih gelar 

Kantor Percontohan diantaranya dengan 

penyediaan display iklan jenis-jenis layanan, 

prosedur dan tema-tema yang update pada 

daerah Area Pelayanan Terpadu (APT) . Selain 

itu, pada APT telah disediakan Personal 
Computer Layanan Mandiri yang dapat 

digunakan untuk berbagai kepentingan 

stakeholders. PC tersebut menunjang 

sistem administrasi dan kualitas layanan, 

misalnya berbagai aplikasi hitung hari lelang, 

penyimpanan risalah lelang, dan monitoring 

layanan unggulan. 

KPKNL Palangka Raya selalu berbenah dan 

melakukan evaluasi diri agar selalu mampu 

meningkatkan performa kinerja baik dari 

sisi fisik bangunan gedung, pencapaian 

target, peningkatan kinerja serta capacity 
building bagi pegawai. KPKNL Palangka 

Raya juga menawarkan empat pilar KPKNL 

Palangka Raya yakni kualitas layanan, sarana 

dan prasarana, Sumber Daya Manusia 

(SDM) serta sistem informasi. Lebih lanjut, 

ia menyampaikan dengan keterbatasan 

pegawai, KPKNL Palangka Raya mempunyai 

wilayah kerja yang begitu luas yang terdiri 

dari satu kota dan delapan kabupaten. 

Namun luasnya wilayah, tidak menyurutkan 

KPKNL Palangka Raya untuk berkinerja baik, 

hal ini terbukti dengan perolehan Nilai 

Kinerja Organisasi (NKO) tahun 2012 dapat 

tercapai 111,98%. “Saya optimis di tahun 2013 

ini, NKO KPKNL Palangka Raya akan lebih baik 

lagi,” ungkapnya.

Selain penggunaan sistem aplikasi yang 

disediakan bagi stakeholders, KPKNL 

Palangkaraya juga menggunakan sistem 

aplikasi dalam pengarsipan risalah lelang 

yang akan memudahkan pencarian, aplikasi 

monitoring layanan unggulan yang berfungsi 

memonitor waktu layanan dan memudahkan 

dalam penyajian laporan triwulanan, 

serta aplikasi penilaian bangunan, jalan, 

dan jembatan yang mampu menghemat 

waktu perhitungan penilaian. Selain itu 

KPKNL Palangka Raya menggunakan jargon 

“SIMPATI” dalam memberikan pelayanan, 

SIMPATI disini maksudnya Senyum, Ikhlas, 

Maksimal, Pasti, Amanah, Tuntas, dan Inisiatif.

Permintaan informasi yang diterima, 

didominasi melalui kunjungan ke KPKNL 

cukup banyak, melalui surat masih sangat 

sedikit. Paling banyak permintaan informasi 

dan konsultasi terkait Pengelolaan Kekayaan 

Negara, lalu lelang dan pengurusan piutang 

negara. Adapun dalam hal menindaklanjuti 

permohonan informasi tersebut, kami 

menerapkan Sistem “quick & proper respons” 

reaksi cepat dan tepat, dari Seksi Teknis 

sebagai ujung tombaknya. KPKNL Palangka 

Raya harus berbenah dalam mengelola 

perubahan dengan kinerja yang akuntable, 

dan menjangkau segala aspek. Baik aspek 

teknis, penerimaan masyarakat dan 

stakeholders, serta dukungan SDM terhadap 

perubahan tersebut. Melalui perubahan itu, 

KPKNL Palangka Raya diharapkan mampu 

membawa kea rah semakin layak menjadi 

contoh dan andal dalam memberikan 

layanan terbaik bagi rakyat Indonesia.

Unggul dari sisi pelaksanaan tugas dan 

fungsi saja dianggap belum cukup. Sebagai 

salah satu kantor di Kota Palangka Raya 

dielu-elukan sebagai the heart of borneo, 
sehingga pegawai KPKNL Palangka Raya 

merasa terpanggil untuk memberikan 

sumbangsih kepada bumi Kalimantan. 

Dengan mengusung tema Go Green, KPKNL 

Palangka Raya memberikan tindakan 

nyata diantaranya penghematan kertas 

melalui penggunaan kertas bekas setiap 

kali menyusun konsep surat, penghematan 

listrik dengan menyalakan peralatan 

elektronik yang benar-benar dibutuhkan 

Kepala KPKNL Palangka Raya

Edisi Nomor 15 | Media Kekayaan Negara | 45



Profil Kantor

saja, penanaman pohon sebagai tanaman 

pengganti akibat pengembangan kantor, 

hingga berpartisipasi aktif dalam kegiatan 

orang tua asuh bagi Satwa Endemik 

Kalimantan Orang Utan. 

Gerakan orang tua asuh bagi Orang 

Utan ini merupakan inovasi kreatif yang 

mungkin tidak dapat ditemui ditempat lain. 

Kegiatan ini diselenggarakan berdasarkan 

pertimbangan sebagai bentuk tanggung 

jawab seluruh pegawai terhadap kelestarian 

Orang Utan pada Taman Nasional Sebangau. 

Vio, adalah orang utan yang menjadi 

asuhan pegawai KPKNL Palangka Raya 

akibat kejamnya pembalakan hutan. Untuk 

melakukan pengobatan intensif ternyata 

memerlukan biaya yang tidak sedikit. The 

Borneo Orangutan Survival (BOS) Foundation 

berupaya menghimpun dana dari berbagai 

kalangan, salah satunya KPKNL Palangka 

Raya yang terketuk hatinya untuk membantu 

melestarikan. Saat ini KPKNL Palangka Raya 

juga membuka kotak donasi bagi Vio yang 

diletakkan pada Area pelayanan terpadu. 

Juara III - KPKNL Pekalongan

Continuous Improvement dengan Semangat BATIKKU

Di era reformasi ini, wajar bila masyarakat 

menuntut layanan yang memuaskan. 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang (KPKNL) Pekalongan merespon hal ini 

dengan melakukan perubahan yang positif 

sehingga layanan yang diberikan dapat 

memenuhi harapan masyarakat. Semangat 

ini yang mengantarkan KPKNL Pekalongan 

dalam usianya yang relatif masih muda, 

dengan menorehkan prestasi sebagai Juara 

3 Kantor Pelayananan Percontohan (KPPC)

Tingkat Kementerian Keuangan Tahun 2013.

KPKNL Pekalongan, yang terbentuk pada 

2007 sebagai pemekaran dari KPKNL Tegal, 

melayani pengelolaan BMN pada 88 satuan 

kerja instansi vertikal kementerian dan 

lembaga, 72 satuan kerja pemerintah daerah, 

pengurusan piutang negara yang diserahkan 

dari BUMN/D Perbankan dan Non Perbankan 

serta Instansi Pemerintah, serta permohonan 

lelang dari BUMN/D Perbankan, Instansi 

Pemerintah, BPR, dan Koperasi di wilayah  

Kota Pekalongan, kabupaten pekalongan, 

Kabupaten Batang, dan Kabupaten kendal. 

Sehari-hari KPKNL Pekalongan beroperasi 

dengan dengan dukungan IT dan sarana 

prasarana yang memenuhi standar kantor 

teladan yang dilengkapi dengan front office, 

ruang tunggu, ruang konsultasi serta sarana-

sarana pelayanan lain.

Saat ditemui di ruang kerjanya, Kepala 

KPKNL Pekalongan Risang Hanung Hascarya 

sedang meneliti beberapa surat masuk. Pada 

sesi wawancara, pertanyaan-pertanyaan 

seputar pelayanan dari Tim Media Kekayaan 

Negara dijawab dengan antusias. Risang 

menyampaikan bahwa dengan tidak 

meninggalkan ciri khas Kota Pekalongan 

sebagai Kota Batik, 30 orang pegawai KPKNL 

Pekalongan sehari-hari bekerja dengan 

Para Pegawai KPKNL Pekalongan
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Berpuas diri merupakan salah 
satu musuh untuk maju, KPKNL 

Pekalongan tanpa berpuas 
diri harus selalu berusaha 

meningkatkan performa dan 
kinerja untuk tetap menjaga 
kepercayaan dan kepuasan 
stakeholder dengan motto 

Semangat BATIKKU.

-Kepala KPKNL Pekalongan-

motto BATIKKU yang merupakan akronim 

dari Beriman, Akhlak mulia, Transparan, 

Integritas, Komunikatif, Kompak dan Unggul. 

Ketujuh nilai dalam motto ini membawa 

pengaruh yang luar biasa bagi seluruh 

pegawai dalam bekerja, misalnya dalam 

mewujudkan continuous improvement. 

KPKNL Pekalongan melakukan banyak inovasi 

seperti Manual Book Front Office sebagai 

pedoman dalam pelayanan di front office (FO), 

sehingga seluruh pegawai yang bertugas 

di FO dapat memberikan informasi yang 

sejelas-jelasnya kepada pemohon informasi. 

Selain itu Kantor yang terkenal dengan 

kerajinan batik, berhasil membuat aplikasi 

bantu Sistem Informasi Rak Berkas Kasus 

Piutang Negara (BKPN) yang dipergunakan 

untuk mempermudah dan mempercepat 

pencarian BKPN di gudang berkas. 

Manfaat aplikasi ini antara lain membantu 

pencarian BKPN berdasarkan nama debitur/

penanggung hutang, berdasarkan nama 

kreditur/penyerah piutang, dan berdasarkan 

alamat debitur/penanggung hutang. Selain 

itu, pengembangan aplikasi sistem informasi 

bendahara penerimaan yang digunakan 

untuk membantu tugas bendahara 

penerimaan dalam memberikan pelayanan 

cepat pada pemohon dan pembeli lelang. 

Dengan aplikasi ini, bendahara penerima 

dapat segera mencetak kuitansi hasil bersih 

lelang, tanda terima pemberian cek dan 

kuitansi.

Selain berinovasi di dalam lingkungan kantor, 

KPKNL Pekalongan juga secara proaktif 

berkomunikasi ke luar dan membangun 

hubungan dengan media massa yang ada 

di Kota Pekalongan yang dirintis i melalui 

kegiatan Visit Media  dengan mengunjungi 

beberapa media cetak lokal  seperti Radar 

Pekalongan, Suara Merdeka dan malakukan 

kegiatan on-air/off-air dengan Radio Batikku. 

Risang berharap, dengan berkomunikasi 

aktif, KPKNL Pekalongan membangun citra 

positif DJKN di mata masyarakat terutama di 

wilayah kerja KPKNL Pekalongan. 

Kepuasan stakeholders adalah cerminan 

kinerja, oleh karena itu KPKNL Pekalongan 

secara berkala membagikan kuesioner 

kepada stakeholders sehingga dapat 

diketahui sejauh mana tingkat kepuasan 

mereka atas layanan yang diberikan. Selain 

itu, sebagai wadah untuk menampung 

pengaduan masyarakat, KPKNL Pekalongan 

menyediakan Kotak Pengaduan. Siapapun 

dapat menyampaikan pengaduan atas 

layanan yang kurang atau tidak memuaskan. 

Saat ini juga sedang disiapkan layanan 

pengaduan melalui Short Text Message (SMS). 

Diharapkan dengan adanya Kotan dan SMS 

Pengaduan, setiap ketidakpuasan masyarakat 

dapat diinventarisir dan ditindaklanjuti 

sehingga kesempurnaan pelayanan dapat 

tercapai.

KPKNL Pekalongan berkomitmen untuk 

memberikan layanan yang ramah, penuh 

kemudahan, dan bersifat pasti, dengan 

berpedoman pada Standard Operating 
Procedure (SOP) dan Quick Win DJKN. Bahkan 

untuk mendukung hal ini, KPKNL Pekalongan 

bekerjasama dengan Balai Diklat Yogyakarta 

menyelenggarakan kegiatan Workshop 

Service Excellent yang melibatkan tidak hanya 

seluruh pegawai KPKNL Pekalongan, tapi 

juga satpam, pegawai honorer, dan pegawai 

cleaning service. 

Ketika dimintai pendapat tentang pergeseran 

paradigma dari era penatausahaan menjadi 

pengelolaan kekayaan negara yang 

menuntut DJKN sebagai manajer aset, Risang 

menyatakan bahwa manajer aset adalah 

sebuah tugas berat yang memiliki tantangan 

tersendiri. Agar siap bertransformasi, 

kompetensi pegawai harus ditingkatkan 

serta didukung dengan penyempurnaan 

peraturan.  Teks: Dwinanto | Foto: Niko 

Prastya / Qori K. 

Kepala KPKNL Pekalongan
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Profil Kantor

Potret Kantor WBK-WWBM
Mewujudkan birokrasi yang bersih dari korupsi dan mampu melayani para stakeholders-nya, 

bukanlah kerja sehari jadi, tapi merupakan proses yang sangat panjang, sulit, dan penuh tantangan, 
namun selalu ada harapan besar untuk menjadi WBK – WBBM

Pencanangan Zona Integritas yang 

dilaksanakan pada 18 Juli 2012 merupakan 

bagian dari Gerakan Nasional Pembangunan 

Zona Integritas menuju Wilayah Bebas 

dari Korupsi sebagai implementasi dari 

pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 

2004 tentang Percepatan Pemberantasan 

Korupsi. Pembangunan Satuan Kerja yang 

berpredikat WBK ini diharapkan akan menjadi 

model pencegahan korupsi yang lebih 

efektif, karena pada unit kerja ini dilakukan 

berbagai upaya pencegahan korupsi secara 

konkrit dan terpadu.

Bertepatan dengan upacara Hari Oeang 

ke-67, pada Rabu, 30 Oktober 2013 di 

lapangan upacara Kementerian Keuangan 

Lapangan Banteng, Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta 

V memperoleh penghargaan sebagai kantor 

berpredikat WBBM sesuai Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara  Reformasi 

Birokrasi No. B/3226/M.PAN-RB/10/2013. 

Penghargaan tersebut diberikan langsung 

oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia 

M. Chatib Basri kepada KPKNL Jakarta V 

yang diwakili oleh Kepala Kantor Ferdinan 

Lengkong sebagai tindak lanjut dari penilaian 

terhadap KPKNL Jakarta V sebagai kantor 

dalam Wilayah Bebas Korupsi – Wilayah 

Birokrasi Bersih Melayani (WBK – WBBM) 

yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan 

dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dalam sesi wawancara dengan Tim Media 

Kekayaan Negara, Lengkong menyampaikan 

bahwa keikutsertaan dalam penilaian WBK-

WBBM merupakan tantangan berat, karena 

keberadaan seksi kepatuhan internal di 

DJKN masih tergolong baru sehingga masih 

banyak sekali yang harus disiapkan untuk 

memenuhi 15 dari 20 indikator proses dan 7 

dari 8 indikator hasil yang selama ini belum 

seluruhnya diatur di lingkungan DJKN. 

Oleh karena itu KPKNL Jakarta V berinovasi 

dengan menyusun beberapa perangkat 

peraturan/regulasi dan Sistem Monev 

Kepala KPKNL Jakarta V saat 

menerima penghargaan WBK-

WWBM dari Menteri Keuangan.
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Profil Kantor

yang dilaksanakan khusus di lingkungan 

kerja KPKNL Jakarta V. Kepala Seksi Hukum 

dan Informasi Kurniawan Catur Andrianto 

menyampaikan beberapa di antaranya, yaitu 

Sistem Prosedur Monev Gratifikasi, Sistem 

Prosedur Monev Pelayanan Stakeholders, 

Sistem Prosedur Monev Pelaksanaan Kode 

Etik,  dan Pakta Integritas. Selain Peraturan/

Regulasi dan Sistem Monitoring dan Evaluasi 

(monev) internal, KPKNL Jakarta V juga 

melakukan berbagai kegiatan fisik seperti 

pembuatan banner anti korupsi, penyediaan 

informasi melalui area pelayanan terpadu 

dan layanan pengaduan melalui kotak saran 

dan pengaduan, email, dan telepon, serta 

kegiatan penatausahaan dokumen kegiatan. 

Meskipun dalam persiapan menuju WBK-

WBB KPKNL jakarta V banyak melakukan 

pembangunan sistem dan penyempurnaan, 

namun semangat pelayanan telah lama 

tertanam dalam kegiatan sehari-hari. Hal ini 

tercermin dari motto “LIMA” yang merupakan 

akronim dari “Lugas Ikhlas Melayani Anda”. 

Motto tersebut menggambarkan bahwa 

KPKNL Jakarta V memberikan pelayanan yang 

sederhana, jelas dan pasti hukumnya, tanpa 

mengharapkan imbalan, sejalan dengan 

konsep WBK-WBBM. Seluruh pegawai terus 

dimotivasi untuk memberikan layanan prima 

yang, apabila memungkinkan, melebihi 

harapan stakeholders. “Dalam memberikan 

layanan, Kalau bisa satu hari ya satu hari. 

Kalau bisa sejam ya 

sejam, asal tidak lari 

dari aturan dan SOP”, 

ungkap Lengkong.

Lebih lanjut 

L e n g k o n g 

m e n y a m p a i k a n 

bahwa secara garis 

besar, sumber daya 

manusia di KPKNL 

Jakarta V sudah 

baik. Begitu pula 

dengan dukungan 

IT. Seluruh aplikasi 

dari Kantor Pusat DJKN telah dijalankan, 

bahkan selain aplikasi-aplikasi wajib, 

Seksi PKN juga mengembangkan aplikasi 

ekspor data yang fungsinya adalah untuk 

membantu satker dalam menyediakan 

data dalam pengajuan permohonan terkait 

pengelolaan BMN. Kepala Seksi PKN Gatot 

Muharto menceritakan bahwa banyak 

satker merasa kesulitan dalam menyiapkan 

data surat permohonan pengelolaan BMN 

secara manual. Diawali oleh keinginan 

untuk memberikan pelayanan lebih dan 

sebagai respon atas masalah tersebut, 

disusunlah aplikasi ekspor data. Di sisi lain, 

aplikasi ini juga membantu mempercepat 

proses layanan di KPKNL. Aplikasi Ekspor 

data telah disosialisasikan ke satker-satker di 

lingkup kerja KPKNL Jakarta V dan telah di-

launching di Kanwil DJKN DKI Jakarta. Para 

petugas satker yang tadinya merasa kesulitan 

mengolah data secara manual, setelah 

menggunakan aplikasi ini akhirnya menjadi 

mengerti data dan lebih mudah menyiapkan 

surat permohonan pengelolaan BMN.

Tentang perubahan paradigma DJKN menjadi 

manajer aset, Lengkong berpendapat bahwa 

sudah saatnya DJKN berperan lebih misalnya 

dengan cepat menindak BMN idle, serta tidak 

lagi disibukkan menyelesaikan permasalahan 

BMN yang seharusnya menjadi beban satker 

kementerian/lembaga. Selain itu, sumber 

daya manusia juga harus ditingkatkan lagi 

kualitasnya, peraturan diperkuat, dan nilai-

nilai Kementerian Keuangan benar-benar 

diterapkan. “Integritas itu harga mati”, ujar 

Lengkong. (Teks Meliana Andriani Susanto)

Pelayanan di KPKNL Jakarta V. Kanan Atas: Kepala KPKNL dan para kepala seksi.
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Rubrik Kanan

Apa itu aplikasi Whistleblowing System (WiSe) Kementerian Keuangan?

Aplikasi Whistleblowing System (WiSe) Kementerian Keuangan adalah aplikasi pengelolaan dan 
tindak lanjut pengaduan serta pelaporan hasil pengelolaan pengaduan yang disediakan oleh 
Kementerian Keuangan sebagai salah satu sarana bagi setiap pejabat/pegawai Kementerian 

Keuangan sebagai pihak internal maupun masyarakat luas pengguna layanan Kementerian 
Keuangan sebagai pihak eksternal untuk melaporkan dugaan adanya pelanggaran dan/
atau ketidakpuasan terhadap pelayanan yang dilakukan/diberikan oleh pejabat/pegawai 

Kementerian Keuangan.

Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan 
suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi 
di lingkungan Kementerian Keuangan Republik 
Indonesia?

Anda tidak perlu khawatir terungkapnya identitas diri anda karena Kementerian Keuangan akan
MERAHASIAKAN IDENTITAS DIRI ANDA sebagai whistleblower. Kementerian Keuangan menghargai 

informasi yang Anda laporkan. Fokus kami kepada materi informasi yang Anda Laporkan.

Laporkan ke Whistleblowing System (WiSe) 
Kementerian Keuangan!

Unsur Pengaduan
Pengaduan Anda akan mudah ditindaklanjuti apabila memenuhi unsur sebagai berikut:

What : Perbuatan berindikasi pelanggaran yang diketahui
Where : Dimana perbuatan tersebut dilakukan
When : Kapan perbuatan tersebut dilakukan
Who : Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut
How : Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan (modus, cara, dsb.)

http://www.wise.kemenkeu.go.id/



Kilas Peristiwa

Dalam rangka Hari Oeang Republik Indonesia 

ke-67 sekaligus hari ulang tahun DJKN ke-7, 

banyak  kegiatan yang dilaksanakan oleh unit 

di lingkungan DJKN untuk menyemarakkan 

hari bersejarah tersebut. Berbagai jenis 

kegiatan dilakukan baik di tingkat pusat 

maupun regional. Kegiatan yang dilaksanakan 

umumnya berupa pertandingan olahraga, 

perlombaan seni, kegiatan sosial,  dan family 
gathering. Di tingkat pusat, Kantor Pusat 

DJKN dan beberapa kanwil/KPKNL ikut serta 

meramaikan pertandingan olahraga dan seni 

antar unit eselon I Kementerian Keuangan. 

Sedangkan di tingkat regional, kanwil/KPKNL  

pada umumnya mengikuti pertandingan 

antar instansi vertikal di lingkungan 

Kementerian Keuangan.

Prestasi yang diraih DJKN di tingkat 

eselon I Kementerian Keuangan sangatlah 

patut dibanggakan, khususnya dalam  

pertandingan olahraga, selalu ada nama 

DJKN  dalam urutan tiga besar. Prestasi 

terbaik diraih di cabang tenis meja yang 

berhasil meraih juara tunggal putra, tenis 

meja beregu meraih peringkat dua, tenis 

lapangan peringkat dua, bola voli dan bola 

basket meraih peringkat tiga. Tak kalah 

dari pertandingan olahraga, DJKN meraih 

peringkat dua untuk lomba fotografi. 

Selain pertandingan olahraga dan  lomba 

fotografi, untuk memeriahkan Hari Oeang ke-

67 dilaksanakan juga kegiatan family gathering 

di tingkat pusat.  Kegiatan tersebut  dihadiri 

oleh  seluruh jajaran pimpinan Kementerian 

Semarak Hari Oeang Ke-67 dan 
Ulang Tahun DJKN ke-7

1
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Kilas Peristiwa

Keuangan berbaur menjadi 

satu dengan pegawai 

bergembira bersama dalam 

suasana kekeluargaan diisi 

dengan acara kegiatan aksi 

tanam pohon serta dihibur 

dengan tarian, musik, dan 

tak kalah menarik, yaitu 

lomba joget caesar.

Di tingkat regional, prestasi 

Kanwil dan KPKNL dalam 

pertandingan ataupun 

perlombaan memeriahkan 

Hari Oeang Ke-67 juga tak 

mau kalah. Banyak Kanwil/

KPKNL yang menjadi juara 

umum. Dan yang patut 

menjadi perhatian, selain 

olahraga, seni, dan family 
gathering terdapat kegiatan 

yang patut dijadikan 

inspirasi karena bermanfat 

bagi sesama, yaitu donor 

darah dan anjangsana ke 

yayasan yatim piatu.  

Dari seluruh rangkaian 

pertandingan, perlombaan, 

kegiatan sosial, maupun 

family gathering dalam 

rangka menyemarakkan Hari 

Oeang Republik Indonesia 

ke-67 dan ulang tahun 

DJKN  ke-7 semua bermuara 

menjadi satu, yaitu 

semangat mewujudkan dan 

melaksanakan  nilai-nilai 

Kementerian Keuangan. 

(Teks Yudi Nurmana Jaya)

Photo Caption:

1. Suasana family gathering 

2.Menteri Keuangan, Wakil Menteri bersama 

seluruh jajaran Kementerian Keuangan saat family 

gathering

3. Wakil DJKN dalam lomba tenis meja

4. Menkeu bergoyang cesar

5. Santunan kepada anak yatim saat HUT DJKN

6. Foto pegawai DJKN yang menjadi juara II Lomba 

Foto Kemenkeu

7 dan 8. Menkeu dan Dirjen KN bertanam pohon

2 3

4
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Edisi Nomor 15 | Media Kekayaan Negara | 53



Apa Kata Mereka?

Banyak orang berpendapat ikhlas itu 

realitasnya sulit ditumbuhkan dalam dunia 

kerja yang penuh materi, ujar Pria kelahiran 

Jakarta 51 tahun yang silam. Selama 30 tahun 

bekerja pada DJKN sampai menjabat Kepala 

KPKNL Pangkalan Bun, Pria yang humoris 

ini sering menanamkan keihlasan di dalam 

bekerja khususnya di lingkungan kantornya 

bekerja. “Keihlasan merupakan bagian dari 

profesionalisme bekerja”.  

Melihat sisi kilas perjalanan karirnya yang 

diawali sejak Oktober 1983 menjadi CPNS 

berlabuh di Pangkalan Bun sejak Januari 

2013. Rasa syukur dan motto “kantorku adalah 

surgaku” membuat Pria ini tidak pernah 

mengeluh penempatan dirinya walaupun 

jauh dari keluarga ataupun kerabat dari satu 

tempat ke tempat lainnya.

Kepada seluruh pegawai DJKN dalam 

menyambut akhir tahun ini, Saya berharap 

untuk selalu tetap menjaga niat dan 

berkomitmen dalam bekerja. Pria tiga anak 

ini, berpesan selalu tingkatkann aplikasi nilai-

nilai Kementerian Keuangan kapan pun  dan 

di mana pun kita berada. 

“Jadikan pekerjaan kita sebagai pengabdian 

yang ikhlas tanpa pamrih,” ujarnya. 

Selanjutnya ditambahkan bahwa kita harus 

siap menghadapi tantangan tugas berat 

yang menuntut pengabdian tulus dan ikhlas 

dalam memberikan pelayanan yang prima 

kepada stakeholders/masyarakat”. 

 (Riyanto - Kepala KPKNL Pangkalan Bun)

Bekerjalah dengan Ikhlas

Bekerja keras itu menghasilkan, 
bekerja cerdas hasil akan berlipat 

ganda, bekerja dengan ikhlas akan 
membuat hati tentram.

-Riyanto-

Hidup hanya sekali, kalaupun 
diberikan amanah maka 

berikan yang terbaik.

-Acep Hadinata-

“Hidup hanya sekali, kalaupun diberikan 

amanah maka berikan yang terbaik” adalah 

motto hidup yang dipegang Kepala Bidang 

Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi 

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan 

Negara Banda Aceh Acep Hadinata dalam 

mengarungi bahtera hidup. Pria lulusan 

Sekolah Tinggi Akuntansi Negara lulusan 

1995 ini menerapkan mottonya dengan 

terus berusaha memaksimalkan limit yang 

dipunya. 

Saat waktu kerja telah usai, Acep Hadinata 

tidak lantas pulang namun diisi dengan 

diskusi-diskusi dengan rekan-rekan kerjanya 

memikirkan pekerjaan-pekerjaan atau hal-

hal yang harus dilakukan di masa depan. 

“Istilahnya pekerjaan mengecat awan,” ujarnya 

terkekeh. Hasilnya, Ia beserta teman-teman 

berhasil menggagas program sertifikasi BMN 

dan membangun aplikasi SIMANTAP yang 

dipakai sebagai program nasional DJKN.

Saat ditanya mengenai DJKN ke depan, Acep 

Hadinata ingin DJKN dapat diperhitungkan 

sebagai pihak yang ikut serta dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

”DJKN ke depan harus diperhitungkan 

sebagai kontributor APBN,” tegasnya. Tugas 

DJKN dalam perencanaan kebutuhan 

BMN dapat dijadikan tonggak untuk 

berkontribusi dalam APBN dalam bentuk 

efisiensi penggunaan anggaran. Selain itu 

penerimaan negara dari pemanfaatan BMN 

harus ditingkatkan, hal ini mengingat jumlah 

bmn yang cukup tentunya berpotensi untuk 

menghasilkan penerimaan yang besar juga. 

(Acep Hadinata - Kepala Bidang 
Kepatuhan Internal, Hukum dan 

Informasi Kanwil DJKN Banda Aceh )

Bekerjalah dengan Ikhlas

Berikanlah yang terbaik
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Potret NIKE

Sudah 2 (dua) tahun belakangan ini 

Paduan Suara DJKN tampil di depan 

Menteri Keuangan dalam ajang BMN 

Award. kebahagiaan tersendiri bagi para 

anggota paduan suara untuk tapil dalam 

berbagai event DJKN. Terlebih ketika 

setelah performance, Menteri Keuangan 

memberi apresiasi atas penampilan tersebut. 

Kebahagiaan itu terasa semakin sempurna 

ketika tahun ini, Menteri Keuangan Chatib 

Basri memberi apresiasi luar biasa seusai 

menyanyikan lagu Padamu Negeri. Apresiasi 

tersebut sungguh membuat terharu seluruh 

anggota paduan suara DJKN.

Perhatian dari Menteri Keuangan seakan 

menghapus segala keletihan yang dirasakan 

oleh para anggota paduan suara dalam 

mempersiapkan penampilan tersebut. 

Seperti tahun yang lalu, semua persiapan 

dilakukan serba “mendadak” dan “ekspres”. 

Para anggota paduan suara yang terdiri 

dari 24 (dua puluh empat) orang pegawai 

harus mampu membagi waktu pekerjaan 

dan jadwal latihan yang padat. Belum lagi 

adanya tugas tambahan yaitu membujuk 

atasan langsung yang keberatan latihan 

paduan suara karena berpandangan sebagai 

kegiatan yang tidak terkait tugas dan fungsi 

Agar pekerjaan dapat tetap diselesaikan 

tepat waktu dan latihan paduan suara tetap 

dapat diikuti, tak jarang anggota paduan 

suara DJKN harus melanjutkan pekerjaannya 

di kantor sampai malam atau membawa 

pekerjaan ke rumah jika malam sudah 

semakin larut atau esok hari adalah hari libur 

atau weekend. 

Namun tak jarang terdapat anggota paduan 

suara yang terpaksa tidak latihan karena 

adanya tugas kedinasan yang tidak dapat 

ditinggalkan. Alhasil, dalam setiap latihan, 

paduan suara sangat jarang dalam kondisi 

full team. Bahkan sampai saat Gladi Resik, 

masih ada personil yang harus tugas ke 

luar kota sebagai narasumber pada satker 

kementerian/lembaga. 

Tahun 2013 ini terasa sangat spesial bagi 

Paduan Suara DJKN, juga terlibat dalam 

proses pembuatan Mars DJKN yang baru-

baru ini diluncurkan pada Rakernas DJKN 

tanggal 6 s.d. 8 November 2013 di Denpasar.

Ketika itu, di sela-sela waktu latihan untuk 

BMN Award 2013, Paduan Suara DJKN 

diberitahukan untuk latihan satu lagi lagu 

baru yaitu Mars DJKN. Mars tersebut dibuat 

oleh Bapak Wahono Hadi. Dalam waktu 2 

(dua) hari, anggota paduan suara diminta 

harus sudah dapat menguasai lagu tersebut 

dalam 4 (empat) suara karena akan segera 

ditampilkan di hadapan Direktur Jenderal.

Mengingat terbatasnya waktu, para anggota 

paduan suara melanjutkan latihan secara 

mandiri. Bahkan beberapa orang anggota 

paduan terpaksa begadang untuk berlatih 

lagu Mars tersebut karena dalam 2 (dua) hari 

latihan lagu Mars DJKN tidak dapat hadir 

disebabkan tugas kedinasan.

Syukurlah usaha mempelajari lagi Mars DJKN 

dalam waktu singkat tersebut happy ending. 

Penampilan Paduan Suara DJKN di hadapan 

Direktur Jenderal tidak mengecewakan. 

Setelah dilakukan sedikit perubahan dalam 

syair, maka lagu tersebut ditetapkan sebagai 

lagu mars resmi DJKN. Untuk implementasi 

lagu mars, tim Humas DJKN membuat video 
streaming pada portal DJKN. 

Seluruh anggota Paduan Suara DJKN merasa 

sangat senang, usaha dan jerih lelah selama 

latihan tidak sia-sia. Namun ada harapan 

yang dititipkan yaitu semoga paduan suara 

ini menjadi paduan suara resmi DJKN dan 

memiliki jadwal latihan rutin, bukan seperti 

paduan suara “dadakan” yang dibentuk hanya 

ketika ada event semata kemudian bubar.

Sungguh terasa, dalam gempita alunan nada 

dengan sinergi yang kuat serta semangat 

untuk tetap mengusung profesionalisme, 

Paduan Suara DJKN dapat memberikan 

tampilan terbaik. Ke depan, semoga Paduan 

suara DJKN dapat menorehkan prestasi 

untuk DJKN tercinta.  Jayalah DJKN....!!!! 

Teks: NRM | Foto: Dwinanto

POTRET PADUAN SUARA DJKN Potret Nike
Potongan Refleksi Terhadap

Nilai-Nilai Kementerian Keuangan
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Komunitas Fotografi DJKN

Pemenang Lomba Rally Photo DJKN 2013
Juara Umum

Suryo Hartono
Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat

Juara Kategori I

Ramang Djamaludin
KPKNL GORONTALO

Terima kasih atas partisipasi dan dukungan rekan KF-DJKN, Humas DJKN, dan keluarga 
besar KF-DJKN, sehingga lomba dan pameran foto dapat terselanggara dengan baik. 

Tetaplah berkarya. Salam KF-DJKN!
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Komunitas Fotografi DJKN

Juara Kategori 2

Astika Mulyasari
KPKNL PURWOKERTO

Juara Kategori 3

Denny Setyaji
Sekretariat DJKN

Juara Kategori 4

Githa Adhi Pramana
KANTOR PUSAT DJKN

Juara Kategori 5

Andi Ridha Mulya
KPKNL PARE-PARE
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Resensi

Legenda samurai yang sudah sangat dikenal 

di Jepang, kali ini diangkat ke layar lebar 

dengan judul  47 Ronin. Film ini mengisahkan 

sebuah grup samurai di abad 18 di Jepang. 

Aktor Hollywood kelahiran Lebanon Keanu 

Reeves (Speed, A Walk in the Cloud, trilogy 

Matrix) memerankan tokoh Kai, orang 

buangan yang disiksa dan dijadikan budak 

oleh penguasa.Kai diselamatkan oleh para 

samurai. Para Samurai itu tidak punya 

pemimpin (master) lagi sehingga mereka 

menjadi ronin dan dibuang keluar daerah 

karena tidak mau menjadi samurai dengan 

penguasa yang baru.  Kai membantu para 

ronin itu membalas dendam pada penguasa 

yang berkhianat dan menyebabkan master 

(guru) mereka tewas.  Kai jatuh cinta kepada 

putrid sang guru, meskipun mereka tidak 

bisa bersatu karena perbedaan status sosial. 

Perjalanan dalam menyusun pembalasan 

merupakan bagian yang menarik dalam 

film ini karena menunjukkan kesetiaan, 

pengorbanan dan kehormatan dalam hidup 

sehari hari. Semangat juang yang tinggi 

karena harus berhadapan  dengan iblis, 

siluman dan monster serta jebakan sihir  

merupakan ujian mereka.

Keanu bermain dengan muka dingin di film 

ini, seperti layaknya seorang ksatria yang 

cool, misterius. Dengan aktor Jepang senior 

Rinko Kikuchi, Tadanabu Asano, Hiroyuki 

Sanada,peran Keanu sebagai blasteran 

Jepang dan Inggris jadi menonjol karena 

dia satu satunya aktor non Jepang di film 

ini. Syuting yang dilakukan di Jepang dan 

Budapest membuat kita kembali ke suasana 

abad 18 yang mencekam.

Pada  akhirnya memang semangat dan 

keyakinan yang mendasari cerita 47 ronin. 

Saat Oishi (pemimpin Ronin) ditanya 

mengapa mereka harus membalas atas 

kematian master yang meninggal karena 

kelicikan, dia menjawab “ bila kejahatan tidak 

mendapat balasannya, maka dunia menjadi 

tidak seimbang” Betapa orang itu sangat 

menghormati pemimpin dan mempunyai 

tekad untuk membela kehormatan, 

apapun taruhannya, sangatlah menyentuh. 

Akhir cerita di film ini sangat klimaks dan 

menyisakan keharuan. Konon menurut cerita, 

setiap awal Desember, makam para ronin ini 

didatangi untuk mengenang perjuangan 

heroik mereka.Anak anak di Jepang memang 

tumbuh besar dengan cerita samurai. 

Mereka mendengarnya dari keluarganya, 

mempelajari di sekolah, jadi tak ada salahnya 

kita mempelajari lewat film. Memang film 

bukan obat tetapi setelah menontonnya 

semoga ada sesuatu yang mengubah jiwa 

dan memberi  pelajaran dalam hidup kita. 

(Teks: Aziza Yuniarti)

47 Ronin
Directed by Carl Erik Rinsch

Produced by Scott Stuber, Pamela Abdy, Eric 

McLeod

Written by Walter Hamada

Screenplay by Chris Morgan, Hossein Amini

Starring:

Keanu Reeves,     Rinko Kikuchi

Tadanobu Asano, Hiroyuki Sanada

Distributed by Universal Pictures

Release dates: 

December 6, 2013 (Japan)

December 25, 2013 (North America)

Country: United States

Language: English, Japanese
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