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Pembaca yang budiman. Dalam rangka menyambut Hari Oeang RI yang ke-65, 

perkenankanlah kami mengucapkan Dirgahayu Keuangan Republik Indonesia. 

Berbagai kegiatan dalam rangka menyemarakkan perayaan Hari Keuangan ke-

65 akan menghiasi halaman majalah ini, mulai dari sosialisasi nilai-nilai Kementerian 

Keuangan yang dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan hingga perayaan hari ulang 

tahun ke-5 DJKN.

Topik sentral kami pada edisi kali ini adalah pemasyarakatan lelang agar mekanisme 

lelang semakin memasyarakat sebagai sarana jual beli. Tiga artikel terkait lelang dan 

wawancara dengan Direktur Lelang mengenai upaya dan strategi yang telah dan 

tengah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dalam rangka 

memasyarakatkan lelang dan pembaharuan di bidang lelang serta pendapat dan 

komentar dari Pejabat Lelang Kelas II dan Balai Lelang akan melengkapi rubrik tetap kami 

yaitu kajian multitopics yang terkait dengan tugas dan fungsi DJKN dan profil kantor.

Pembaca yang budiman. Perkenankanlah pula kami tambahkan rubrik baru pada 

edisi kali ini, yaitu “Snapshot” yang berisi kreasi seni fotografi para pembaca, dan “Apa 

Kata Mereka” yang berisi tentang pendapat para pembaca mengenai suatu topik 

tertentu. Tulisan ringan berupa tips kesehatan dan guyonan Bang Kaen tetap menyapa 

para pembaca. 

Kami berharap Media KN ini dapat menambah wawasan tentang DJKN, karenanya 

masukan dan saran untuk perbaikan media ini sangat kami nantikan. Semoga di edisi 

kali ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Selamat membaca!

Salam Media KN.
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Laporan Utama

Dalam catatan sejarah, peran 
lelang di Indonesia sejak dibentuk 
hingga saat ini terus menunjukkan 

perkembangannya. Untuk menampung 
tuntutan masyarakat yang semakin dinamis, 
lelang telah berkembang dan memiliki 
fungsi strategis yang dipisahkan menjadi 
fungsi privat dan fungsi publik. Pada 
saat lelang digunakan oleh perorangan 
atau badan hukum swasta yang memiliki 
barang dan bermaksud menjualnya secara 
lelang, maka itulah yang disebut fungsi 
privat. Dengan demikian, lelang turut serta 
memperlancar arus lalu lintas perdagangan 
barang dan menggerakkan uang dalam 
transaksi ekonomi.

Salah satu fungsi publik direfleksikan 
ke dalam pengelolaan Barang Milik Ne-

Sales Means Auction:
     Suatu Keniscayaan

Oleh: Direktorat Lelang

PENDAHULUAN
Lelang di Indonesia sudah 

dikenal sejak jaman penjajahan 
Belanda. Saat ini, Vendu 

Reglement Staatsblad �908 
Nomor �89 sebagai undang-

undang lelang dirasakan sudah 
tidak dapat menampung lagi 

perkembangan kebutuhan 
masyarakat untuk melakukan 

transaksi yang efektif dan 
efisien. Kepentingan lelang 

pada era itu dimaksudkan 
untuk menjual barang-barang 
milik pejabat pada saat terjadi 
perpindahan/mutasi jabatan. 

Dengan memperhatikan 
urgensi lelang, maka pada 

tahun �908 Pemerintah 
Hindia Belanda mengeluarkan 
Staatsblad Nomor �89 tentang 

Vendu Reglement.

gara/Daerah terutama pada saat pemin-
dahtanganan dengan cara dijual. Fungsi 
publik berikutnya tercermin pada saat 
lelang dipergunakan untuk melaksana-
kan penjualan barang dalam rangka pe-
negakan hukum (law enforcement) seperti 
yang telah diamanatkan dalam berbagai 
undang-undang antara lain Undang-Un-
dang Nomor 49 Prp. Tahun �960 tentang 
Panitia Urusan Piutang Negara, Undang-
Undang Nomor 4 Tahun �996 tentang Hak 
Tanggungan, Undang-Undang Nomor 4� 
Tahun �999 tentang Jaminan Fidusia, Un-
dang-Undang Nomor �7 Tahun �004 ten-
tang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 
Pembayaran Utang, dan lain-lain. Berbagai 
undang-undang tersebut mengamanat-
kan penjualan barang secara lelang, kare-

na secara lelang dipandang mempunyai 
kelebihan-kelebihan dibandingkan den-
gan penjualan pada umumnya. Metode 
penjualan secara lelang memiliki kelebi-
han-kelebihan: cepat, efisien, transparan, 
kompetitif, dan dapat mewujudkan harga 
yang optimal.

Untuk mengetahui peran lelang pada 
umumnya, kita dapat memperhatikan di 
beberapa negara maju yang masyarakatnya 
telah menggunakan cara lelang dalam 
melakukan penjualan barang. Sebagai 
contoh, di Aalsmeer Belanda, penjualan 
bunga seperti tulip dilakukan dengan cara 
lelang. Di kota Bremen Jerman, terkenal 
menjual tembakau dengan cara lelang. Di 
Australia, setiap hari banyak iklan lelang 
dimuat di surat kabar, macam-macam 
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barang ditawarkan dengan cara lelang 
oleh perusahaan-perusahaan lelang. Di 
kota Melbourne, sistem pemasaran wool 
juga dilakukan dengan cara lelang. Balai 
Lelang terkenal di Amerika Serikat dan 
Inggris seperti Christie’s dan Sotheby 
melakukan penjualan barang dengan cara 
lelang yang cukup diminati masyarakat, 
lelang di negara-negara tersebut sudah 
menjadi sarana perekonomian yang 
digunakan dalam kehidupan sehari-
hari (Sales means auction), dan bahkan 
di luar negeri lelang benar-benar sudah 
berfungsi sebagai sarana perekonomian 
yang digunakan secara luas.

Kelembagaan lelang di Indonesia 
dimulai dengan terbentuknya Inspeksi 
Lelang, kemudian pada tahun �960 
berdiri Direktorat Jenderal Pajak yang 
bernama Inspeksi Keuangan dimana Unit 
Lelang digabung dan berada di bawah 
Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya 
pada tahun �99� terjadi pengembangan 
dan pengukuhan organisasi unit lelang, 
dari nama Badan Urusan Piutang Negara 
(BUPN) berubah menjadi BUPLN (Badan 
Urusan Piutang dan Lelang Negara). 
Tahun �00�, BUPLN diganti menjadi 
DJPLN (Direktorat Jenderal Piutang dan 
Lelang Negara) dan terakhir tahun �006, 
DJPLN berganti nama menjadi Direktorat 
Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan 
kantor operasionalnya menjadi Kantor 
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 
(KPKNL). Hingga saat ini, fungsi lelang 
berkembang terus dengan didukung oleh 
�7 Kanwil DJKN, 70 KPKNL, 45� Pejabat 
Lelang (PL) Kelas I, 90 PL Kelas II, 76 Balai 
Lelang (BL), dengan Kantor Pusat DJKN 
sebagai regulatornya.

Perkembangan Lelang dan 
Potensi Lelang

Ditinjau dari tren statistik tahun 
�00�-�0�0, lelang telah menunjukkan 
peningkatan, baik ditinjau dari segi 
jenis lelang, frekuensi lelang, dan hasil 
lelang. Dengan menggunakan metode 
weighted moving average, perkembangan 
hasil lelang eksekusi telah menunjukkan 
peningkatan statistik sebesar ���,68% 
setiap tahun, sedangkan hasil lelang 
sukarela menunjukkan peningkatan 
sebesar �6�,99% setiap tahun. Dengan 
demikian, terlihat bahwa lelang semakin 
diminati oleh masyarakat Indonesia.

Untuk menggambarkan berbagai 
pertumbuhan lelang yang meliputi 
frekuensi lelang, pokok lelang, dan bea 
lelang dapat dilihat pada grafik sebagai 
berikut:

per �0�0 sebesar 
Rp�0.76�.77�.400,- 
yang dikelola oleh 
seluruh satker-
satker Kementerian/
Lembaga dan satker-
satker Pemda tingkat 
provinsi maupun 
k a b u p a t e n / k o t a 
dan aset-aset eks-
BPPN merupakan 
potensi objek lelang 
noneksekusi wajib 
yang besar.

Potensi lelang 
eksekusi hingga saat 
ini menjadi prima-
dona untuk mendu-
kung kinerja lelang. 
Besarnya non-per-
forming loan di ka-
langan perbankan 
memberikan indi-
kasi besarnya po-
tensi lelang eksekusi 
terhadap agunan 
nasabah bank yang 
dimohonkan lang-
sung oleh kreditur 
maupun berdasar-
kan fiat eksekusi 
Pengadilan Negeri, 
semuanya dijual 
dengan cara lelang 
melalui KPKNL. 
Semakin kuatnya 
penegakan hukum 
mengindik asik an 
potensi lelang dari 
p e r k a r a - p e r k a r a 
pidana semakin 
banyak, baik dari 
barang bukti sitaan 
berdasarkan Pasal 
45 KUHAP, maupun 
dari barang yang 
dinyatakan diram-

pas untuk negara. Keluar masuknya ba-
rang di pelabuhan juga dapat menjadi po-
tensi lelang barang eks-tegahan Bea dan 
Cukai. Dari hutang pajak yang terus me-
ningkat juga ada potensi lelang eksekusi 
barang sitaan pajak. Dari perkara-perkara 
kepailitan, juga ada potensi lelang harta 
pailit yang cukup besar.

Apabila seluruh potensi di atas 
dapat direalisasikan, maka hal tersebut 
merupakan supply objek lelang yang 
besar. Sementara itu, demand di Indonesia 
juga cukup besar. Hal ini ditunjukkan 
adanya jumlah penduduk Indonesia yang 

Walaupun pertumbuhan lelang cukup 
meyakinkan, potensi lelang di Indonesia 
sangat besar, sehingga perlu dirumuskan 
langkah-langkah untuk menggalinya. 
Negara kita sangat kaya akan berbagai 
komoditi hasil pertanian dan perkebunan, 
barang-barang antik, lukisan-lukisan yang 
terkenal dan monumental, barang-barang 
seni lainnya, aset dari BUMN Persero, 
aset Kedutaan Besar, serta sebagian dari 
aset-aset perusahaan leasing kendaraan 
bermotor yang default cukup banyak, yang 
merupakan potensi objek lelang sukarela. 
Selain itu, BMN/D yang ekstrakomptabel 



Edisi No.06 Tahun II / 2011 • MEDIA KEKAYAAN NEGARA 7

memiliki kemampuan daya beli cukup 
besar, para pebisnis lelang yang jumlahnya 
meningkat, perusahaan multinasional 
dan regional yang beroperasi di Indonesia 
juga semakin banyak. Keseluruhannya 
merupakan potential buyers yang sangat 
besar. Untuk mendorong supply dan 
demand tersebut, diperlukan sosialisasi 
dan promosi, agar mereka melakukan 
transaksi dengan cara lelang.

Kendala yang dihadapi
a. Kendala eksternal

Pada awalnya, lelang lebih banyak 
dimanfaatkan untuk kepentingan law 
enforcement. Misalnya dalam pelaksanaan 
putusan eksekusi pengadilan dalam 
perkara perdata maupun pidana, dimana 
barang yang dijual dalam kondisi apa 
adanya, tidak ada dressing dan make up. 
Kondisi semacam ini berlangsung terus-
menerus, sehingga membentuk stereotype 
pada masyarakat seolah-olah barang yang 
dilelang adalah barang yang bermasalah, 
barang yang  rusak, atau barang yang 
tidak diurus. Padahal lelang sebenarnya 
merupakan institusi pasar yang dapat 
dimanfaatkan oleh siapa saja yang akan 
menjual barang atau membeli barang 
yang kualitasnya juga baik.

Dalam praktek, masih banyak contoh 
kasus Pembeli Lelang yang tidak bisa serta 
merta segera menguasai barang yang 
dibeli dari lelang karena ketentuan lain 
yang mengatur kewenangan pengosongan 
tidak melekat pada institusi lelang. Selain 
itu, juga terdapat pemahaman masyarakat 
yang belum memadai mengenai lelang, 
sehingga masih banyak penjualan yang 
dilakukan dengan cara-cara lelang namun 
tidak dilaksanakan dihadapan PL.

Permasalahan lain yang juga dirasakan 
mengganggu kelancaran pelaksanaan 
lelang adalah adanya sekelompok orang 
yang bermain di bisnis lelang dan sering 
melakukan intimidasi kepada peminat 
lelang yang serius sehingga lelang 
seringkali tidak mencapai harga lelang 
yang optimal. Selain itu, masih terdapatnya 
Peserta Lelang yang berusaha menciptakan 
entry barrier bagi Peserta Lelang yang 
lain dengan maksud untuk menciptakan 
monopsoni (pembatasan calon Pembeli).

Masih adanya kekurangpahaman 
terhadap proses lelang dari sebagian unsur 
penegak hukum yang memiliki otoritas 
tertentu untuk menghentikan lelang 
juga menjadi kendala eksternal yang 
serius untuk ditangani. Kendala lain bagi 
pengembangan lelang masih terdapat 
ketentuan lain yang disharmonisasi dengan 

ketentuan lelang, sehingga penjualan 
dengan cara-cara lelang tidak dilakukan 
dihadapan PL. Misalnya, Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor �7 tahun �007 yang 
antara lain mengatur bahwa penjualan 
barang milik daerah dapat dilakukan 
melalui pelelangan terbatas oleh panitia 
lelang. Hal ini tidak sejalan dengan 
ketentuan peraturan lelang, bahwa setiap 
lelang harus dilakukan oleh PL. Peraturan 
Menteri Negara BUMN Per-0�/MBU/�0�0 
antara lain memuat ketentuan bahwa 
penjualan aset BUMN dapat dilakukan 
dengan penawaran umum, penawaran 
terbatas, dan penunjukan langsung. 
Ketiga istilah tersebut adalah cara yang 
dikenal dalam tender pengadaan barang 
dan jasa, yang kiranya tidak tepat dipakai 
dalam penjualan barang. 

Kendala internal
Vendu Reglement Staatsblad �908 

Nomor �89 sebagai undang-undang lelang 
dirasakan sudah tidak dapat menampung 
lagi perkembangan kebutuhan masyarakat 
untuk melakukan transaksi yang efektif 
dan efisien. Vendu Reglement juga belum 
memberikan jaminan tentang kepastian 
hukum dan perlindungan hukum bagi para 
pelaku lelang (penjual, pembeli, dan PL).

Di samping itu, beberapa peraturan 
pelaksanaan lelang yang telah ditetapkan 
tidak bisa diterapkan secara jangka 
panjang, hal ini disebabkan tuntutan 
masyarakat yang lebih cepat yang tidak 
dapat diantisipasi pada saat perumusan 
peraturan, misalnya global crisis, dan 

perkembangan teknologi informasi dan 
komunikasi dengan penawaran lelang 
melalui internet.

Hingga saat ini, penyetoran jaminan 
lelang masih dilakukan secara tunai, 
sementara itu dengan perkembangan 
usaha dan sistem pembayaran, 
persyaratan jaminan lelang dengan 
menggunakan Garansi Bank seharusnya 
bisa merupakan suatu alternatif yang 
baik. Namun hal ini belum ditampung di 
dalam ketentuan lelang yang ada. Perlu 
diungkapkan bahwa pemanfaatan Garansi 
Bank dapat menguntungkan, karena 
selain risiko transaksinya dijamin oleh 
bank, juga akan semakin banyak peserta 
lelang yang dapat mengikuti lelang 
karena adanya benefit  bahwa depositnya 
tidak perlu dimutasikan ke Penyelenggara 
Lelang.  Selain itu, penggunaan credit 
card juga dapat dijadikan sebagai salah 
satu alternatif pembayaran dalam lelang 
apabila dilengkapi dengan fasilitas credit 
card shield.

Dari segi kompetensi yang dimiliki 
oleh PL, masih memerlukan peningkatan 
di dalam pemahaman mengenai 
ketentuan, keberanian pengambilan 
keputusan, kemampuan berkomunikasi 
penciptaan networking, serta kecermatan 
dan kecepatan dalam pembuatan RL. 

Dari hasil evaluasi Kantor Pusat, 
ketersediaan sarana prasarana pendukung 
pelaksanaan lelang masih perlu 
ditingkatkan, diantaranya seperti jumlah 
komputer untuk menyelesaikan tugas-
tugas lelang.

Seorang Pembeli Lelang melakukan penawaran lisan naik-naik.
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Pembaharuan lelang sebagai 
sebuah terobosan baru

Pertumbuhan lelang secara statistik 
yang semakin menunjukkan korelasi positif 
terhadap perkembangan dan potensinya 
ke depan mendorong Direktorat Lelang 
melakukan upaya pembaharuan lelang. 
Upaya tersebut merupakan sebuah 
terobosan baru dengan tetap menjaga 
agar seluruh aspek pembaharuan dapat 
diakomodasi oleh pilar utama peningkatan 
kapasitas sebagai satu kesatuan yang 
komprehensif. Pembangunan kapasitas 
individual antara lain dilakukan dengan 
pembaharuan berupa styling dan 
reporting and monitoring, pembangunan 
kapasitas organisasional dilakukan 
dengan pembaharuan berupa securing 
dan reporting and monitoring, serta 
pembangunan kapasitas sistem dilakukan 
dengan pembaharuan berupa simplifying 
dan reporting and monitoring.

Styling merupakan pembaharuan 
lelang berupa penguatan karakter PL 

melalui ciri khas dan identitas khusus. 
Atribut yang mendukung ciri khas 
dan identitas khusus tersebut berupa 
pakaian khusus, PIN, ID Card, buku saku 
(PUL/Pedoman Umum Lelang), dan tas 
kerja PL. Berkaitan dengan simplifying, 
pembaharuan lelang yang dilakukan 
berupa penyederhanaan terhadap RL, 
jenis Laporan Lelang, dan SOP Lelang. 
Terkait dengan simplifikasi RL, bentuk 
RL yang diusulkan adalah berupa model 
sertifikat dengan jumlah halaman � (dua) 
lembar. Simplifikasi dilakukan dengan 
mengeluarkan klausul-klausul yang sudah 
baku dan dijadikan sebagai Term and 
Condition of Auction. Klausul-klausul yang 
tetap ada dalam RL yang diusulkan yaitu 
klausul tentang Pembeli, tentang Penjual, 
tentang Pembayaran Hasil Lelang, Bea 
Lelang dan kewajiban lainnya, serta klausul 
lain-lain. Terkait dengan simplifikasi jenis 
laporan lelang, jenis-jenis laporan lelang 
yang disederhanakan ialah 9 (sembilan) 
laporan yang harus dibuat oleh KPKNL 

menjadi 7 (tujuh) laporan. Terkait dengan 
simplifikasi SOP layanan unggulan, 
penetapan nilai limit dan pengumuman 
lelang yang sebelumnya termasuk dalam 
SOP Pelayanan Lelang Layanan Unggulan 
dikeluarkan dari SOP, karena merupakan 
tanggung jawab penjual.

Dalam perspektif securing, 
pembaharuan yang dilakukan adalah 
berupa pengamanan terhadap RL yang 
berupa pencetakan di atas security paper, 
penyimpanan di tempat khusus (roll o 
pack/brankas tahan api), dan penyimpanan 
dengan media elektronik (CD/flashdisk/
microchip). Isu penting terkait dengan 
securing berupa security paper RL, 
dilatarbelakangi adanya pemalsuan atas 
Kutipan RL sehingga diperlukan adanya 
pengaman khusus berupa kertas dengan 
fitur-fitur sekuriti. Fitur-fitur tersebut ada 
yang mudah dikenali dengan cara dilihat 
langsung maupun fitur yang harus dilihat 
dengan peralatan khusus (seperti sinar 
UV, X-ray).

Pembaharuan lelang lainnya berupa 
reporting and monitoring dilakukan 
melalui penatausahaan laporan lelang 
dengan sistem otomasi. Tujuannya antara 
lain untuk mempermudah pembuatan 
laporan dan mengurangi human error, 
efisiensi dan efektivitas penyampaian 
laporan, memperoleh informasi yang real 
time, mempermudah pengawasan hasil 
pelaksanaan lelang melalui sistem otomasi, 
data real time bisa diakses langsung 
oleh Direktorat PKNSI, serta membantu 
forecasting target lelang. Karakter aplikasi 
sistem otomasi tersebut terutama dibuat 
dengan sederhana, user friendly, aman dan 
handal, serta dapat dikembangkan sesuai 
kebutuhan (upgradeable).

Upaya lain yang perlu dilakukan
Selain program pembaharuan lelang 

yang diupayakan sebagai langkah 
strategis pengembangan lelang, berbagai 
upaya telah dilakukan diantaranya 
pemasyarakatan lelang melalui 
pemasangan iklan layanan masyarakat 
tentang pelayanan lelang di surat kabar, 
majalah, televisi, dan kereta api, pembuatan 
billboard dan neon-box di bandara, serta 
pemasangan baliho di beberapa kota 
besar. Hal ini dilakukan untuk memberikan 
pemahaman umum tentang lelang 
kepada masyarakat luas bahwa penjualan 
dengan cara lelang mempunyai berbagai 
kelebihan dibandingkan dengan penjualan 
pada umumnya, dan lelang tidak hanya 
dilakukan dalam rangka eksekusi tetapi 
juga dalam konteks sukarela.

Pertumbuhan lelang secara statistik yang semakin 
menunjukkan korelasi positif terhadap perkembangan 
dan potensinya ke depan mendorong Direktorat Lelang 
melakukan upaya pembaharuan lelang. Upaya tersebut 

merupakan sebuah terobosan baru dengan tetap menjaga 
agar seluruh aspek pembaharuan dapat diakomodasi oleh 
pilar utama peningkatan kapasitas sebagai satu kesatuan 

yang komprehensif.

Para Peserta Lelang sedang malukan penawaran.
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Upaya lain yang perlu mendapat 
perhatian untuk pengembangan lelang 
di Indonesia adalah koordinasi dengan 
instansi terkait seperti dengan instansi 
penegak hukum antara lain pengadilan, 
kejaksaan, dan kepolisian. Koordinasi 
dengan Badan Pertanahan Nasional 
juga perlu dilakukan dalam rangka 
mendukung proses penerbitan SKPT dan 
balik nama bagi pembeli. Di samping 
itu, koordinasi dengan instansi di bawah 
Kementerian Keuangan sendiri juga perlu 
dilakukan seperti dengan Ditjen Pajak, 
serta dengan Ditjen Bea dan Cukai. Hal ini 
perlu dilakukan, agar ada pemahaman dan 
semangat yang sama untuk memajukan 
lelang, sehingga dapat menjadikannya 
sebagai sarana perekonomian yang 
handal.

Saat ini RUU Lelang telah disusun oleh 
Tim Interdep akan segera diharmonisasi 
untuk selanjutnya diusulkan dibahas di 
DPR. Perlu dikeluarkan Peraturan Menteri 
Keuangan sebagai payung hukum untuk 
penawaran lelang melalui internet 
dan lelang dengan garansi bank, agar 
lelang dapat lebih berkembang. Seiring 
menunggu RUU Lelang ditetapkan, 
Menteri Keuangan maupun Dirjen 
Kekayaan Negara menetapkan peraturan-
peraturan lelang yang sementara waktu 
bisa mengakomodasi perkembangan 
kebutuhan masyarakat dalam bentuk 
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan 
peraturan pelaksanaannya antara lain 
PMK Nomor 9�/PMK.06/�0�0 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Lelang, PMK Nomor 
�74/PMK.06/�0�0 tentang PL Kelas I, PMK 
Nomor �75/PMK.06/�0�0 tentang PL Kelas 
II, PMK Nomor �76/PMK.06/�0�0 tentang 
BL, Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) 
Kekayaan Negara Nomor PER-0�/KN/�0�0 
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 
Lelang, serta Perdirjen Kekayaan Negara 
Nomor PER-05/KN/�0�� tentang Petunjuk 
Teknis PL Kelas II.

Berkaitan dengan menambah jumlah 
PL ditempuh dengan menambah frekuensi 
diklat PL Kelas I yang selanjutnya dapat 
dijadikan dasar pengangkatannya sebagai 
PL. Selain itu, mengupayakan lulusan 
Program Diploma I PPLN STAN dapat 
langsung diangkat sebagai asisten PL. 
Solusi yang lain adalah dengan distribusi 
PL yang lebih merata.

Untuk meningkatkan kompetensi PL, 
dilakukan peningkatan kapasitas (capacity 
building) melalui short course, pelatihan 
luar dan dalam negeri, diklat, workshop, 
upgrading dan updating ketentuan lelang 
yang baru serta upaya lainnya. Di samping 

itu, dilakukan upaya untuk melengkapi 
sarana dan prasarana yang diperlukan 
untuk mendukung lelang misalnya 
komputer dan printer khusus untuk RL, 
pembuatan jaringan (networking), serta 
sarana pendukung lainnya. 

Harapan dan  action plan
Harapan ke depan, lelang bisa 

mengambil peran yang besar dalam 
perekonomian pada umumnya, terutama 
guna mewujudkan visi lelang “sales 
means auction”. Dilihat dari perspektif 
misi lelang, sebagai bagian dari fungsi 
Bendahara Umum Negara, lelang berperan 
memberikan kontribusi terhadap 
penerimaan negara melalui proses lelang 
yang menggerakkan transaksi ekonomi 
dalam konteks fungsi generating fund. 
Selain itu, juga tidak lepas dari misi 
sosial budaya menyadarkan semua 
stakeholder, calon stakeholder, dan para 
pemegang potensi lelang untuk bersedia 
menjalankan lelang.

Upaya action plan yang penting 
dilakukan adalah tetap secara konsisten 
dan terus-menerus melakukan promosi 
lelang sebagai bagian dari upaya dalam 
memasyarakatkan lelang, memberikan 
layanan cepat mengenai lelang, membuat 
operation room khusus pengolahan 
data statistik tren dan realisasi lelang, 
mendukung help desk untuk pemberian 
informasi lelang, serta mencetak tenaga-
tenaga lelang yang handal dan profesional. 
Apabila disinergikan dengan nilai dan 
perilaku utama (core values) Kementerian 
Keuangan, action plan lelang yang terutama 
tetap dapat direfleksikan ke dalam 5 (lima) 
“Pada Nilai-Nilai Kementerian Keuangan”.

Pada core value integritas (integrity), 
lelang bertindak transparan dan konsisten 
serta bersikap objektif. Lelang bertindak 
transparan karena, didahului dengan 
pengumuman lelang, barang yang 
dilelang adalah barang dengan kondisi 
apa adanya, dan senantiasa membuka 
setiap informasi yang berkaitan dengan 

Dilihat dari perspektif misi lelang, sebagai bagian dari fungsi 
Bendahara Umum Negara, lelang berperan memberikan 
kontribusi terhadap penerimaan negara melalui proses 

lelang yang menggerakkan transaksi ekonomi dalam 
konteks fungsi generating fund. Selain itu, juga tidak lepas 
dari misi sosial budaya menyadarkan semua stakeholder, 

calon stakeholder, dan para pemegang potensi lelang untuk 
bersedia menjalankan lelang.

Objek Lelang berupa alat berat.
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hak dan kewajiban penjual dan pembeli. 
Lelang bersikap konsisten dan objektif 
berarti bahwa lelang dilaksanakan sesuai 
dengan peraturan lelang yang ada dan 
tidak memihak apabila terjadi sengketa 
hukum.

Pada Nilai-Nilai Kementerian Keuangan 
profesionalisme, PL bekerja efisien dan 
efektif, serta bekerja cerdas, cepat, cermat, 
dan tuntas. Bekerja efisien dan efektif 
tercermin dalam setiap proses lelang yang 
dilaksanakan sesuai SOP. Bekerja cerdas, 
cepat, cermat, dan tuntas tercermin dalam 
sikap PL yang menyelesaikan RL dan 
laporan lelang lainnya secara teliti, cermat, 
dan penuh kehati-hatian.

Pada Nilai-Nilai Kementerian Keuangan  
sinergi, lelang berorientasi pada hasil yang 
memberikan nilai tambah. Lelang juga 
mendorong proses percepatan balik nama 

barang-barang yang dilelang, sehingga 
memberikan kepastian nama pemilik dan 
menjadi sumber pajak. Barang-barang 
yang dibeli melalui lelang dikenakan bea 
lelang dimana berdasarkan data statitik, 
bea lelang menunjukkan pertumbuhan 
positif yang sangat berarti. Bea lelang 
diperhitungkan sebagai nilai tambah dan 
kontribusi finansial pada penerimaan 
negara bukan pajak.

Pada Nilai-Nilai Kementerian Keuangan  
pelayanan, lelang melayani dengan 
berorientasi pada kepuasan pemangku 
kepentingan, serta bersikap ramah 
dan santun. Setiap pelaksanaan lelang 
senantiasa diukur kepuasannya melalui 
indeks kepuasan pelanggan, memberikan 
indikasi seberapa puas pelanggan atas 
pelayanan lelang yang diberikan. Setiap 
hasil indeks kepuasan diprioritaskan 

sebagai bahan utama evaluasi untuk 
memperbaiki kinerja lelang ke depannya.

Selanjutnya, sebagai Nilai-Nilai 
Kementerian Keuangan yang terakhir 
yaitu kesempurnaan, lelang tetap secara 
konsisten melakukan perbaikan terus-
menerus di bidang sistem lelang, ketentuan 
lelang, peningkatan kemampuan dan 
kapasitas PL, serta kodifikasi peraturan 
untuk memudahkan pemahaman bagi 
pelaku lelang. Di samping itu, lelang juga 
mengembangkan inovasi dan kreatifitas 
di dalam mewujudkan potensi lelang 
yang masih sangat besar menjadi realisasi, 
antara lain pengembangan lelang berskala 
besar dengan peraturan khusus, alternatif 
jaminan lelang selain uang kartal dan 
giral, pengembangan lelang berbasis 
IT, misalnya penawaran lelang melalui 
internet, serta pengembangan cara 
pembinaan dan pengawasan lelang yang 
lebih modern dengan berbasis sistem 
informasi. 

Penutup
Dilihat dari perspektif pertumbuhan 

dan potensinya, lelang menunjukkan 
peran positif yang semakin meningkat. 
Pertumbuhan lelang menghasilkan 
korelasi peningkatan yang positif terhadap 
perkembangan lelang ke depannya. Dari 
sudut pandang potensi lelang, banyaknya 
pasokan barang dan potential buyers 
sebagai bagian demand-supply transaksi 
ekonomi masyarakat serta potensi 
pendukung sebagai potensi objek lelang 
eksekusi dan sukarela yang selama ini 
terlihat telah cukup banyak mendorong 
perkembangan lelang.

Untuk mewujudkan motto sales means 
auction, berbagai kendala baik eksternal 
dan internal harus diatasi. 

Untuk itu, perlu dilakukan upaya 
strategis berupa dibentuknya undang-
undang lelang yang baru, perumusan 
ketentuan terkait pelaksanaan lelang 
internet, alternatif sistem pembayaran 
jaminan lelang melalui garansi bank 
dan sistem pembayaran lelang dengan 
menggunakan credit card, serta program 
pembaharuan lelang sebagai upaya 
terobosan baru. Keseluruhan upaya 
tersebut diharapkan dapat membawa 
citra lelang yang baik dan pada akhirnya 
menarik minat masyarakat untuk semakin 
menggunakan lelang dalam setiap 
transaksi penjualan barang. Dengan 
demikian, Sales means auction bukan tidak 
mungkin sebagai suatu keniscayaan. 

Sebagai core value yang terakhir yaitu kesempurnaan 

(excellence), lelang tetap secara konsisten melakukan 

perbaikan terus-menerus di bidang sistem lelang, 

ketentuan lelang, peningkatan kemampuan dan 

kapasitas PL, serta kodifikasi peraturan untuk 

memudahkan pemahaman bagi pelaku lelang. 

Alat berat menjadi salah satu objek lelang yang ramai diminati calon pembeli
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Wawancara

1Sejak tahun 2010 yang lalu Bapak 
dipercaya menjadi Direktur Lelang 
DJKN. Langkah-langkah strategis 

apakah yang telah Bapak jalankan 
dalam mengemban tugas sebagai 
Direktur Lelang?

Kami merasa senang dan sekaligus 
tertantang mendapat kepercayaan 
dari pimpinan Kementerian Keuangan 
untuk memimpin Direktorat Lelang. 
Untuk itu, kami terus melakukan bedah 
tugas dan fungsi Direktorat Lelang dan 
memperoleh hypothesa sebagai berikut: �. 
Direktorat Lelang berkontribusi di dalam 
merealisasikan IKU DJKN dari sebagian 
kinerja pelayanan lelang. �. Lelang 
menghadapi kompleksitas permasalahan 
yang tinggi, indikasinya terdapat banyak 
kasus hukum yang terjadi �. Memandang 
perlu melakukan pembaharuan di bidang 
pelayanan dan pelaporan lelang. 4. Perlu 
dilakukan ekstensifikasi dan intensifikasi 
lelang.

2 Jumlah pokok lelang adalah salah 
satu tolok ukur kinerja pelayanan 
lelang. Bagaimana realisasi penca-

paian target pokok lelang pada tahun 
2010 dan proyeksinya di tahun 2011? 

Kinerja pelayanan lelang pada tahun 
�0�0 sangat menggembirakan, karena 
dapat tercapai lebih dari �00% dari target 
pokok lelang. Namun, itu tidak menjadikan 
kami terlena sebab mungkin saja targetnya 
yang under-prediksi. Untuk proyeksi ke 
tahun �0��, target pokok lelang naik �7% 
dari target tahun �0�0. Dalam penyusunan 
target tahun �0��, kami menggunakan 
metode statistical analysis linear dengan 
basis data kombinasi series antara target 
dan realisasi 5 (lima) tahun terakhir.

3Saat ini, masih banyak masyarakat 
yang belum memahami penjualan 
secara lelang bahkan lelang sering 

dirancukan dengan tender pengadaan 
barang dan jasa pemerintah. Langkah-
langkah apa sajakah yang telah di-
tempuh oleh Direktorat Lelang untuk 
memopulerkan lelang di masyarakat?

Untuk memberikan pemahaman 
masyarakat terhadap lelang, kami tidak 
henti-hentinya melakukan sosialisasi lelang 
dengan segala cara misalnya: melalui surat 

resmi, Iklan Layanan Masyarakat (ILM), 
seminar dan diskusi lelang. Bahkan ke 
depan akan ada program auction on clinic, 
serta perluasan networking. Dalam materi 
sosialisasi, kami membedakan dengan 
“tender”. Lelang (auction) yang dijual 
barang dan hak di depan Pejabat Lelang 
yang melepas untuk mendapatkan uang. 
Sedangkan tender (procurement) yang 
dijual hak untuk mengadakan barang dan 
jasa. Substansinya adalah mendapatkan 
barang dan jasa. Jadi rumusnya adalah 
melepas uang untuk mendapat uang.

4 Sejak tahun 2010 Direktorat 
Lelang telah mencanangkan pem-
baharuan di bidang lelang. Mohon 

dijelaskan apa saja pembaharuan di 
bidang lelang dan sasaran yang ingin 
dicapai?

Dalam rangka meningkatkan 
pelayanan di bidang lelang dan capacity 
building petugas frontliner di bidang lelang, 
serta penyediaan data yang real time, 
tahun �0�0 dicanangkan pembaharuan 
di bidang lelang yang meliputi kegiatan-

Suryanto Direktur Lelang

Direktur Lelang Suryanto sedang menjelaskan 
langkah strategis pembaharuan di bidang lelang

Menuju 
Sales Means 
Auction 
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kegiatan yaitu:  styling (pemberian ciri 
khas pada Pejabat Lelang sebagai Pejabat 
Umum yang berwenang melaksanakan 
lelang dan membuat risalah lelang); 
simplifying (penyederhanaan risalah 
lelang dari segi muatan dan penulisan, 
penyederhanaan jenis-jenis laporan 
lelang, dan penyederhanaan standard 
operating procedures di bidang lelang); 
securing (pengamanan terhadap produk-
produk lelang melalui pencetakan risalah 
lelang di atas security paper, penyimpanan 
risalah lelang di tempat khusus (roll o pack/
brankas tahan api), dan penyimpanan 
risalah lelang dalam media elektronik 
(CD/flashdisk/microchip); dan reporting 
& monitoring penatausahaan laporan-
laporan lelang dengan sistem otomasi 
untuk mempermudah pembuatan 
dan mengurangi human error, dan 
pengawasan terhadap hasil pelaksanaan 
lelang melalui sistem otomasi yang 
terintegrasi antara KPKNL, Kantor Wilayah 
(Kanwil), dan Kantor Pusat). 

5 Lelang online (internet auction) 
saat ini berkembang sangat pesat 
di seluruh dunia. Apakah ada 

wacana untuk melaksanakan lelang 
melalui internet di Indonesia? 

Sebagai antisipasi terhadap perkem-

bangan teknologi komunikasi, mulai 
tahun �009 Direktorat Lelang telah me-
nyiapkan perangkat untuk pelaksanaan 
lelang melalui internet dengan menyiap-
kan payung hukum berupa RPMK dan 
RPerdirjen Kekayaan Negara mengenai 
lelang melalui internet. Selain itu, di tahun 
�0�0 telah selesai dibuat sistem aplikasi 
Lelang Melalui Internet yang saat ini se-
dang dalam proses uji coba implementasi, 
sebelum disosialisasikan.    

6Pejabat lelang kelas I yang ada 
di KPKNL merupakan ujung tom-
bak pelayanan lelang oleh DJKN/

KPKNL. Bagaimana komposisi Pejabat 
Lelang Kelas I saat ini dan upaya apa 
yang telah dilakukan untuk meningkat-
kan kapasitas Pejabat Lelang Kelas I?

Saat ini jumlah Pejabat Lelang Kelas I 
baik yang ada di KPKNL, Kanwil maupun 
Kantor Pusat DJKN semuanya berjumlah 
kurang lebih 45� orang. Namun demikian, 
dari jumlah tersebut hanya 66% yang 
aktif melaksanakan lelang. Untuk itu, ke 
depan jumlah Pejabat Lelang Kelas I akan 
ditambah melalui program terstruktur 
antara lain dengan mengusulkan adanya 
Program Diploma I STAN untuk asisten 
pejabat lelang, dan program redistribusi 
pejabat lelang yang ada, serta regenerasi 
pejabat lelang. Sementara itu, upaya yang 
telah dilakukan untuk meningkatkan 
kapasitas pejabat lelang antara lain melalui 
pembinaan dan pengawasan baik yang 
dilakukan oleh atasan langsung, Kantor 
Wilayah dan Kantor Pusat. Selain itu, juga 
telah diadakan in house training Pejabat 
Lelang Kelas I di Jakarta beberapa waktu 
yang lalu. Direncanakan pada akhir tahun 
�0�� akan diadakan lagi kegiatan serupa. 
Direktorat Lelang bekerja sama dengan 
Sekretariat DJKN juga akan mengirimkan 
beberapa pejabat lelang dan staf lelang 

Tidak dapat dipungkiri 
bahwa lelang sebagai sarana 

transaksi jual beli yang 
dirasakan sangat efisien dan 
efektif banyak diminati oleh 

masyarakat. Bahkan ada 
pihak-pihak tertentu yang 
mencari penghasilan dari 

pelaksanaan lelang.

 Direktur Lelang sedang diwawancarai Tim Media KN
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untuk mengikuti short course of auction di 
Belanda pada akhir tahun �0��.  

7 Bagaimana perkembangan pela-
yanan lelang oleh pihak swasta 
melalui Pejabat Lelang Kelas II dan 

balai lelang saat ini?
Perkembangan pelayanan lelang 

noneksekusi sukarela yang dilakukan 
oleh Pejabat Lelang Kelas II dan balai 
lelang di beberapa tahun terakhir terus 
menunjukkan tren peningkatan. Pada 
tahun �0�0, jumlah pokok lelang dari 
lelang non eksekusi sukarela yang 
dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas 
II permohonan dari balai lelang sudah 
mencapai lebih dari Rp � Triliun. Hasil ini 
berkontribusi sebesar �0% dari jumlah 
pokok lelang tahun �0�0. Sedangkan 
jumlah pokok lelang dari lelang non 
eksekusi sukarela yang dilaksanakan oleh 
Pejabat Lelang Kelas I permohonan dari 
balai lelang sudah mencapai lebih dari Rp� 
Triliun yang berkontribusi sebesar �5% 
dari jumlah pokok lelang tahun �0�0. 

 

8Salah satu permasalahan yang 
sering dihadapi dalam pelaksa-
naan lelang adalah adanya gu-

gatan/perkara baik yang bertujuan 
menunda/membatalkan rencana lelang 
atau membatalkan lelang yang telah 
dilaksanakan. Apa langkah-langkah 
yang dapat dilakukan untuk mengatasi 
permasalahan tersebut?

Untuk mengatasi permasalahan terse-
but, hendaknya dalam setiap pelaksanaan 
lelang agar selalu dipatuhi ketentuan dan 
SOP yang telah ditetapkan sehingga tidak 
ada celah hukum yang dapat digunakan 
oleh pihak-pihak tertentu yang beritikad 
tidak baik untuk mengganggu kelancaran 
pelaksanaan lelang dan pasca lelang. 
Selain itu, koordinasi harus dilakukan 
lebih intensif dengan pemohon lelang un-
tuk menunjang kelancaran pelaksanaan 
lelang. 

9Dalam pelaksanaan lelang 
seringkali ada pihak-pihak ter-
tentu yang disinyalir melakukan 

persekongkolan, sehingga lelang tidak 
optimal. Pihak-pihak tersebut kadang 
juga mengintimidasi pihak yang serius 
menjadi peserta lelang. Apa langkah-
langkah yang telah dilakukan untuk 
mengatasi permasalahan tersebut?

Tidak dapat dipungkiri bahwa lelang 
sebagai sarana transaksi jual beli yang 
dirasakan sangat efisien dan efektif 
banyak diminati oleh masyarakat. Bahkan 
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ada pihak-pihak tertentu yang mencari 
penghasilan dari pelaksanaan lelang. 
Tentunya hal ini tidak dapat dibatasi. 
Namun demikian, untuk mencegah 
praktik-praktik yang tidak wajar seperti 
persekongkolan antar peserta lelang yang 
mengakibatkan harga lelang menjadi tidak 
optimal, telah dilakukan beberapa upaya 
antara lain pengenaan sanksi bagi peserta 
lelang yang tidak melakukan penawaran. 
Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) 
Lelang, sanksi yang diterapkan akan lebih 
tegas yaitu sanksi pidana kepada pihak-
pihak yang mengintimidasi pihak lain 
untuk tidak melakukan penawaran atau 
kepada pihak-pihak yang mengganggu 
kelancaran pelaksanaan lelang.    

Peraturan lelang yang ada 
saat ini yaitu Vendu Reglement 
sudah berumur lebih dari 100 

tahun. Apakah masih relevan dengan 
kondisi yang ada saat ini dan bagaima-
na perkembangan pembahasan 
Rancangan Undang-Undang Lelang 
(RUU Lelang) yang baru?

Mengingat Vendu Reglement tersebut 
merupakan produk Kolonial Belanda 
tentunya tidak sesuai dengan UUD 
�945 dan Pancasila. Selain itu, dari segi 
muatan sudah tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan yang ada. Atas dasar 
tersebut, sejak tahun �000-an telah dirintis 
upaya penyusunan UU Lelang yang 
baru. Hasilnya, RUU Lelang telah masuk 
Program Legislasi Nasional tahun �0�0-
�0�4. Kita berharap RUU Lelang dapat 
menjadi prioritas pembahasan di DPR RI 
pada Semester II tahun �0��. Untuk itu, 
saat ini draft RUU Lelang sedang dalam 
tahap penyempurnaan di tingkat Tim 
Antar Kementerian dan sedang diusulkan 
untuk dalam waktu dekat akan dilakukan 
harmonisasi di Kementerian Hukum dan 
HAM.     

Sejak tahun 2010, PMK telah 
ditetapkan beberapa PMK dan 
Perdirjen di bidang lelang. Hal-

hal penting apa saja yang diatur dalam 
peraturan-peraturan tersebut?

Pada tahun �0�0 telah dikeluarkan 
beberapa yaitu PMK Petunjuk Pelaksanaan 
Lelang, Pejabat Lelang Kelas I, Pejabat 
Lelang Kelas II, dan Balai Lelang. Di tingkat 
teknis, telah dikeluarkan Perdirjen tentang 
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang. 
Pada prinsipnya, peraturan tersebut se-
bagai pengganti dan penyempurnaan 
dari peraturan di bidang lelang tahun 
�006 guna menyesuaikan perkembangan 
saat ini. Sementara itu, di tahun ini telah 
dikeluarkan Perdirjen tentang Petunjuk 
Teknis Pejabat Lelang Kelas II.  

Sebagai penutup, apa 
harapan Bapak terhadap 
DJKN pada umumnya dan 

Direktorat Lelang pada khususnya?    
Harapan saya adalah misi lelang 

DJKN yaitu mewujudkan lelang yang 
efektif, efisien, transparan, akuntabel, 
adil, dan kompetitif sebagai instrumen 
jual beli yang mampu mengakomodasi 
kepentingan masyarakat dapat tercapai 
dengan baik. Selain itu, lembaga lelang 
dapat mewujudkan motto “sales means 
auction”. 
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Artikel Lelang

manajemen strategi dalam usahanya 
menjadi organisasi yang memuka 
khususnya dalam lingkup Kementerian 
Keuangan. Proses manajemen strategi 
itu sendiri terdiri dari � (tiga) bagian yaitu 
formulasi strategi, implementasi strategi, 
dan evaluasi strategi, namun dalam 
konteks pembahasan penulis kali ini, 
akan lebih fokus pada formulasi strategi. 
Formulasi strategi terdiri atas � (tiga) 
tahap, yaitu tahap input (input stage), 
tahap pencocokan (matching stage), dan 
tahap keputusan (decision stage).

Input Stage
Selama ini, Direktorat Lelang telah 

melakukan analisis kekuatan, kelemahan, 
peluang, dan ancaman. Namun secara 
dokumentasi manajemen strategi, 
tahap pertama ini akan menjadi penting 
untuk dituangkan ke dalam strategi 
yang lebih terukur dan mudah untuk 
dikomunikasikan.

Dalam konteks tersebut, tahap pertama 

Strategy-formulation Framework:

       Upaya Direktorat Lelang Menuju      
       Sustained Competitive Advantage

� Penulis adalah Pelaksana pada Seksi Bina Profesi Lelang II, Subdirektorat Bina Profesi dan Jasa Lelang (BPJL), Direktorat Lelang, DJKN.

� David, Fred R. �006. Strategic Management: Concept and Case, 10th ed. New Jersey: Prentice Hall.

Strategic management has been the main issue when an organization attempts 
to carry on its life. The vision turned into many action plans could bring about 
penetrating the use of strategic management. It could then point out to a distinctive 
competency to come up with sustained competitive advantage. For instance, the 
theory has carried out strategic management processes into three parts; they are 
input stage, matching stage, and decision stage. They are also gone after with many 
tools like matrix implemented to make easy in achieving of many goals. Taken into 
account to be one of great organizations, Directorate of Auction has come across 
its vision to many strategies. As a result, aggressive strategy should be able to be 
considered  as its attempt to measure its competitive advantage. Thus, collective 
commitments, condusive leadership, institutional strengthening, and reducing legal-
procedural resistance aren’t all left out as aggressive strategies.

Pendahuluan

Manajemen strategi (strategic 
management) telah lama menjadi 
isu penting yang digunakan 

sebagai alat kontrol going concern-nya 
suatu organisasi. Manajemen strategi 
didefinisikan sebagai seni dan ilmu untuk 
memformulasi, mengimplementasi, dan 
mengevaluasi keputusan lintas fungsi 

yang memungkinkan organisasi dapat 
mencapai tujuannya.�

Dalam manajemen strategi, organisasi 
berusaha mengatur strategi untuk 
memperoleh dan mempertahankan 
keunggulan kompetitif (competitive 
advantage). Berkaitan dengan hal 
tersebut, saat ini Direktorat Lelang sedang 
berupaya untuk melakukan proses 

Sosialisasi yang dilakukan Direktorat Lelang 
melalui video conference
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�.  Peringkat 4 menunjukkan bahwa respon organisasi superior, � menunjukkan respon organisasi di atas rata-rata, � menunjukkan respon organisasi rata-rata, serta � menunjukkan respon organisasi buruk.

4.  Masing-masing faktor diberikan bobot dari 0 (tidak penting) hingga � (paling penting).

5.  Total nilai tertimbang dalam rentang �,00 sampai 4,00 relevan digunakan untuk analisis eksternal organisasi, sedangkan rata-rata tertimbang sebesar �,50 lazim diterapkan untuk analisis internal organisasi. Dalam konteks analisis ekternal, total nilai tertimbang tertinggi sebesar 4,00 berarti bahwa organisasi merespon dengan sangat baik 

terhadap peluang dan ancaman yang ada, dan total nilai tertimbang terendah sebesar �,00 mengindikasikan bahwa strategi organisasi tidak memanfaatkan peluang yang ada dan tidak mampu menghindari ancaman eksternal. Dalam konteks analisis internal, total rata-rata tertimbang di bawah �,50 menggambarkan organisasi lemah secara 

internal, sedangkan total nilai di atas �,50 mengindikasikan posisi internal yang kuat. 

FAKTOR EKSTERNAL KUNCI BOBOT PERINGKAT NILAI 
TERTIMBANG

Peluang 

1. Berbagai peraturan di bidang lelang memberikan panduan 
kepada seluruh KPKNL sebagai agen penyelenggara lelang 
dalam meningkatkan kualitas pelayanan lelang kepada 
pengguna jasa lelang.

0,16 3 0,48

2. Penerapan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 
(UUHT) yang memungkinkan kreditur pemegang hak tanggungan 
pertama untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan 
sendiri dengan cara lelang dan tidak memerlukan fiat eksekusi 
dari Pengadilan, mengingat penjualan berdasarkan Pasal 6 
UUHT ini merupakan tindakan pelaksanaan perjanjian.

0,12 4 0,48

3. Berdasarkan Pasal 48 UU Nomor 1 Tahun 2004, penjualan BMN/
D prinsipnya dilakukan dengan cara lelang, kecuali dalam hal-hal 
tertentu.

0,12 4 0,48

4. Keberadaan Pejabat Lelang Kelas II (lelang sukarela) 
memberikan tambahan kontribusi PNBP berupa Bea Lelang.

0,04 3 0,12

5. Upaya penggalakan intensifikasi dan ekstensifikasi lelang dari 
sektor lelang komoditi.

0,02 2 0,04

6. Upaya peningkatan koordinasi yang lebih intensif dengan pihak 
Pemerintah Daerah untuk lelang aset daerah.

0,04 2 0,08

7. Kegagalan dari bisnis terkait pinjaman dari perbankan yang 
dijamin dengan barang jaminan baik putusan eksekusi maupun 
kredit macet.

0,02 3 0,06

8. Adanya pertumbuhan lelang yang signifikan. 0,04 3 0,12

9. Lelang eksekusi diharuskan melakukan lelang melalui KPKNL. 0,04 3 0,12

Ancaman

1. Penerapan PPn akan berimplikasi pada pengenaan tarif 
berganda selain pelaksanaan lelang telah dipungut PPh Final 
dan BPHTB. Hal ini dapat memberikan konsekuensi lelang tidak 
menarik lagi sebagai sarana jual-beli yang diminati masyarakat.

0,12 4 0,48

2. Putusan lelang masih mudah diintervensi oleh para penegak 
hukum yang lain.

0,08 2 0,16

3. Masih banyaknya mafia lelang yang tidak bertanggung jawab 
dan mengambil keuntungan sendiri.

0,12 2 0,24

4. Adanya Pembatalan Lelang karena disebabkan oleh rekayasa 
dari pihak-pihak yang tidak menghendaki terlaksananya lelang 
walaupun telah diberikan waktu untuk masa sanggahan/
keberatan (pada saat setelah pengumuman lelang hingga 
pelaksanaan lelang).

0,08 2 0,16

TOTAL 1,00 3,02

 FAKTOR INTERNAL KUNCI BOBOT PERINGKAT NILAI 
TERTIMBANG

Kekuatan  

1. Dalam rangka law enforcement, lelang dapat menjadi mediator 
bagi kepentingan yang saling berhadapan dan bertentangan 
(terkait dengan lelang eksekusi).

0,03 3 0,09

2. Dalam rangka mendukung prinsip-prinsip good governance, 
lelang dapat memenuhi kebutuhan pemerintah dalam konteks 
mengamankan aset negara.

0,03 2 0,06

3. Salah satu fungsi publik lelang adalah mengumpulkan 
penerimaan negara dalam bentuk pajak yang berupa PPh 
final dan BPHTB maupun PNBP yang berupa Bea Lelang. 
Penerimaan negara ini didukung dengan adanya fungsi Balai 
Lelang, KPKNL, Pejabat Lelang Kelas I, dan Pejabat Lelang 
Kelas II.

0,05 4 0,20

4. Tersedianya Sistem Informasi Manajemen Piutang dan Lelang 
(SIMPLE) yang mendukung lelang.

0,03 1 0,03

5. Tersedianya portal DJKN yang berfungsi sebagai sarana 
penyedia informasi lelang secara menyeluruh dan online.

0,03 1 0,03

6. Upaya memasyarakatkan lelang melalui iklan layanan akan 
meningkatkan citra lelang di mata masyarakat sehingga 
terciptanya sasaran sales means auction.

0,03 2 0,06

7. Adanya berita acara/akta otentik pelaksanaan lelang sebagai 
alat bukti yang sempurna dan dapat digunakan langsung untuk 
kepentingan balik nama (Risalah Lelang).

0,05 4 0,20

8. Lelang harus dilaksanakan dihadapan Pejabat Lelang, 
menyimpang dari ketentuan tersebut adalah batal demi hukum.

0,05 4 0,20

Kelemahan

1. Adanya landasan hukum lelang (produk kolonial Belanda) yang 
sudah tidak dapat mengakomodasi perkembangan masyarakat 
dan pesan lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 
1908 Staatsblad 1908:189).

0,08 4 0,32

2. Ketidakseimbangan antara kompetensi yang dimiliki oleh 
Pejabat Lelang dengan tuntutan dan harapan secara luas 
kepada Pejabat Lelang untuk lebih profesional.

0,07 2 0,14

3. Adanya tren pada waktu tertentu yang menunjukkan penurunan 
jumlah penerimaan PNBP dari Bea Lelang, sehingga sedang 
diusulkan kenaikan tarif Bea Lelang pada Revisi Peraturan 
Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif PNBP.

0,05 3 0,15

4. Kekurangan sumber daya (resources) sehingga berdampak 
pada kurangnya intensifikasi dan ekstensifikasi lelang yang 
berkaitan dengan aset Pemda dan illegal logging.

0,05 2 0,10

5. Putusan Risalah Lelang tidak final karena, pembeli masih 
dihadapkan pada upaya pengosongan.

0,07 2 0,14

6. Perlindungan Pembeli belum sepenuhnya terjamin. 0,07 2 0,14

7. Kesadaran menjual barang melalui lelang masih rendah. 0,05 2 0,10

8. Ketentuan yang ada belum mengakomodasi berbagai 
perkembangan ketentuan perundang-undangan.

0,05 3 0,15

9. Masih banyak kendala harmonisasi peraturan lelang. 0,07 2 0,14

10. Belum dimilikinya metode penilaian yang dapat menampung nilai 
dan justifikasi barang dengan kondisi yang sesungguhnya. 0,07 2 0,14

11. Belum tersedianya komputerisasi dan otomasi penatausahaan 
laporan/lelang secara menyeluruh dan terintegrasi. 0,07 2 0,14

TOTAL 1,00 2,53

meringkas informasi dasar yang dibutuhkan untuk merumuskan 
strategi. Ringkasan perumusan strategi ini mencakup analisis 
penilaian ekternal dan internal melalui External Factor Evaluation 
Matrix (EFEM) dan Internal Factor Evaluation Matrix (IFEM). EFEM 
dan IFEM mengidentifikasi faktor penilaian eksternal dan internal 
Direktorat Lelang berupa peluang dan ancaman (eksternal) 
serta kekuatan dan kelemahan (internal) dengan memberikan 
peringkat � s.d 4� dan bobot 0 s.d �.�

Peringkat menunjukkan seberapa efektif strategi organisasi 
saat ini dalam merespon faktor-faktor eksternal dan internal 
tersebut sehingga mempermudah pengidentifikasian kompetensi 
yang unik dari organisasi (distinctive competencies). Sedangkan 
bobot menunjukkan tingkat penting relatif dari faktor terhadap 
keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Penjumlahan dari 
seluruh bobot yang diberikan untuk seluruh faktor ekternal 
dan internal masing-masing harus sama dengan �. Kombinasi 
peringkat dan bobot akan menghasilkan nilai tertimbang. Total 
nilai tertimbang berkisar pada rentang �,00 sampai 4,00.4 Total 
nilai tertimbang rata-rata adalah �,50.

Dalam penerapannya pada Direktorat Lelang, berdasarkan 
matriks eksternal diperoleh total nilai tertimbang sebesar �,0� 
yang mengindikasikan bahwa Direktorat Lelang berada di atas 
rata-rata dalam keseluruhan kekuatan eksternalnya.

Sedangkan dalam konteks analisis internal Direktorat 
Lelang, diperoleh total rata-rata tertimbang sebesar �,5� yang 
menunjukkan bahwa Direktorat Lelang berada sedikit di atas 
rata-rata dalam keseluruhan kekuatan internalnya.

Matching Stage
Direktorat Lelang mengupayakan bagaimana analisis 

kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang telah 
diidentifikasi dapat diformulasikan strateginya ke dalam tahap 
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Financial Strength Peringkat

Salah satu fungsi publik lelang adalah mengumpulkan penerimaan negara dalam bentuk pajak 
yang berupa PPh final dan BPHTB maupun PNBP yang berupa Bea Lelang. Penerimaan negara 
ini didukung dengan adanya fungsi Balai Lelang, KPKNL, Pejabat Lelang Kelas I, dan Pejabat 
Lelang Kelas II.

5

Adanya tren pada waktu tertentu yang menunjukkan penurunan jumlah penerimaan PNBP dari Bea 
Lelang, sehingga sedang diusulkan kenaikan tarif Bea Lelang pada Revisi Peraturan Pemerintah 
Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif PNBP.

4

Kekurangan sumber daya (resources) sehingga, berdampak pada kurangnya intensifikasi dan 
ekstensifikasi lelang yang berkaitan dengan aset Pemda dan illegal logging.

4

Kesadaran menjual barang melalui lelang masih rendah. 5

18

Industrial Strength

Keberadaan Pejabat Lelang Kelas II (lelang sukarela) memberikan tambahan kontribusi PNBP 
berupa Bea Lelang.

5

Upaya penggalakan intensifikasi dan ekstensifikasi lelang dari sektor lelang komoditi. 4

Upaya peningkatan koordinasi yang lebih intensif dengan pihak Pemerintah Daerah untuk lelang 
aset daerah.

4

Kegagalan dari bisnis terkait pinjaman dari perbankan yang dijamin dengan barang jaminan baik 
putusan eksekusi maupun kredit macet.

4

Adanya pertumbuhan lelang yang signifikan. 3

20

Environmental Stability

Berbagai peraturan di bidang lelang memberikan panduan kepada seluruh KPKNL sebagai agen 
penyelenggara lelang dalam meningkatkan kualitas pelayanan lelang kepada pengguna jasa 
lelang.

-2

Penerapan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) yang memungkinkan kreditur 
pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri 
dengan cara lelang dan tidak memerlukan fiat eksekusi dari Pengadilan, mengingat penjualan 
berdasarkan Pasal 6 UUHT ini merupakan tindakan pelaksanaan perjanjian.

-2

Berdasarkan Pasal 48 UU Nomor 1 Tahun 2004, penjualan BMN/D prinsipnya dilakukan dengan 
cara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu.

-2

Lelang eksekusi diharuskan melakukan lelang melalui KPKNL. -4

Penerapan PPn akan berimplikasi pada pengenaan tarif berganda selain pelaksanaan lelang telah 
dipungut PPh Final dan BPHTB. Hal ini dapat memberikan konsekuensi lelang tidak menarik lagi 
sebagai sarana jual-beli yang diminati masyarakat.

-4

Putusan lelang masih mudah diintervensi oleh para penegak hukum yang lain. -4

Masih banyaknya mafia lelang yang tidak bertanggung jawab dan mengambil keuntungan sendiri. -4

Adanya pembatalan, Lelang karena disebabkan oleh rekayasa dari pihak-pihak yang tidak 
menghendaki terlaksananya lelang walaupun telah diberikan waktu untuk masa sanggahan/
keberatan (pada saat setelah pengumuman lelang hingga pelaksanaan lelang).

-4

-26

Competitive Advantage

Dalam rangka law enforcement, lelang dapat menjadi mediator bagi kepentingan yang saling 
berhadapan dan bertentangan (terkait dengan lelang eksekusi). -2

Dalam rangka mendukung prinsip-prinsip good governance, lelang dapat memenuhi kebutuhan 
pemerintah dalam konteks mengamankan asset negara.

-2

Tersedianya Sistem Informasi Manajemen Piutang dan Lelang (SIMPLE) yang mendukung lelang. -3

Tersedianya portal DJKN yang berfungsi sebagai sarana penyedia informasi lelang secara 
menyeluruh dan online. -3

Upaya memasyarakatkan lelang melalui iklan layanan akan meningkatkan citra lelang di mata 
masyarakat sehingga terciptanya sasaran sales means auction.

-3

Adanya berita acara/akta otentik pelaksanaan lelang sebagai alat bukti yang sempurna dan dapat 
digunakan langsung untuk kepentingan balik nama (Risalah Lelang).

-2

Lelang harus dilaksanakan dihadapan Pejabat Lelang, menyimpang dari ketentuan tersebut 
adalah batal demi hukum. -2

Adanya landasan hukum lelang (produk kolonial Belanda) yang sudah tidak dapat mengakomodasi 
perkembangan masyarakat dan pesan lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 
Staatsblad 1908:189).

-4

Ketidakseimbangan antara kompetensi yang dimiliki oleh Pejabat Lelang dengan tuntutan dan 
harapan secara luas kepada Pejabat Lelang untuk lebih profesional. -3

Putusan risalah Lelang tidak final karena Pembeli masih dihadapkan pada upaya pengosongan. -3

Perlindungan pembeli belum sepenuhnya terjamin. -4

Ketentuan yang ada belum mengakomodasi berbagai perkembangan ketentuan perundang-
undangan. -3

Masih banyak kendala harmonisasi peraturan lelang. -3

Belum dimilikinya metode penilaian yang dapat menampung nilai dan justifikasi barang dengan 
kondisi yang sesungguhnya. -4

Belum tersedianya komputerisasi dan otomasi penatausahaan laporan/lelang secara menyeluruh 
dan terintegrasi.

-4

-45

pencocokan. Tahap ini berfokus pada upaya menciptakan strategi 
yang layak dengan mencocokkan faktor eksternal dan internal 
kunci. Banyak teknik yang dapat digunakan, yaitu melalui matriks 
Strength, Weakness, Opportunity, and Threat (SWOT), matriks 
Strategic Position and Action Evaluation (SPACE), matriks Boston 
Consulting Group (BCG), matriks internal-eksternal, dan Grand 
Strategy Matrix. Dalam konteks pembahasan Direktorat Lelang, 
penulis menganalisis strategi yang layak pada tahap pencocokan 
ini dengan menggunakan matriks SPACE.

Dengan matriks SPACE, strategi organisasi diatur dengan 
menggunakan dua dimensi internal yaitu peluang finansial (FS) 
dan keunggulan kompetitif (CA), dan dua dimensi eksternal yaitu 
stabilitas lingkungan (ES) dan kekuatan industri (IS). Pada analisis 
matriks tersebut, Direktorat Lelang berada pada level rata-rata FS 
4,50 (�8 : 4), level rata-rata IS 4,00 (�0 : 5), level rata-rata ES -�,�5 
(-�6 : 8), dan level rata-rata CA -�,00 (-45 : �5).

Bila dilihat pada teori manajemen strategi, koordinat vektor 
arah CA dan IS berada pada sumbu X sedangkan koordinat vektor 
arah FS dan ES berada pada sumbu Y. Sehingga berdasarkan 
panduan tersebut, Direktorat Lelang berada pada posisi sumbu X 
= �,00 (CA + IS = -�,00 + 4,00 + (-�,00)) dan sumbu Y = �,�5 (FS 
+ ES = 4,50 + (-�,�5)). Posisi Direktorat Lelang yang berada pada 
kuadran I ini, berdasarkan analisis matriks SPACE, menunjukkan 
bahwa strategi yang bersifat agresif layak untuk dijalankan.5

Decision Stage
Tahap ini menggunakan input dari tahap pertama dan kedua 

untuk mengevaluasi secara objektif alternatif-alternatif strategi 
yang layak dan dengan demikian memberikan dasar tujuan untuk 
memilih strategi yang spesifik. Alternatif yang bersifat agresif, 
berdasarkan tahap kedua, patut diperhitungkan oleh Direktorat 
Lelang yakni dalam konteks manajemen strategi, analisis qualitative 
strategic planning.

Qualitative strategic planning yang pertama adalah collective 
commitments. Komitmen bersama dari seluruh pihak dan unsur 
pada Direktorat Lelang menentukan sejauh mana kekuatan dan 
peluang yang dimiliki dapat meminimalisasi dampak kelemahan 
dan ancaman yang telah diidentifikasi,yang kedua adalah condusive 
leadership. Tidak dapat dipungkiri bahwa kepemimpinan yang 
kondusif juga memegang peranan penting dalam menjalankan 
strategi agresif organisasi. Pemimpin yang mendukung sepenuhnya 
atas langkah-langkah yang diupayakan untuk mewujudkan 
competitive advantage organisasi dapat mempengaruhi inisiasi 
dan kesuksesan pencapaian sasaran dan tujuan yang diharapkan 
yang ketiga adalah institutional strengthening. Penguatan lembaga 
lelang perlu dilakukan terutama untuk pengembangan kebijakan, 
pengembangan/network lembaga, pengembangan manajemen, 
pengembangan sistem akuntabilitas publik maupun budaya 
organisasi, termasuk juga pengembangan SDM, yang terakhir 
adalah reducing legal-procedural resistance. Resistensi dari legal 
prosedural muncul, karena rendahnya motivasi untuk berinovasi, 
berkompetisi serta tidak mau melakukan perubahan (status quo). 
Hambatan ini timbul tidak hanya pada pelaksana melainkan juga 
pada pimpinan. Untuk itu, perlu usaha mengurangi hambatan 
prosedural dan teknis di lembaga lelang melalui koordinasi, 
perwujudan lingkungan dan budaya organisasi yang kondusif, 
serta komitmen bersama. 

6 Agresif (kuadaran I) dan konservatif (kuadran II) menunjukkan bahwa organisasi tidak banyak memiliki keunggulan kompetitif yang besar. Kompetitif (kuadran III) 

menunjukkan bahwa organisasi memiliki keunggulan kompetitif yang besar dalam industri yang tumbuh cepat, dan defensif (kuadran IV) menjelaskan bahwa posisi 

kompetitif organisasi lemah dan memiliki masalah keuangan dalam industri yang tidak stabil.
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Artikel Lelang

Dutch auction, disebut juga 
lelang terbuka dengan harga 
yang semakin menurun (open 

descending price auction). Dalam lelang 
tradisional di Belanda, Juru Lelang 
mulai dengan nilai penawaran tertinggi 
kemudian dilanjutkan penawaran yang 
semakin menurun sampai peserta lelang 
bersedia menerima harga yang diajukan 
Juru Lelang. Pemenang lelang membayar 
harga terakhir yang diumumkan. 

Sealed-bid first-price auction, disebut 
juga dengan lelang penawaran pertama 
dengan amplop tertutup. Pada lelang ini, 
seluruh peserta mengajukan penawaran 
dalam amplop tertutup, sehingga para 

Strategi Menawar 
        dalam Lelang

Oleh: Wahyu Hidayat & Royani

Seorang calon pembeli sedang melakukan penawaran lelang

Pada umumnya, ada empat macam penawaran lelang yang dapat 
digunakan, yaitu: English auction, disebut juga lelang terbuka dengan 
harga yang semakin naik (open ascending price auction). Ini metode 
penawaran yang paling sering digunakan dalam pelaksanaan lelang. Para 
peserta mengajukan penawaran secara terbuka dengan nilai penawaran 
lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Juru lelang menyebutkan suatu 
nilai, kemudian para penawar dapat mengajukan nilai penawaran 
yang lebih tinggi.  Lelang berakhir ketika tidak ada lagi peserta yang 
mengajukan penawaran dan peserta dengan penawaran tertinggi 
ditetapkan sebagai pemenang. Jika penjual menetapkan nilai limit dan 
penawar tertinggi belum mencapai nilai limit, maka barang tersebut 
belum terjual. 
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peserta lelang tidak saling mengetahui 
penawaran peserta lain. Pemenang lelang 
adalah penawar tertinggi dan membayar 
sebesar penawarannya.

Sealed-bid second-price auction, disebut 
juga lelang penawaran kedua dengan 
amplop tertutup atau vickrey auction, 
karena ditemukan oleh William Vickrey, 
pada tahun �996. Metode penawaran 
lelang ini hampir sama dengan sealed 
first-price auction, kecuali pemenang 
lelang membayar harga penawaran kedua 
tertinggi. eBay telah mengadopsi sistem 
penawaran ini. 

Selain empat jenis penawaran tersebut, 
masih ada modifikasi jenis penawaran 
lelang lain seperti buy-out auction, all-pay 

auction, reserve auction, no-reserve auction, 
dan lain sebagainya, namun jarang atau 
tidak umum digunakan. 

Dalam lelang lisan terbuka, baik 
english auction maupun dutch auction, 
peserta diharuskan hadir dan berkumpul 
di suatu tempat sehingga peserta dapat 
memperhatikan penawaran peserta lain. 
Sedangkan dalam penawaran tertulis 
tertutup, baik  sealed-bid first-price auction 
maupun sealed-bid second-price auction, 
peserta cukup menawar dalam amplop 
tertutup dan dapat dikirim melalui surat, 
tanpa menghadiri peserta lelang. Untuk 
itu, strategi menawarnya pun berbeda.

Dalam english auction, peserta dapat 
memperoleh informasi saat penawar lain 

tidak bersedia menaikkan penawaran. 
Hal ini dapat dijadikan perbandingan 
bagi peserta atas nilai/informasi barang 
yang dilelang oleh penawar lain. Namun 
ada perbedaan antara lelang yang ber-
setting common value auction dengan 
private value auction. Dalam private value 
auction, penawaran bersifat independen, 
dimana penawaran seorang peserta 
tidak mempengaruhi penawaran peserta 
lainnya, karena masing-masing peserta 
telah memiliki penilaian tersendiri atas 
objek lelang. Melakukan penawaran saat 
nilainya di atas nilai yang diinginkan 
(willingness to buy) atau mengundurkan 
diri saat nilainya masih di bawah willingness 
to buy akan mengakibatkan kerugian 
bagi peserta lelang. Strategi yang terbaik 
untuk english auction yang ber-setting 
private value auction adalah dengan terus 
mengajukan penawaran atau menunggu 
sampai mencapai nilai yang diinginkan 
(willingness to buy) peserta. 

Dutch auction pada dasarnya 
hampir sama dengan first-price sealed-
bid auction. Dalam first-price sealed-bid 
auction, strateginya adalah peserta 
mengajukan penawaran sesuai informasi 
yang diperoleh atas objek yang dilelang. 
Sementara dalam dutch auction, meskipun 
dilaksanakan secara terbuka tapi tidak ada 
informasi yang diperoleh dari penawar 
lain. Peserta yang mengajukan penawaran 
pertama dalam dutch auction merupakan 
penawaran tertinggi. Dengan demikian, 
peserta tersebut adalah pemenangnya 
dan lelang berakhir. Jadi, menawar dengan 
jumlah tertentu pada first-price sealed-bid 
auction sama dengan keinginan untuk 
membeli pada jumlah tertentu dalam 
dutch auction. 

Dalam common value auction yang 
penawarannya bersifat interdependen, 
informasi dari peserta lain akan menjadi 
relevan dan menjadi bahan evaluasi 
penawaran peserta dalam menilai objek 
lelang. Bila ada peserta yang menarik 
diri atau tidak bersedia menaikkan 
penawarannya maka hal ini akan 
memberikan sinyal negatif bagi peserta 
lain dan dapat menyebabkan penawar lain 
menurunkan estimasi awal penawarannya 
terhadap objek lelang. Sebaliknya, apabila 
ada peserta yang terus mengajukan 
penawaran dan berambisi untuk menang, 
maka peserta lain yang juga berambisi akan 
terpengaruh, sehingga ikut mengajukan 
penawaran yang tinggi. Ada kemungkinan 
peserta lelang mengajukan penawaran 
terlalu tinggi dari nilai yang sebenarnya 
atau disebut juga winner’s curse bidders.

Dalam common value auction yang penawarannya 
bersifat interdependen, informasi dari peserta lain akan 
menjadi relevan dan menjadi bahan evaluasi penawaran 

peserta dalam menilai objek lelang. Bila ada peserta 
yang menarik diri atau tidak bersedia menaikkan 

penawarannya maka hal ini akan memberikan sinyal 
negatif bagi peserta lain dan dapat menyebabkan 

penawar lain menurunkan estimasi awal penawarannya 
terhadap objek lelang. 
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Winner’s curse bidder menguntungkan 
penjual, namun merugikan pembeli. 
Agar tidak terjebak dalam winner’s curse, 
menggunakan strategi menilai suatu 
obyek (willingness to buy) lebih tinggi dari 
nilai aktual objek lelang lalu menawar 
dengan harga yang lebih rendah. Ini 
disebut juga shading bid atau penawaran 
bayangan. Jika penilaiannya lebih 
tinggi dari nilai aktual, maka penawaran 
bayangan dari peserta tersebut akan 
lebih mendekati nilai aktual objek lelang. 
Namun, jika penilaiannya lebih rendah 
dari nilai aktual objek lelang, dalam english 
auction peserta tersebut bisa merevisi 
penilaiannya dan peserta tersebut akan 
terhindar dari winner’s curse.

Implementasi strategi menawar 
dalam lelang

Lelang di Indonesia secara garis 
besar dibagi menjadi � (dua) jenis yaitu 
lelang eksekusi dan lelang sukarela. 
Lelang eksekusi adalah lelang untuk 
melaksanakan putusan/penetapan  
pengadilan atau untuk melaksanakan 
ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan. Lelang sukarela adalah lelang 
atas barang milik swasta, orang atau 
badan hukum/badan usaha yang dilelang 
secara sukarela. 

Dalam rangka transparansi dan 
kepastian hukum, Kantor Pelayanan 
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), 
sebagai salah satu lembaga lelang di 
Indonesia, biasanya melaksanakan lelang 
eksekusi secara lisan semakin meningkat 
(open ascending english auction) atau 
tertulis (sealed-first-bid auction). Lelang 
yang dilaksanakan umumnya bersifat 
common value auction dimana peserta 
dalam menetapkan willingness to buy 
berpatokan pada nilai limit lelang, bisa 
lebih tinggi atau sama dengan nilai limit. 

Jumlah peserta lelang biasanya 
berpengaruh terhadap hasil yang 
diperoleh. Semakin banyak peserta maka 
distribusi estimasi nilai juga semakin lebar, 
sehingga menghasilkan rata-rata yang 
lebih tinggi dari nilai limit. Sedangkan 
untuk peserta yang jumlahnya hanya satu 
orang, biasanya peserta tersebut akan 
mengajukan penawaran bayangannya 
(shading bid) sebesar nilai limit.  

Common value auction dengan 
penawaran secara lisan semakin 
meningkat (open ascending english 
auction) dapat menciptakan suasana 
kompetitif diantara para peserta lelang 
karena penawaran seorang peserta lelang 
akan mempengaruhi penawaran peserta 

lainnya (interdependent). Namun peserta 
lelang dapat terhindar sebagai winner’s 
curse bidders, jika sistem lelangnya 
menghendaki nilai limit yang terbuka 
dimana penawaran yang diajukan 
umumnya tidak akan jauh dari nilai limit.  

Selain itu, peserta lelang di Indonesia 
juga dapat mengikuti lelang sukarela yang 
bersifat private value auction. Beberapa 
Balai Lelang di Indonesia seperti PT Balai 
Lelang Larasati dan PT Dwi Samapersada 
menjual lukisan melalui mekanisme 
lelang. Dalam lelang ini, para peserta 
lelang memiliki persepsi sendiri atas nilai 
barang yang akan dilelang. Penawaran 
seorang peserta dalam penawaran 
secara lisan semakin meningkat (open 

ascending english auction) tidak akan 
banyak berpengaruh terhadap peserta 
lainnya, sedangkan dalam lelang terbuka 
dengan harga yang semakin menurun 
(open descending price auction) dan lelang 
penawaran pertama dengan amplop 
tertutup (sealed-bid first-price auction) 
peserta lelang akan menawar sesuai 
dengan persepsi nilai yang ia miliki atas 
barang yang dilelang. 
Bahan Bacaan:
�. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9�/

PMK.06/�0�0 tanggal ��  April  �0�0 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Lelang

�. Erica Klarreich, “The Bidding Game”, National 
Academy of Sciences, Washington, �00�

�. en.wikipedia.org/wiki/auction

Jumlah peserta lelang biasanya berpengaruh terhadap hasil 
yang diperoleh. Semakin banyak peserta maka distribusi 
estimasi nilai juga semakin lebar, sehingga menghasilkan 

rata-rata yang lebih tinggi dari nilai limit. Sedangkan untuk 
peserta yang jumlahnya hanya satu orang, biasanya peserta 

tersebut akan mengajukan penawaran bayangannya 
(shading bid) sebesar nilai limit.  
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Artikel BMN

Latar Belakang

Reformasi pengelolaan kekayaan 
negara mendorong pemerintah 
untuk menerapkan strategic asset 

management secara komprehensif 
dalam pengelolaan kekayaan negara 
khususnya pengelolaan Barang Milik 
Negara (BMN) guna terwujudnya efisiensi 
dan optimalisasi Anggaran Pendapatan 
Belanja Negara. 

Perubahan paradigma ini tertuang 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 

�006 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor �8 
Tahun �008. Sebagai implementasi, Pasal 9 
dan �0 telah mengamanatkan pelaksanaan 
perencanaan kebutuhan BMN yang 
terintegrasi dengan sistem penganggaran 
untuk menghubungkan pengadaan BMN 
masa lalu dengan yang sedang berjalan, 
sehingga dapat menyajikan kebutuhan riil 
BMN. 

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 

(DJKN), selaku Pengelola Barang, 
melaksanakan fungsi perencanaan 
atas BMN dengan mempertimbangkan 
keberadaan BMN pada Kementerian/
Lembaga (K/L), standar barang dan standar 
kebutuhan serta standar harga. Untuk itu, 
diperlukan penguatan basis data BMN 
dan penyusunan standar barang dan 
standar kebutuhan BMN guna mendukung 
implementasi perencanaan kebutuhan 
BMN yang terintegrasi dengan sistem 
penganggaran.

Perencanaan yang terintegrasi ini 
mempertimbangkan seluruh biaya-
biaya yang timbul selama siklus hidup 
BMN dari kepemilikan dan pemeliharaan 
BMN, sehingga diperoleh mekanisme 
pengadaan yang efisien. 

Signifikansi Perencanaan 
Kebutuhan BMN

Perencanaan kebutuhan BMN 
yang terintegrasi disusun dengan 
mempertimbangkan BMN yang 

Oleh: Pardiman

Integrasi Perencanaan dan Penganggaran BMN

Menuju Efisiensi dan Optimalisasi APBN

Alokasi anggaran dan realisasi belanja modal dan belanja 
barang mengalami peningkatan selama kurun waktu 5 (lima) 
tahun terakhir. Belanja modal mengalami peningkatan dari 
Rp29,17 triliun (11.10%) pada Tahun Anggaran (TA) 2005 
menjadi Rp75,87 triliun (28.88%) pada TA 2009. 
Adapun belanja barang juga menunjukkan tren peningkatan 
dari Rp32,89 triliun (10.76%) ke Rp80,67 triliun (26.40%) 
selama periode tersebut. 
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tersedia. Evaluasi atas ketersediaan BMN 
pada Pengguna Barang mendorong 
pengoptimalan BMN sehingga tuntutan 
pengadaan baru dapat diminimalisir. 
Alokasi anggaran dan realisasi belanja 
modal dan belanja barang mengalami 
peningkatan selama kurun waktu 5 (lima) 
tahun terakhir. Belanja modal mengalami 
peningkatan dari Rp�9,�7 triliun 
(��.�0%) pada TA �005 menjadi Rp75,87 
triliun (�8.88%) pada TA �009. Adapun 
belanja barang juga menunjukkan 
tren peningkatan dari Rp��,89 triliun 
(�0.76%) ke Rp80,67 triliun (�6.40%) 
selama periode tersebut. 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. 

Kebutuhan riil BMN yang diajukan 
oleh K/L dipenuhi dengan solusi aset 
melalui pembelian yang menimbulkan 
BMN baru dan solusi non aset melalui 
mekanisme alih status penggunaan BMN 
dari satu K/L kepada K/L lainnya, dan 
mekanisme leasing baik financial leasing 
atau operating leasing. Metode pengadaan 
ini dipilih dengan pertimbangan efisiensi 
anggaran.  

Persiapan Elemen Pendukung 
Implementasi Perencanaan 
Kebutuhan BMN

Perencanaan kebutuhan BMN 
merupakan agenda road map DJKN 
yang dilaksanakan mulai tahun �0�0. 
Sebagai langkah awal, DJKN telah 
menyiapkan aturan teknis untuk 
pelaksanaan perencanaan kebutuhan 
BMN yang dituangkan dalam bentuk 
rancangan Peraturan Menteri Keuangan. 
Untuk memperkuat landasan hukum 
pelaksanaan perencanaan, konsepsi 
perencanaan ini telah diakomodasi dalam 
revisi PP �� Tahun �004 tentang Rencana 
Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga 
(RKA-KL) mengingat perencanaan 
kebutuhan BMN akan menjadi input untuk 
penyusunan RKA-KL. 

Selanjutnya, DJKN berkoordinasi 
dengan instansi Kementerian Keuangan 
terkait, khususnya dengan Direktorat 
Jenderal Anggaran (DJA) untuk melakukan 
pembahasan fungsi masing-masing 
institusi terkait perencanaan kebutuhan 
BMN yang terintegrasi dengan sistem 
penganggaran. DJKN selaku Pengelola 
Barang akan melaksanakan fungsi 

perencanaan atas BMN, sedangkan DJA 
akan melaksanakan fungsi penganggaran 
atas BMN dengan pertimbangan 
ketersediaan anggaran.

Guna mendukung implementasi 
perencanaan kebutuhan BMN, telah 
dilakukan penguatan organisasi DJKN. 
Reorganisasi ini dituangkan dalam 
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 
�84/PMK.0�/�0�0 yang menjabarkan 
tugas dan fungsi terkait perencanaan 
kebutuhan BMN pada satu unit eselon II 
di lingkungan DJKN. Elemen pendukung 
lainnya adalah penyiapan sistem informasi 
dan tekhnologi guna penyempurnaan basis 
data BMN yang akan menggabungkan 
basis data BMN pada K/L dan basis data 
BMN pada Pengelola Barang. 

Tantangan yang Dihadapi untuk 
Implementasi Perencanaan 
Kebutuhan BMN

Dalam melaksanakan perencanaan 
kebutuhan BMN, DJKN menghadapi 
berbagai tantangan yang akan menjadi 
kekuatan organisasi, meliputi organisasi 
yang mendukung pelaksanaan fungsi 
perencanaan, SDM yang berintegritas, 
handal, kompeten di bidang perencanaan 
aset, memiliki pemahaman mengenai 
prinsip the highest best use of asset, me-
miliki kemampuan analisis atas biaya ke-
seluruhan aset dan memiliki kemampuan 

untuk menganalisis solusi pemenuhan ke-
butuhan BMN yang paling efisien. 

Selain itu, perlu penguatan elemen 
pendukung lainnya di bidang sistem dan 
informasi, sehingga seluruh informasi yang 
diperlukan sebagai dasar pengambilan 
keputusan perencanaan kebutuhan BMN 
dapat dilaksanakan secara lebih efektif. 

Perkembangan Persiapan 
Implementasi Perencanaan 
Kebutuhan BMN

Sebagaimana telah diuraikan di 
muka, perencanaan merupakan salah 
satu fungsi yang harus dilaksanakan oleh 
DJKN selaku Pengelola Barang. Hal ini 
sejalan dengan tugas dan fungsi DJKN 
sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 
�84/PMK.0�/�0�0 tentang organisasi dan 
tata kerja Kementerian Keuangan. 

Terkait dengan pelaksanaan fungsi 
perencanaan atas BMN telah dipersiapkan 
elemen pendukung implementasi peren-
canaan kebutuhan BMN yang terintegrasi 
dengan sistem penganggaran, baik dari 
segi regulasi, organisasi dan sarana pen-
dukung lainnya. Dari sisi regulasi, telah 
disiapkan draft rancangan Peraturan Men-
teri Keuangan tentang Standar Barang 
dan Standar Kebutuhan BMN sebagai 
dasar pertimbangan untuk menentukan 
kebutuhan riil BMN pada K/L. 

Guna mendukung implementasi pe-
rencanaan kebutuhan BMN, telah dilaku-
kan reorganisasi di lingkungan DJKN ber-
dasarkan PMK Nomor �84/PMK.0�/�0�0, 
dengan adanya pembentukan satu unit 
eselon II yang memiliki tugas dan fungsi 
terkait perencanaan kebutuhan BMN. Re-
organisasi ini termasuk penyiapan SDM 
yang kompeten dalam bidang perenca-
naan aset melalui capacity building.

Dalam rangka penguatan basis data 
BMN yang komprehensif, telah disem-
purnakan Sistem Informasi Kekayaan Nega-
ra, yang dapat menyajikan informasi kom-
prehensif untuk mendukung implementasi 
perencanaan kebutuhan BMN. Selain itu, 
telah disusun aplikasi untuk mempercepat 
proses penelaahan rencana kebutuhan 
BMN yang disampaikan oleh K/L.

Sebagai langkah awal implementasi, 
Juni �0�� akan dilaksanakan uji coba 
pelaksanaan pada Kementerian Keuangan. 
Uji coba ini diharapkan dapat memberikan 
pembelajaran untuk implementasi pada 
seluruh K/L dan dapat memberikan 
gambaran awal efisiensi anggaran 
yang dapat tercipta dari implementasi 
perencanaan kebutuhan BMN. 

Terkait dengan 
pelaksanaan fungsi 

perencanaan atas BMN 
telah dipersiapkan 
elemen pendukung 

implementasi 
perencanaan kebutuhan 

BMN yang terintegrasi 
dengan sistem 

penganggaran, baik dari 
segi regulasi, organisasi 
dan sarana pendukung 

lainnya.
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Salah satu tahapan Stategic Asset 
Management (SAM) sesuai 
dengan road map Direktorat 

Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) 
adalah optimalisasi pengelolaan aset 
negara. Optimalisasi aset negara 
tersebut merupakan salah satu tujuan 
akhir dalam konsep SAM. Konsep 
optimalisasi ini memiliki makna strategis 
dalam pengelolaan aset negara, yaitu 
penggunaan aset negara yang optimal 
dengan tingkat nilai ekonomi dan sosial 
yang setingi-tingginya atau The Highest 
and Best Use (HBU).

Keberhasilan mewujudkan prinsip 
HBU ini secara lebih spesifik dapat dilihat 
dalam pengelolaan aset negara yang 
optimal yang merupakan faktor penting 
pengendali Anggaran Penerimaan dan 
Belanja Negara (APBN) yang efektif dan 
efisien. Untuk mengetahui penggunaan 
aset negara yang optimal serta dalam 
rangka mewujudkan prinsip tersebut, 
maka diperlukan sebuah instrumen 
yang dinamakan pengukuran kinerja 
aset. Setelah banyak tulisan mengenai 
bagaimana mengukur kinerja aset, 
Penulis mencoba untuk mengilustrasikan 
bagaimana penerapannya dapat dilakukan 
di Indonesia.

Dasar hukum pengukuran 
kinerja aset 

Pengukuran kinerja aset sebenarnya 
secara tidak langsung dapat dilihat dalam 
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 
tahun �006 tentang Pengelolaan Barang 
Milik Negara/Daerah. Dijelaskan dalam 
Pasal � Angka 5 peraturan tersebut 
bahwa pengertian dari perencanaan 
kebutuhan dan penganggaran adalah 
kegiatan merumuskan rincian kebutuhan 
Barang Milik Negara/Daerah untuk 
menghubungkan pengadaan barang yang 
telah lalu dengan keadaan yang sedang 

berjalan sebagai dasar dalam melakukan 
tindakan yang akan datang.

Dari pengertian tersebut di atas, 
Penulis berpendapat bahwa perlu adanya 
tindakan untuk membandingkan antara 
pengadaan tahun lalu dengan kondisi 
faktual sekarang, yang artinya terdapat 
tindakan monitoring dalam pengukuran 
dan pelaporan kinerja aset sebelum 
menentukan apakah aset tersebut akan 
tetap digunakan/dimanfaatkan atau 

dihapuskan/dipindahtangankan. Selain 
untuk kepentingan pengelolaan aset, 
pengukuran kinerja aset juga dapat 
digunakan sebagai alat akuntabilitas 
pengelolaan keuangan negara. Sebagai 
alat akuntabilitas ini, pengukuran 
kinerja aset berperan sebagai alat 
pertanggungjawaban bagi pengguna 
barang dalam menggunakan Barang Milik 
Negara (BMN).

                    

Mengukur Kinerja BMN 
Berupa Bangunan Gedung

Oleh : Surya Adi Putra dan Acep Hadinata *)

Artikel BMN
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Pengukuran kinerja aset
Pengukuran kinerja aset menurut De-

partemen Transportasi, Infrasruktur dan 
Energi Pemerintah Australia adalah proses 
terstruktur yang melibatkan identifika-
si dan pengumpulan data yang relevan 
dengan tujuan menilai k inerja relatif 
dari aset yang dimiliki oleh entitas ter-
hadap berbagai tolok ukur kinerja dalam 
konteks pelaksanaan tupoksi dari entitas 
yang bersangkutan. 

Sedangkan Department of Public Works, 
Queensland, mendefinisikan pengukuran 
kinerja “… are qualitative or quantitative 
methods of assestment that are relevant to 
a particular performance indicator.”

Pengukuran kinerja aset merupakan 
alat monitoring yang menjadi bagian 
yang tidak terpisahkan dalam setiap 
proses dari siklus pengelolaan aset yang 
dimulai dari perencanaan kebutuhan 
dan penganggaran, pengadaan barang, 
operasi, pemeliharaan, dan penghapusan.

Dalam hal perencanaan, manajemen 
kinerja memiliki peran yang sangat vital 
dalam hal mengevaluasi aset yang telah 
ada. Pengukuran kinerja dilakukan untuk 
menentukan apakah kinerja aset-aset 
tersebut memadai untuk mendukung 
strategi penyediaan pelayanan yang telah 
ditentukan. Kinerja aset ditinjau secara 
rutin dengan menggunakan petunjuk 
praktik terbaik untuk pengukuran kinerja. 
Dengan evaluasi ini, diharapkan dapat 
mengidentifikasi aset-aset yang berlebih, 
terlalu tinggi biaya pemeliharaannya, 
atau yang memiliki kinerja yang buruk. 

Sehingga hasil dari evaluasi tersebut dapat 
digunakan dalam pengambilan keputusan 
strategis untuk aset tersebut, apakah 
akan ada alih investasi, penghapusan, 
pengadaan atau bahkan alternatif solusi 
nonaset.

Building assets performance 
framework sebagai alternatif 
pengukuran kinerja aset

Praktik terbaik internasional telah 
banyak memberikan contoh pengukuran 
kinerja aset dengan berbagai alat analisis 

yang dapat diimplementasikan dan 
dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. 
Salah satu alat diantaranya adalah Building 
Assets Performance Framework (BAPF) 
yang dikembangkan oleh Pemerintah 
Queensland, Australia.

BAPF merupakan sebuah pedoman 
praktik terbaik pengelolaan aset yang 
berisi sebuah pendekatan sistematik 
dalam mengelola kinerja aset bangunan 
untuk mencapai tujuan dari penggunaan 
aset yang telah ditetapkan sebelumnya. 
BAPF berfokus pada pentingnya 
kemampuan untuk membantu dalam 
menyelaraskan pengadaan aset dengan 
pencapaian tujuan pelayanan publik dan 
program prioritas dari pemerintah.

BAPF mengadopsi pendekatan 
kontemporer terhadap pengelolaan kinerja 
dengan menyertakan pertimbangan aspek 
sosial dan lingkungan sebagai dimensi 
tambahan dalam pendekatan penilaian 
kinerja tradisional, dimana pendekatan 
kinerja tradisional hanya terdiri atas 
penilaian fungsional dan finansial 
saja. BAPF terdiri dari 6 area kinerja, �� 
indikator kinerja serta dilengkapi dengan 
cara pengukuran kinerjanya, yaitu dengan 
skala rating BAPF atau ukuran spesifik dari 
pengguna barang. Keunggulan lain dari 
BAPF adalah kemudahan dalam aplikasinya 
serta memungkinkan dimodifikasi sesuai 
dengan kondisi yang ada di Indonesia. 

Modifikasi atas BAPF diperlukan 
karena tidak semua ukuran kinerja dari 
BAPF sesuai dengan kondisi yang ada 
di Indonesia. Beberapa modifikasi yang 
dapat dilakukan yaitu:

Gambar 1. Siklus BMN

Gambar 2. Building Asset Performance Framework
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Standar kinerja bangunan
Penggunaan standar dapat digunakan 

dari aturan yang telah ada saat ini, 
misalnya PP Nomor �6 Tahun �005 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang  Nomor �8 Tahun �00� tentang 
Bangunan Gedung; Peraturan Menteri 
Pekerjaan Umum Nomor �9/PRT/M/�006 
tentang Pedoman Persyaratan Teknis 
Bangunan Gedung; Peraturan Menteri 
Pekerjaan Umum Nomor �0/PRT/M/�006 
tentang Pedoman Teknis Aksesibilitas 
dan Fasilitas pada Bangunan Gedung dan 
Lingkungan; Peraturan Menteri Pekerjaan 
Umum Nomor 45/PRT/M/�007 tentang 
Pedoman Teknis Pembangunan Gedung 
Negara (saat ini akan ditingkatkan menjadi 
Perpres); dan Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 0�/PM.�/�009 tentang Standar 
Biaya Umum Tahun Anggaran �0�0.

Penggunaan rating dan pembo-
botan

Dalam pengukuran kinerja dengan 
menggunakan BAPF, ukuran kinerjanya 
berupa skala rating BAPF atau ukuran 
spesifik pengguna barang. Untuk 
memudahkan dalam penyampaian 
informasi kinerja, maka dalam pengukuran 
kinerja bangunan bisa menggunakan 
ukuran skala rating. Penggunaan skala 
rating digunakan secara keseluruhan pada 
area kinerja yang telah ditetapkan. Rating 
yang digunakan adalah skala hierarki 
(hierarchical scale). Dalam skala hierarki, 
capaian kinerja dikelompokkan dalam 5 
(lima) tingkatan, yaitu dari angka/tingkat 
� (satu) sampai dengan 5 (lima), dimana 
angka � menunjukkan kinerja paling 
rendah, dan angka 5 menunjukkan kinerja 
paling tinggi. Rating ini sama dengan 
rating pada BAPF, hanya saja diterapkan 

untuk keseluruhan area kinerja. Untuk area 
kinerja dalam BAPF yang pengukurannya 
dengan ukuran spesifik dari pengguna 
barang, maka diperlukan konversi hasil 
pengukuran ke dalam skala rating.

Setelah penggunaan rating untuk 
setiap indikator kinerja, maka hal 
selanjutnya yaitu menetapkan bobot 
dari indikator kinerja tersebut. Penetapan 
bobot dari tiap indikator didasarkan pada 
tingkat pengaruh atau signifikansi dari 
indikator tersebut dalam pelaksanaan 
tugas dan fungsi dari pengguna barang. 
Misalnya, rumah sakit akan memberikan 
bobot yang tinggi pada indikator dampak 
lingkungan, sedangkan pada kantor 
polisi memberikan bobot yang rendah 
atau sedang pada indikator dampak 
lingkungan.

Skala rating indikator kinerja disarikan 
dalam tabel matriks skala rating:
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Pemetaan area kinerja dalam 
asas pengelolaan BMN

Pemetaan atas area kinerja dalam 
BAPF dilakukan agar dalam pelaksanaan 
pengukuran kinerja dapat mencakup 
semua aspek dalam asas-asas pengelolaan 
BMN sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 
�006 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah.

Kerangka pengukuran kinerja 
bangunan

Setelah standar ditentukan, cara 
pengukuran dengan skala hierarki dan 
pembobotan, serta pemetaan area 
kinerja ke dalam asas pengelolaan BMN, 
maka penyusunan kerangka pengukuran 
kinerja bangunan dapat dilakukan. 
Kerangka pengukuran kinerja bangunan 
ini mengikuti urutan langkah pengukuran 
kinerja pada BAPF. Secara garis besar 
kerangka pengukuran kinerja bangunan 
yang telah dimodifikasi dapat dijelaskan 
pada tabel di atas.

Gambar 3. Kerangka Pengukuran Kinerja Bangunan yang dimodifikasi

                
Kesimpulan

Pengukuran kinerja bangunan dengan 
BAPF sangat mungkin diterapkan di 
Indonesia, hal ini karena kemudahan serta 
memungkinkan untuk dimodifikasi sesuai 
dengan kondisi yang ada saat ini. Bahkan 
dengan memodifikasi standar dan cara 
pengukuran, konsep dalam BAPF ini bisa 
diterapkan pada BMN selain bangunan, 
misalnya pada kendaraan. Untuk dapat 
melakukan pengukuran kinerja dengan 
menggunakan BAPF, beberapa hal yang 
harus dilengkapi antara lain:
�. Peraturan/ketentuan yang menjadi 

dasar dalam pengukuran kinerja aset 
mengingat ketentuan dalam PP Nomor 
6 tahun �006 tidak secara langsung 
mewajibkan adanya pengukuran 
kinerja aset.

�. Standar yang menjadi dasar dalam 
pengukuran kinerja aset. Dalam 
peraturan yang dikeluarkan oleh 
Menteri Pekerjaan Umum belum 
memberikan standar bangunan 
secara lengkap, misalnya terkait 

standar kebutuhan ruang pelayanan, 
biaya operasi bangunan, serta 
terkait dampak lingkungan. Apabila 
Pengelola Barang dapat membuat 
standar bangunan yang lebih lengkap 
dan detail untuk kebutuhan ini 
sebagaimana diamanatkan dalam 
Pasal 9 PP Nomor 6 tahun �006, maka 
pengukuran kinerja bangunan akan 
dapat lebih akurat.

�. Setelah peraturan dan standar 
dilengkapi, maka langkah selanjutnya 
adalah melaksanakan sosialisasi terkait 
pengukuran kinerja aset. Hal ini pula, 
karena pada dasarnya pengukuran 
kinerja aset merupakan kewajiban 
dari pengguna barang.
Apabila ketiga hal tersebut dapat 

dipenuhi, maka pengukuran kinerja aset 
dapat segera dilaksanakan dan diharapkan 
dapat menjadi instrumen penting dalam 
mencapai optimalisasi aset negara. 

*) Pegawai KPKNL Kisaran dan
 Kasi BMN III-B
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Sekilas Info

Setiap gratifikasi yang diterima 
oleh penyelenggara negara atau 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib 

dilaporkan ke KPK 
paling lambat �0 hari 
kerja setelah diterima, 
kemudian KPK akan 
menentukan apakah 
barang tersebut dapat 
dimiliki oleh penerima 
atau menjadi milik 
negara”  ungkap Johan 
Budi SP, juru bicara 
KPK saat memberikan 
konferensi pers tanggal 
�� Oktober �0��, di 
Jakarta. 

Menteri Keuangan 
cq. Direktorat Jenderal 
Kekayaan Negara 

selaku pengelola BMN, telah menerima 
penyerahan BMN yang berasal dari 
barang gratifikasi yang dilaporkan oleh 
penyelenggara negara atau PNS dari tahun 
�009 sampai dengan �0��, yang telah 
ditetapkan KPK menjadi milik Negara. 
Dalam rangka optimalisasi pengelolaan 
BMN dan dengan pertimbangan secara 

ekonomis lebih menguntungkan bagi 
negara apabila dijual, maka  atas barang 
eks gratifikasi  dilakukan penjualan melalui 
lelang. 

Pada tahap pertama,  melalui 
perantaraan pejabat lelang KPKNL Jakarta 
V,  tanggal �� Oktober �0��, bertempat 
di Aula Prijadi Praptosuhardjo (eks 
Gedung Mahkamah Agung) Jakarta,  telah 
dilaksanakan penjualan lelang terhadap 
84 (delapan puluh empat) unit barang ex 
gratifikasi yang terdiri dari: jam tangan 
merek rolex, kalung, laptop merek apple, 
handycam, IPad, IPod, kamera digital, 
logam mulia, blackberry,  pakaian, dan 
lain-lain. Lelang yang didahului dengan 
pengumunan melalui surat kabar harian 
ini dilaksanakan secara tranparan, 
sehingga  masyarakat dapat menyetor 
uang jaminan sesuai dengan objek lelang 
yang diminati dan ikut menawar pada saat 
pelaksanaan lelang,  sehingga terbentuk 
harga yang optimal.

Lelang yang diikuti oleh 48 orang 
penawar ini juga dihadiri oleh Direktur 
Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN 
KPK Cahya H Harefa, Direktur Gratifikasi 
KPK Muhamad Sigit, Direktur Lelang 
DJKN Suryanto, dan Direktur Hukum dan 
Hubungan Masyarakat DJKN Purnama T. 
Sianturi. Bertindak selaku pejabat penjual 
adalah Kepala Sub Direktorat Pengelolaan 
Kekayaan Negara (PKN) III DJKN 
Sugiwanto, pejabat  lelang dari KPKNL 
Jakarta V adalah Januar Edi Purwoko dan 
sebagai pemandu lelang (afs lager) adalah 
Riyanto. Dari pelaksanaan lelang ini 
diperoleh total harga barang yang terjual 
sebesar Rp�45.�50.000,00 sehingga terjadi 
kenaikan harga lelang sebesar �4,�5% 
dari nilai limit sebesar Rp.��6.495.049 
yang seluruhnya telah  disetorkan ke Kas 
Negara. 

Sekilas Mengenai Lelang 
Barang eks Gratifikasi

Oleh: Erris Eka Sundari

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari barang 
gratifikasi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/
PMK.06/2010 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pengelolaan Barang 
Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara dan Barang 
Gratifikasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini, disebutkan 
bahwa barang gratifikasi adalah barang yang telah ditetapkan 
status gratifikasinya menjadi milik Negara oleh pimpinan Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK).

“

Pejabat Lelang sedang menjelaskan aturan main lelang.
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Artikel Piutang Negara

Sebagai tindak lanjut dari kebutuhan 
atas pengaturan piutang negara 
dan piutang daerah, maka 

diperlukan suatu undang-undang terkait 
piutang negara dan piutang daerah. 
Menindaklanjuti hal tersebut, Direktorat 
Jenderal Kekayaan Negara dh. Badan 
Urusan Piutang dan Lelang Negara dh. 

Keterangan Pemerintah Tentang 
RUU PPNPD Kepada DPR RI 

Setelah melalui beberapa tahap, 
sampai dengan Oktober �0�� progress 
RUU PPNPD sudah masuk pada tahap 
pandangan fraksi-fraksi di DPR RI. Pada 
5 oktober �0�� Kementerian Keuangan, 
Kementerian Hukum dan HAM, dan 
Kementerian Dalam Negeri melakukan 
dengar pendapat terkait RUU PPNPD 
di ruang rapat Komisi XI DPR Gedung 
Nusantara I Komplek DPR RI. Rapat 
dipimpin oleh Ketua Komisi XI DPR RI Emir 
Moeis dan dihadiri oleh Anggota Komisi 
XI DPR RI, Menteri Keuangan didampingi 
jajarannya antara lain Direktur Jenderal 
Kekayaan Negara bersama Tim RUU 
Pengurusan Piutang Negara dan Piutang 
Daerah yang terdiri dari Direktur PN dan 
KNL dan beberapa Direktur di lingkungan 
DJKN, juga dihadiri wakil dari Kementerian 
Dalam Negeri. Agenda rapat adalah 
mendengarkan Keterangan Pemerintah 
terkait RUU Pengurusan Piutang Negara 
dan Piutang Daerah. 

Dalam rapat tersebut Menteri 
Keuangan membacakan Keterangan 

Progress RUU Pengurusan 
Piutang Negara dan Piutang Daerah

Oleh: Tim Humas DJKN

Pendahuluan 
Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan 
Piutang Negara (PUPN) perlu dilakukan penyesuaian, karena dengan 
berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN), BUMN atau BUMD menyelesaikan sendiri piutang 
macetnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku di bidang perseroan terbatas dan BUMN atau BUMD. 
Penyelesaian/pengurusan piutang BUMN atau BUMD tidak diatur dalam 
undang-undang ini sehingga diperlukan undang-undang yang mengatur 
pengurusan piutang negara dan piutang daerah tersendiri.

Suasana rapat pembacaan Keterangan Pemerintah di DPR.

Badan Urusan Piutang Negara telah mulai 
menyusun RUU Pengurusan Piutang dari 
tahun �994/�995 oleh Tim Penyusun 
Naskah Akademik RUU Pengurusan 
Piutang Negara (RUU PPN) dengan 
anggota yang berasal dari Kementerian 
Keuangan, Kementerian Kehakiman, 
Kejaksaan Angung, dan Bank Indonesia. 

Pada tahun �998, RUU ini mendapatkan 
persetujuan prakarsa dari Presiden RI 
sesuai surat Menteri Sekretaris Negara 
Nomor B.�76/M.sesneg/5/98 tanggal �8 
Mei �998. Kemudian, karena terjadi krisis 

keuangan global tahun �008, 
dilakukan penyusunan draft 
Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang (Perpu) tentang 
Pengurusan Piutang Negara/
Daerah yang materinya sebagian 
besar diambil dari RUU PPN. Draft 
RUU PPN tidak jadi diundangkan, 
sehingga dilakukan pembahasan 
mengenai RUU PPN terus 
dilakukan secara intensif oleh Tim 
Panitia Antar Departemen hingga 
pada tahun �0�0 Rancangan 
Undang-Undang Pengurusan 
Piutang Negara dan Piutang 
Daerah (RUU PPNPD) selesai 
diharmonisasi dan disampaikan 
Menteri Keuangan kepada 
Presiden untuk diserahkan 
kepada DPR RI agar segera 
dibahas. 
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Pemerintah tentang RUU Pengurusan 
Piutang Negara dan Piutang Daerah. 
Materi yang disampaikan adalah latar 
belakang RUU PPNPD yaitu dalam 
rangka mendukung terwujudnya good 
governance dalam penyelenggaraan 
negara, pengelolaan keuangan negara 
perlu diselenggarakan secara profesional, 
terbuka, dan bertanggung jawab 
serta didasarkan pada asas-asas yang 
mencerminkan best practices. Tujuan 
pengurusan piutang negara dan piutang 
daerah adalah penyelamatan keuangan 
negara yang kemudian hasilnya dapat 
dimanfaatkan sebagai sumber dana bagi 
pembangunan nasional. 

Menteri Keuangan menyampaikan 
perlunya penyesuaian UU Nomor 49 Prp 
Tahun �960 tentang PUPN karena dengan 
adanya UU Nomor �� Tahun �999 Tentang 
Bank Indonesia sebagimana telah diubah 
dengan UU  Nomor � Tahun �004 maka, 
Bank Indonesia tidak menjadi bagian dari 
Pemerintah, sehingga tidak lagi menjadi 
anggota PUPN Pusat. Di samping itu, 
dengan berlakunya UU Nomor �9 Tahun 
�00� tentang BUMN dan UU Nomor � 
tahun �00� tentang Perbendaharaan 
Negara, maka penyelesaian/pengurusan 
piutang BUMN atau BUMD tidak diatur 
dalam Undang-Undang ini karena BUMN 
atau BUMD menyelesaikan sendiri 
piutang macetnya berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang 
berlaku di bidang perseroan terbatas, dan 
BUMN atau BUMD.

Menteri Keuangan juga menyampaikan 
hal-hal pokok yang tertuang dalam RUU 
PPNPD yang meliputi: 

�. Ketentuan Umum
�. Kewenangan Pengurusan Piutang 

Negara dan Piutang Daerah
�. Pengelolaan dan Penyerahan 

Pengurusan Piutang Negara dan 
Piutang Daerah

4. Tata cara pengurusan Piutang negara 
dan Piutang Daerah

5. Hak mendahulu
6. Ketentuan Peralihan
7. Ketentuan Penutup

Pandangan DPR RI Terkait 
Keterangan Pemerintah

Selanjutnya pada Kamis �4 Oktober 
�0�� DPR RI kembali mengundang Menteri 

Keuangan, Menteri Hukum 
dan HAM, dan Menteri Dalam 
Negeri untuk mendengarkan 
pandangan fraksi-fraksi DPR 
RI dan Dewan Perwakilan 
Daerah (DPD) terhadap 
keterangan Pemerintah 
atas RUU PPNPD. Menyikapi 
keterangan pemerintah 
terkait RUU PPNPD yang 
disampaikan dalam rapat 
sebelumnya, Fraksi-
fraksi yang hadir dengan 
berurutan menyampaikan 
pandangannya dimulai dari 
Fraksi PKS, Fraksi Gerindra, 
Fraksi PAN, Fraksi Demokrat, 
Fraksi Hanura, Fraksi PDIP, 
Fraksi PKB, Fraksi PPP, 
Fraksi Golkar, dan terakhir 
pimpinan rapat memberikan 

kesempatan kepada DPD. 
Dari  apa yang disampaikan terdapat 

beberapa hal yang merupakan kesamaan 
pandangan setiap fraksi, yang pada 
intinya menyangkut beberapa hal  antara 
lain:  pertama, perlunya pengelolaan 
keuangan dan aset-aset negara secara 
profesional, efesien, efektif, dan akuntabel, 
untuk mewujudkan good governance 
dan mendukung pendanaan program 
pembangunan nasional, kedua, beberapa 
ketentuan seperti Undang-Undang Nomor 
�7 tahun �00� tentang Keuangan Negara 
dan Undang-Undang Nomor � tahun �004 
tentang Perbendaharaan Negara belum 
mengatur secara jelas tentang piutang 
negara, ketiga, Undang-Undang Nomor 
49 Prp Tahun �960  tentang PUPN sudah 
tidak relevan, sehingga perlu disesuaikan 
dengan perkembangan masyarakat dan 
hukum saat ini dalam rangka terciptanya 
ketertiban dan kepastian hukum 
dengan semangat mengamankan dan 
menyelamatkan keuangan negara.    

Dari pandangan setiap fraksi serta 
DPD, semuanya memberikan kesimpulan 
dengan  menyetujui RUU PPNPD  untuk 
dibahas lebih lanjut. Pimpinan rapat 
selanjutnya  memberikan kesempatan 
setiap fraksi dan DPD untuk menyusun 
Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)  dan 
disampaikan pada rapat berikutnya. 

 
Sumber:
�. Keterangan Pemerintah Mengenai Rancangan 

Undang-Undang Tentang Pengurusan Piutang 
Negara dan Piutang Daerah, Republik Indonesia, 
Jakarta �0��

�. Media Kekayaan Negara Edisi No.05 Tahun 
II/�0��

Menteri Keuangan 
menyampaikan perlunya 

penyesuaian UU Nomor 49 
Prp Tahun 1960 tentang 

PUPN karena dengan 
adanya UU Nomor 23 

Tahun 1999 Tentang Bank 
Indonesia sebagimana 
telah diubah dengan 

UU  Nomor 3 Tahun 2004 
maka, Bank Indonesia 

tidak menjadi bagian dari 
Pemerintah, sehingga 

tidak lagi menjadi anggota 
PUPN Pusat.
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Artikel Penilaian

 Kuala Lumpur, Malaysia

Delegasi Panita Antar Kementerian 
(PAK) RI ke Malaysia terdiri dari 
Purnama T. Sianturi, Kurniawan 

Nizar, Wirasto Pribadi, Ismu Suharyanto, 
Murtaji, Nafiantor AS, Rachmat Kurniawan, 
dan Wahyu Setiawan. Delegasi melakukan 
pertemuan dengan Direktur Jenderal 
Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan 
Harta (JPPH) yang merupakan unit eselon 
I di Kementerian Kewangan Malaysia 
yang melayani penilaian properti 
sekaligus membawahi National Property 
Information Center (NAPIC). Institusi 
lain yang dikunjungi delegasi adalah 
Institut Penilaian Negara (INSPEN) yang 
merupakan unit setingkat eselon II di JPPH 
dan merupakan pusat pendidikan, riset, 
dan pelatihan penilai di Malaysia. Selain 
dengan instansi pemerintah, delegasi 
melakukan kunjungan ke Institution of 
Surveyors Malaysia (ISM) yang merupakan 
asosiasi penilai dan surveyor tanah di 
Malaysia.

Dari studi banding pada  tanggal 
�0 s.d. �4 Juli  �0��, diperoleh informasi 

bahwa pengaturan penilai di Malaysia, 
baik untuk penilai pemerintah maupun 
Penilai swasta/privat, diatur dalam 
Valuers, Appraisers and Estate Agents Act 
1981. Valuer mempunyai wilayah kerja di 
seluruh wilayah Malaysia (Federal, State, 
Local Authority) dan appraiser mempunyai 
wilayah kerja di wilayah tertentu sesuai 
dengan izin yang diberikan oleh Board 
of Valuer. Klasifikasi penilai di Malaysia 
dibedakan menjadi penilai pemerintah/
kerajaan (public valuer) dan penilai 
swasta/privat value  dengan membedakan 
tingkatan penilai yaitu  appraiser dan valuer. 
Appraiser merupakan penilai/juru taksir 
yang berpraktik melakukan penaksiran 
nilai suatu properti sebelum berlakunya 
valuers, appraisers and Estate Agents 
Act 1981 dan Valuers (Probationary and 
Registered) yang mempunyai kewenangan 
untuk melakukan praktek penilaian. 
Mengenai masa berlakunya izin penilai, 
izin penilai beregister diberikan  oleh Board 
of Valuers, Appraisers and Estate Agents dan 
dapat diperpanjang setiap tahun dengan 
membayar iuran perpanjangan. 

Oleh: Rohmat *

Studi Banding Tim RUU Penilai 
ke Malaysia, Australia, dan Korea Selatan

Untuk mendapatkan 

benchmark pengaturan 

profesi penilai, Panitia Antar 

Kementerian (PAK) penyusunan 

RUU Penilai mengadakan 

studi banding di tiga negara. 

PAK membentuk tiga delegasi 

yang masing-masing terdiri 

dari pejabat dari DJKN, Pusat 

Pembinaan Akuntan dan 

Jasa Penilai (PPAJP), Biroa 

Hukum, dan Bapepam LK 

untuk mengunjungi Malaysia, 

Australia, dan Korea Selatan.

Tim Studi Banding DJKN ketika berkunjung ke Australian Property Institute.
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Undang-undang di Malaysia hanya 
mengatur penilai dan yang terkait dengan 
bisnis properti sedangkan Penilaian bisnis 
dilakukan oleh profesi akuntan dan tidak 
diatur. Sanksi pidana juga tidak diatur 
dalam valuers, Appraisers and Estate Agents 
Act 1981, namun jika terdapat pelanggaran 
pidana yang dilakukan oleh penilai, maka 
penyelesaiannya  diserahkan kepada 
pengadilan. Pendidikan dan pelatihan 
untuk penilai swasta diselenggarakan oleh 
ISM, sedangkan untuk penilai pemerintah 
disenggarakan oleh INSPEN. 

Pengaturan atas struktur dan fungsi 
Dewan Penilai di Malaysia memiliki banyak 
kemiripan dengan draft RUU Penilai saat 
ini. Dewan Penilai atau yang disebut 
dengan Board of Valuers, Appraisers and 
Estate Agents, diangkat oleh Menteri 
Keuangan yang terdiri dari satu orang 
ketua dan �6 orang anggota. Ketua dewan 
dijabat oleh Direktur Jenderal JPPH, dan 
anggota Dewan Penilai terdiri dari enam 
orang Registered Valuers dari Pemerintah, 
empat orang Registered Valuers dari 
Swasta yang dinominasikan oleh ISM, tiga 
orang orang Estate Agents dan tiga orang 
Registered Valuers yang dinominasikan 
oleh Ketua Dewan.

Adapun fungsi dari Board of Valuers, 
Appraisers and Estate Agents di negara 
tersebut diantaranya: menerima atau 
menolak permohonan registrasi untuk 
valuers, appraisers dan estate agents; 
menyimpan dan memelihara daftar penilai 
maupun agen properti; mengenakan 
hukuman disiplin bagi Penilai yang 
melanggar Kode Etik maupun Standar 
Penilaian; menyusun Standar Penilaian 
dan Kode Etik Penilai; mendengarkan dan 
membuat keputusan atas sengketa hasil 
Penilaian; mengangkat anggota dewan 
untuk duduk dalam kepengurusan suatu 

asosiasi atau organisasi yang berhubungan 
dengan profesi Penilai.

 
Sydney, New South Wales, 
Australia

Delegasi Panita Antar Kementerian 
(PAK) RI ke Australia terdiri dari IB. Aditya 
Jayaantara, Langgeng Subur, Edih 
Mulyadi, Rohmat, Debbi Siska, dan Ari 
Wibowo. Delegasi memilih Sydney, ibu 
kota negara bagian New South Wales 
sebagai lokasi studi banding dengan 
pertimbangan kota tersebut merupakan 
pusat kegiatan ekonomi Australia. Studi 
banding yang dilaksanakan pada tanggal 
�6 s.d. �� Juli �0��, berhasil memperoleh 
informasi berharga atas best practice 
pengaturan profesi penilai dan industri 
penilaian di negara tersebut.  Institusi 
target dari kunjungan ini meliputi institusi 
penilai pemerintah federal yaitu Australian 
Valuation Office (AVO); pemerintah negara 
bagian yaitu Land and Property Information 
(LPI), dan Office of Fair Trading (OFT); dan 
asosiasi penilai terbesar di negara itu 

yaitu Australian Property Institute 
(API). Pengaturan profesi penilai 
merupakan kewenangan masing-
masing negara bagian.

AVO merupakan semacam 
Badan Layanan Umum yang berada 
di bawah Australian Taxation 
Office. AVO mengelola semua 
penerimaan dan pengeluaran 
untuk segala kegiatannya. AVO 
melakukan penilaian profesional 
kepada semua pihak termasuk 
instansi pemerintah federal, 
pemerintah negara bagian bahkan 
kepada sektor swasta. Dengan �89 
orang staf yang tersebar di seluruh 
kantor cabangnya se-Australia, ��8 
di antaranya adalah penilai AVO 

dapat melakukan semua jenis penilaian 
baik penilaian properti maupun penilaian 
bisnis. Pada tahun lalu, AVO merayakan 
ulang tahunnya yang ke seratus sejak 
didirikan pada tahun �9�0.

Di level pemerintah negara bagian 
New South Wales, terdapat Land and 
Property Information (LPI) dan Office of 
Fair Trading (OFT). Keduanya berada di 
bawah Department of Finance & Services. 
Tugas dan fungsi LPI meliputi land titles, 
land valuation, surveying,  mapping 
dan imagery. Fungsi LPI hanya terkait 
dengan bidang pertanahan, namun 
bila dibandingkan dengan Indonesia, 
LPI merupakah gabungan fungsi Badan 
Pertanahan Nasional, Penilai Pajak Bumi 
dan Bangunan, serta DJKN, namun pada 
level negara bagian.

Dalam organisasi LPI terdapat Valuer 
General Office yang bergerak secara 
independen. Dalam melaksanakan 
tugasnya, VGO didukung oleh LPI 
secara teknis dan operasional untuk 
menghasilkan dan mencatat nilai tanah 
di NSW. VGO dipimpin oleh seorang 
Valuer General (VG) yang berperan untuk 
nenyediakan nilai pasar untuk berbagai 
kepentingan seperti pajak, rating, dan 
penentuan nilai ganti rugi tanah yang akan 
dikuasai pemerintah. Selanjutnya sebagai 
pembina profesi penilai dan semua profesi 
lainnya yang terkait dengan perlindungan 
konsumen, di pemerintah negara bagian 
NSW terdapat OFT. Fungsi utama OFT 
adalah untuk melindungi konsumen 
barang maupun jasa agar semua haknya 
terpenuhi serta menjamin terjadinya 
praktik bisnis yang sehat dan etis.

Di negara federal ini, pengaturan atas 
profesi merupakan kewenangan masing-
masing negara bagian. Untuk NSW, 
peraturan setingkat undang-undang yang 

AVO merupakan semacam 

Badan Layanan Umum 

yang berada di bawah 

Australian Taxation 

Office. AVO mengelola 

semua penerimaan dan 

pengeluaran untuk segala 

kegiatannya. 
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mengatur penilai telah ada sejak 
tahun �975 dengan diterbitkannya 
Valuers Registration Act. Pada tahun 
�00�, dilakukan revisi atas undang-
undang tersebut dan diterbitkan 
undang-undang penilai yang baru 
Valuers Act �00� No. 4. Undang-
undang ini terdiri dari lima bagian 
besar yaitu pendahuluan, registrasi 
penilai, komplain dan tindakan 
disiplin atas pelanggaran penilai, 
penegakan hukum (enforcement) 
dan pengaturan lain-lain. 

Berbeda dengan Malaysia 
yang membuat batasan jelas 
dalam kewenangan antara penilai 
pemerintah dengan penilai swasta, 
peraturan Australia bersifat sangat 
longgar. Tidak dikenal klasifikasi 
penilai berdasarkan tempat dimana 
mereka bekerja. Penilai pemerintah dan 
penilai swasta bersifat sangat cair dan 
dapat bertukar posisi dengan mudah. 
Untuk kepentingan pajak properti dan 
rating,  yang merupakan kewenangan 
pemerintah, sebagian besar dilakukan 
oleh penilai swasta yang dikontrak dalam 
jangka waktu tertentu.

Seoul, Korea Selatan
Negara terakhir yang dikunjungi adalah 

Korea Selatan tepatnya di Seoul yang 
merupakan ibu kota sekaligus kota terbesar 
di negara tersebut pada tanggal � s.d. 6 
Agustus �0��. Delegasi terdiri dari Agus 
Rijanto Sedjati, Dadan Kuswardi, Rustanto, 
M. Nahdi, Mardhanus Rudianto, Tetik Fajar 
Ruwandari, dan G. Mayar Saksono. Berbeda 
dengan Malaysia dan Australia, pengaturan 
penilai di Korea berada di bawah Ministry 
of Land, Transportation and Maritime 
Affairs (MLTM). Delegasi juga melakukan 
pertemuan dengan tiga institusi non 
pemerintah yaitu Korea Appraisal Board 
(KAB), Korea Association of Property 
Appraisers (KAPA), dan Korea Association of 
Property Appraisers (KAPA).  

MLTM merupakan instansi pemerintah 
yang mengatur dan mengawasi peniai 
dan kegiatan penilaian di Korea Selatan. 
Delegasi berdikusi dengan Direktur 
Jenderal Kebijakan Pertanahan (Director 
General of Land Policy), Direktur Penilaian 
Real Estate (Director of Real Estate 
Valuation) beserta jajarannya. Sedangkan 
KAB merupakan sebuah Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) yang bergerak di bidang 
jasa penilaian. Sebanyak 80% saham KAB 
dimiliki oleh pemerintah dan sisanya 
�0 % dikuasai swasta. KAB merupakan 
kepanjangan tangan Pemerintah (MLTM). 

Untuk mewadahi penilai properti, 
terdapat KAPA yang beranggotakan �.��� 
orang penilai, terdiri dari �00 orang (6,4�%) 
bekerja di KAB, �.576 orang (8�,78%) 
bekerja di Perusahaan Penilai Swasta, dan 
��6 orang (�0,80%) bekerja di Personal 
Office. Diketahui bahwa KAPA membentuk 
Korea Real Estate Research Institution 
(KRERI). KRERI berperan melakukan 
survei terhadap perkembangan real 
estate, penelitian sistematis dalam 
pengembangan metodologi penilaian, 
serta melakukan pendidikan bagi penilai. 

Berdasarkan Act on Public Notice of Real 
Estate Price and the Property Appraisal tahun 
�005, Pemerintah Korea Selatan melalui 
MLTM berkewajiban mengumumkan 
standar harga tanah (standard land public 
notice prices) dan standar harga real estate 
yang sifatnya residensial (apartemen 
dan individual house) setiap tanggal 
� Januari. Publikasi ditujukan untuk 
membantu terbentuknya harga yang 
wajar, mengurangi spekulasi atas tanah, 
mempromosikan pemanfaatan tanah,  
menunjang pertumbuhan ekonomi, dan 
menunjang stabilisasi ekonomi. Untuk 

menunjang publikasi harga tanah, Korea 
Selatan membangun database yang diberi 
nama Korea Land Information System 
yang dipelihara oleh pemerintah daerah 
berdasarkan arahan dari MLTM. Untuk 
mendukung data base dan publikasi 
standar harga tanah, Pemerintah Korea 
Selatan melalui undang-undang yang 
berjudul Business Affairs of Licensed Real 
Estate Agents and Report of Real Estate 
Transactions Act yang dibuat pada tahun 
�006, mewajibkan pada penjual, pembeli, 
dan agen yang melaksanakan transaksi 
real estate baik berupa tanah maupun 
bangunan untuk melaporkan transaksi 
tersebut pada pemerintah dalam waktu 
60 hari setelah tanggal kontrak/transaksi. 
Pihak yang melanggar ketentuan tersebut 
dikenai denda paling banyak sebesar W 5 
juta atau sekitar Rp�5 juta. 

Pemerintah Korea Selatan 
mempublikasikan nilai tanah dalam 
bentuk public notice. Pemilik tanah diberi 
kesempatan selama �0 (tiga) puluh hari 
untuk mengajukan keberatan. Dalam hal 
terdapat keberatan atas besaran nilai tanah 
yang dipublikasikan, yang bersangkutan 
dapat meminta dilakukan penilaian 
ulang. Jika masih belum puas juga maka, 
yang bersangkutan dapat membawa 
permasalahan ke pengadilan administratif 
(semacam PTUN) untuk menggugat 
nilai yang dihasilkan oleh penilai.  Jika di 
pengadilan administratif tidak terdapat 
penyelesaian sengketa, maka penyelesaian 
dilakukan di pengadilan hukum. Namun 
demikian, hukuman yang dapat dijatuhkan 
pada penilai hanya sebatas denda. 

*Kepala Seksi Standardisasi Penilaian Real 
Properti I, dikompilasi dari anggota tim studi 
banding di Malaysia, Australia, dan Korea 
Selatan.

Pemerintah Korea Selatan 
mempublikasikan nilai 

tanah dalam bentuk 
public notice. Pemilik 

tanah diberi kesempatan 
selama 30 (tiga) puluh 

hari untuk mengajukan 
keberatan.
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Pada tanggal � Desember �986 
Pemerintah RI yang diwakili Menteri 
Pertambangan dan Energi (sekarang 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
(ESDM) dan PT Newmont Nusa Tenggara 
(PT NNT) yang diwakili oleh Newmont 
Indonesia Limited dan PT Pukuafu Indah 
sebagai pemegang saham PT NNT 
menantangani kontrak karya. Dalam Pasal 
�4 ayat (�) Kontrak Karya Pemerintah RI 
dengan PT NNT diatur bahwa saham-
saham yang dimiliki oleh investor asing 
akan ditawarkan baik untuk dijual atau 
diterbitkan, Pertama, kepada Pemerintah 
RI dan Kedua (jika Pemerintah RI tidak 
menerima/menyetujui penawaran itu 
dalam waktu �0 (tiga puluh) hari sejak 
tanggal penawaran), kepada Warga Negara 
Indonesia atau Perusahaan Indonesia 
yang dikendalikan oleh Warga Negara 
Indonesia dan akan disebut sebagai 
penawaran kepada “Peserta Indonesia”.

Sampai dengan tahun �008 PT NNT 
belum melakukan kewajiban divestasi 
saham yang seharusnya dilakukan sejak 
tahun �006.  Atas hal tersebut, Pemerintah 
Indonesia mengajukan PT NNT ke 
arbitrase. Berdasarkan putusan arbitrase 
PT NNT diperintahkan untuk melakukan 
divestasi �0% sahamnya, yang terdiri dari 
�% saham untuk tahun divestasi �006 dan 
7% saham untuk tahun divestasi �007 
kepada Pemerintah Provinsi NTB, Pemda 
Sumbawa Barat dan Pemda Sumbawa 
atau perusahaan yang dinominasikan oleh 
Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk 
divestasi 7% saham tahun �008, PTNNT 
berkewajiban untuk mendivestasikan 
kepada Pemerintah RI, sebagai pemegang 

first right of refusal. 
Divestasi saham tahun �008 dilakukan 

bersamaan dengan divestasi saham tahun 
�009 sebesar �4%.  Untuk divestasi tersebut, 
Menteri Keuangan sudah melakukan kajian 
untuk melaksanakan sendiri hak utama 
tersebut melalui konsorsium PIP dan PT 
Antam.  Namun, pembelian saham divestasi 
pada akhirnya dilaksanakan oleh Pemerintah 
Daerah. Dengan demikian total divestasi 
saham sejak tahun �006 sampai dengan 
�009 sebanyak �4% dimaksud, akhirnya 
dibeli oleh PT Multi Daerah Bersaing (suatu 
konsorsium antara Perusahaan Daerah PT 
Daerah Maju Bersaing dengan swasta PT 
Multicapital).  Dengan kepemilikan Pemda 
melalui PT DMB sebesar �5% pada PT MDB, 
maka hanya sebagian kecil dari keuntungan/
manfaat hasil pembelian saham divestasi 
dinikmati oleh masyarakat daerah NTB.

Untuk kewajiban divestasi saham 
tahun �0�0, PT NNT kembali menawarkan 
kepada Pemerintah RI melalui Menteri 
ESDM. Atas tawaran tersebut, Menteri  
ESDM meneruskan kepada Menteri 
Keuangan selaku Bendarahara Umum 
Negara (BUN) sebagaimana divestasi 
tahun-tahun sebelumnya. Menteri 
Keuangan memutuskan hak utama (first 
right of refusal) Pemerintah RI tersebut perlu 
dilaksanakan secara langsung oleh negara 
melalui suatu satuan kerja Pemerintah 
yang melaksanakan pengelolaan 
keuangan Badan Layanan Umum (BLU) 
yaitu Pusat Investasi Pemerintah (PIP), 
yang tugas utamanya melakukan investasi 
untuk Pemerintah. Pemerintah RI cq. 
PIP dan Pemegang Saham Asing PT NNT 
telah menandatangani kontrak jual beli 
(Sale and Purchase Agreement/SPA) saham 
divestasi terakhir (tahun �0�0) PT NNT 
sebesar 7% saham pada tanggal 6 Mei 
�0��.  Saat ini penyelesaian SPA tersebut 
terkendala belum adanya persetujuan 
Menteri ESDM mengenai perubahan 

kepemilikan saham PT NNT.  Kewajiban 
memperoleh persetujuan Kementerian 
ESDM cq. Dirjen Mineral dan Batubara 
merupakan pelaksanaan Peraturan 
Menteri ESDM Nomor �8 tahun �009 
tentang Tata Cara Perubahan Penanaman 
Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Kontrak 
Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan 
Pertambangan Batubara.

Adapun kewenangan Menteri 
Keuangan melaksanakan pembelian 
saham tersebut berpedoman pada 
ketentuan UU Nomor �7 Tahun �00� dan 
UU Nomor � tahun �004 jo PP Nomor 
� tahun �008.  Pengelolaan keuangan 
Negara yang merupakan pelaksanaan 
kekuasaan Presiden selaku Kepala 
Pemerintahan sebagaimana ditetapkan 
dalam Pasal 6 ayat (�) Undang Undang 
Nomor �7 Tahun �00� tentang Keuangan 
Negara (UU Keuangan Negara) bahwa 
Presiden selaku Kepala Pemerintahan 
memegang kekuasaan pengelolaan 
keuangan negara sebagai bagian dari 
kekuasaan Pemerintahan. Berdasarkan 
ketentuan Pasal 6 ayat (�) huruf a UU 
Keuangan Negara, kewenangan Presiden 
dikuasakan kepada Menteri Keuangan 
selaku pengelola fiskal dan Wakil 
Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan 
negara yang dipisahkan. Menegaskan 
Pasal 6 tersebut, dalam Pasal 8 huruf f 
UU Keuangan Negara disebutkan bahwa 
salah satu fungsi Menteri Keuangan 
dalam menjalankan kewenangan selaku 
Pengelola Fiskal adalah sebagai BUN.

Fungsi Menteri Keuangan selaku 
BUN berdasarkan Pasal 4� ayat (�), 
(�) dan (�) dan pasal 7 ayat (�) huruf 
(h) UU Nomor � Tahun �004 tentang 
Perbendaharaan Negara, salah satunya 
adalah mengelola dan menatausahakan 
investasi pemerintah. Dengan demikian, 
kewenangan melakukan  investasi 
pemerintah berdasarkan ketentuan pasal 

Oleh : Tim Direktorat 
Kekayaan Negara Dipisahkan

Sengketa Pembelian 7% Saham Divestasi 
PT Newmont Nusa Tenggara Oleh Pusat Investasi Pemerintah

Artikel Kekayaan Negara Dipisahkan
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4� UU Nomor � Tahun �004, investasi 
pemerintah dilakukan Pemerintah cq. 
Menteri Keuangan sebagai investasi jangka 
panjang, dalam bentuk pembelian saham, 
surat utang dan investasi langsung. Sesuai 
ketentuan akuntansi investasi jangka 
panjang  meliputi investasi permanen 
dan non permanen. Sebelum lahirnya 
UU Perbendaharaan Negara, Pemerintah 
RI  hanya melaksanakan investasi 
jangka panjang permanen yaitu dalam 
bentuk penyertaan modal pemerintah 
untuk pendirian BUMN atau Perseroan 
Terbatas (PT). Dengan amanat Pasal 4� 
UU Perbendaharaan yang selanjutnya 
dijabarkan dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor � PP Tahun  �008, diatur lebih 
lanjut bahwa Menteri Keuangan selaku 
BUN dapat melakukan investasi jangka 
panjang yang non permanen dalam 
bentuk pembelian saham, surat utang 

dan investasi langsung. PP � Tahun �008 
mengatur investasi tersebut dilaksanakan 
oleh suatu satuan kerja yang dibentuk 
untuk melaksanakan kewenangan 
operasional Menteri Keuangan dalam 
pengelolaan dana investasi Pemerintah. 
Satker tersebut adalah PIP yang 
melakukan pengelolaan keuangan 
dengan mekanisme BLU. 

Sedangkan terkait dengan pelaksanaan 
penyertaan modal pemerintah kedalam 
BUMN dan PT telah diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 44 Tahun �005 tentang 
Tatacara Penyertaan dan Penatausahaan 
Modal Negara ke dalam BUMN dan 
Perseroan Terbatas. Tatacara pelaksanaan 
penyertaan modal pemerintah tunduk 
pada Pasal �4 ayat (�) dan (�) UU 
Keuangan Negara bahwa penyertaan 
modal pemerintah harus terlebih dahulu 
ditetapkan dalam APBN. Dalam proses 
penetapan APBN ini tentunya dilakukan 
pembahasan terlebih dahulu dengan DPR 
sebelum ditetapkan dalam APBN. 

Bahwa sifat penyertaan modal 

pemerintah berbeda dengan investasi. 
Hal ini dikarenakan penyertaan modal 
pemerintah pada BUMN berstatus sebagai 
kekayaan negara yang dipisahkan, 
sedangkan investasi pemerintah 
mempunyai status sebagai kekayaan 
negara yang tidak dipisahkan. Dalam 
kaitan dengan pembelian saham divestasi 
PT NNT yang merupakan amanat Kontrak 
Karya, maka pelaksanaan investasi ini tidak 
dapat dikategorikan dalam penyertaan 
modal pemerintah sebagaimana diatur 
dalam Pasal �4 ayat (�) dan ayat (�) UU 
Keuangan Negara, karena Negara tidak 
ikut mendirikan PT NNT. Penyertaan 
modal pemerintah dengan “jalur” Pasal 
�4 ayat (7) UU Keuangan Negara juga 
tidak dapat diterapkan karena divestasi 
merupakan kondisi umum yang diatur 
hampir dalam semua Kontrak Karya. 
Terlebih lagi, ketentuan  Pasal �4 ayat 

(7) UU Keuangan Negara merupakan 
penyertaan modal pemerintah kepada 
perusahaan swasta yang dilakukan dalam 
kondisi tertentu yaitu untuk penyelamatan 
perekonomian nasional. Maksud dan 
tujuan Pasal �4 ayat (7) UU Keuangan 
Negara sebagaimana yang dimaksud 
dalam  memorie vantoelicting menegaskan 
bahwa  klausul “dalam keadaan tertentu, 
untuk penyelamatan perekonomian” 
merupakan satu kesatuan frase tidak 
dapat dipisahkan. Dengan kata lain, hanya 
ada satu keadaan tertentu yaitu untuk 
penyelamatan perekonomian Negara. 

Dengan kondisi demikian maka, 
bentuk investasi yang dapat dilakukan 
Pemerintah RI untuk melaksanakan hak 
utamanya berdasarkan kontrak karya 
adalah melalui investasi jangka panjang 
non permanen sebagaimana diatur 
dalam Pasal 4� ayat (�), (�) dan (�) UU 
Perbendaharaan Negara jo PP No � tahun 
�008 tentang Investasi Pemerintah. Dalam 
hal ini, dengan pertimbangan PT NNT 
merupakan perusahaan strategis yang 

mengelola sumber daya alam Negara yang 
perlu dijaga untuk memberikan manfaat 
yang sebesar-besarnya bagi Negara dan 
seluruh masyarakat Indonesia, sehingga 
kiranya perlu kehadiran Pemerintah RI 
secara langsung dalam pengelolaan PT 
NNT melalui kepemilikan modal melalui 
pembelian saham divestasi. Untuk itu, 
dengan status PIP sebagai satuan kerja 
Pemerintah, sehingga masih secara 
langsung bertanggung jawab kepada 
Menteri Keuangan selaku BUN dan 
seluruh kekayaan PIP masih merupakan 
kekayaan Negara yang tidak dipisahkan, 
maka pilihan eksekusi pembelian saham 
divestasi diserahkan kepada PIP. Dari 
sisi investasi, sebagai satuan kerja yang 
melaksanakan investasi, PIP juga sudah 
mengkaji bahwa pembelian saham ini 
diyakini akan memberikan keuntungan 
dengan adanya capital gain yang akan 
diperoleh PIP selaku eksekutor. 

Dengan itikad memberikan yang 
terbaik bagi Negara, maka meskipun hanya 
membeli 7% saham divestasi PT NNT, 
namun Kementerian Keuangan melalui 
suatu negosiasi panjang yang ketat berhasil 
mendapat keistimewaan  dari NTP BV selaku 
penjual saham berupa kesediaan NTP BV 
memberikan � kursi Komisaris hak NTP BV 
kepada Kementerian Keuangan sepanjang 
Kementerian Keuangan menjadi pemilik 
saham PT NNT, demikian pula pembayaran 
dividen setiap tahun meskipun tidak ada 
pembagian dividen di tahun tersebut, 
yang akan diperhitungkan pada saat 
pembagian dividen. Hak ini dipahami oleh 
NTP BV mengingat PIP adalah pengelola 
dana investasi Pemerintah sehingga perlu 
diberikan return atas cost of fund yang 
dikeluarkan negara. Hak tersebut menjadi 
gugur ketika Kementerian Keuangan 
mengalihkan sahamnya kepada pihak lain. 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, 
maka secara yuridis Menteri Keuangan tidak 
melakukan pelanggaran atas ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dalam melaksanakan pembelian 
7% saham divestasi PT NNT. Pasal-pasal 
yang sama menjadi rujukan para dekan 
fakultas hukum perguruan tinggi ternama 
di Indonesia dan praktisi/pakar hukum di 
bidang ketatanegaraan seperti Prof. Erman 
Rajagukguk, Prof. Hikmahanto Juwana, 
Prof. Philipus Hajon, Prof. Arifin Surya 
Atmaja dalam penyampaian affirmasi 
mereka atas status pembelian saham 
divestasi PT NNT oleh PIP, khususnya 
terkait dengan tidak diperlukannya 
persetujuan DPR atas pembelian 
saham divestasi ini. Para dekan dan ahli 
hukum tersebut sependapat bahwa 
Menteri Keuangan selaku BUN memiliki 
kewenangan mewakili Pemerintah untuk 
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melaksanakan hak utamanya berdasarkan 
kontrak karya meng “eksekusi” pembelian 
saham divestasi PT NNT sebagai bentuk 
pelaksanaan investasi pemerintah, bukan 
penyertaan modal pemerintah. 

Dari sisi manfaat bagi negara, 
pembelian saham ini akan memberikan 
dampak positif atas pengelolaan PT 
NNT dengan adanya hak Komisaris yang 
dialokasikan oleh NTP BV. Dari sisi return 
yang diterima Negara melalui PIP, terdapat 
keuntungan yang cukup memadai untuk 
membantu pelaksanaan fungsi PIP lainnya 
mendorong peningkatan kesejahteraan 
masyarakat melalui pemberian dana 
investasi untuk pembangunan infrastruktur 
baik di wilayah Nusa Tenggara maupun 
wilayah lainnya di Negara Republik 
Indonesia ini. Dari sisi proses pembelian, 
semua proses telah dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan kontrak karya termasuk 
keterlibatan Menteri ESDM sebagai pihak 
dalam kontrak karya. 

Dengan demikian, maka seluruh 
rangkaian proses divestasi sampai 
dengan penandatanganan SPA telah 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku dengan telah memberikan 
hak-hak yang optimal bagi Pemerintah 
RI selaku perwujudan negara sebagai 
badan hukum yang bertanggung jawab 
mengoptimalkan sumber daya alam di 
seluruh wilayah negara kesatuan RI untuk 
memberikan kesejahteraan juga bagi 
seluruh rakyat Indonesia.

Hal-hal yang Menjadi 
Perdebatan

1. Apakah Investasi Pemerintah Dalam 
Pembelian Saham PT NNT oleh PIP 
Harus Mendapat Persetujuan DPR 
Terlebih Dahulu? 

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 
ayat (�) huruf a UU Keuangan Negara 
tersebut kewenangan Presiden selaku 
pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah 
dalam kepemilikan kekayaan negara yang 
dipisahkan dikuasakan kepada Menteri 
Keuangan.  Dalam Pasal 8 huruf f UU 
Keuangan Negara disebutkan bahwa 
salah satu fungsi Menteri Keuangan 
dalam menjalankan kewenangan selaku 
Pengelola Fiskal adalah sebagai Bendahara 
Umum Negara.

Selaku Bendahara Umum Negara, 
Menteri Keuangan berwenang melakukan 
pengelolaan investasi pemerintah 
sebagaimana diatur dalam Pasal � angka 
� dan Pasal � huruf g, Pasal 7 ayat (�) 
huruf h dan Pasal 4� UU Perbendaharaan 
Negara. Dalam Pasal 4� disebutkan bahwa  
Pemerintah dapat melakukan investasi 

jangka panjang untuk memperoleh 
manfaat ekonomi, sosial, dan/atau 
manfaat lainnya. Investasi dimaksud 
dapat berbentuk saham, surat utang, dan 
investasi langsung. Ketentuan mengenai 
pengelolaan investasi pemerintah diatur 
lebih lanjut dalam PP Nomor � Tahun �008 
tentang Investasi Pemerintah.  

PIP didirikan sebagai pelaksanaan 
amanat UU tentang Perbendaharaan Negara 
yang berfungsi sebagai Sovereign Wealth 
Fund (SWF), dan struktur organisasinya 
berada di bawah Kementerian Keuangan. 
PIP bertugas dan bertanggungjawab 
atas pelaksanaan investasi Pemerintah 
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan 
oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara 
Umum Negara. Dengan demikian, PIP 
merupakan lembaga yang paling tepat 
untuk melakukan pembelian saham 
divestasi  tersebut.

Fungsi DPR sesuai Undang Undang 
Dasar meliputi fungsi legislasi, fungsi 
anggaran, dan fungsi pengawasan. Terkait 
dengan perlu tidaknya persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat dalam pelaksanaan 
investasi pemerintah oleh Menteri 
Keuangan, Pemerintah memandang bahwa 
dari sisi fungsi anggaran, persetujuan 
DPR telah diperoleh dalam persetujuan 
atas anggaran Kementerian Keuangan 
dalam UU APBN.  Sebagai satuan kerja 
Kementerian Keuangan, maka persetujuan 
DPR atas investasi PIP diperlukan dalam 
proses budgeting penyediaan anggaran 
untuk pelaksanaan fungsi satuan kerja. 
Dengan telah disetujuinya anggaran PIP 
untuk melaksanakan investasi di bidang 
infrastruktur dan investasi lainnya, maka 
pelaksanaan lebih lanjut atas alokasi 
anggaran tersebut sepenuhnya menjadi 
kewenangan PIP.

2. Apakah pembelian saham dalam 
proses divestasi PT NNT 2010 oleh PIP 
sebesar 7% telah sesuai dengan keten-
tuan Pasal 2 poin (g), Pasal 24 ayat (2) 
dan (7) UU No. 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara?

Pembelian saham tersebut tidak 
bertentangan dengan Pasal � poin (g) 
dan Pasal �4 ayat (�) dan (7) UU Keuangan 
Negara. Pembelian saham divestasi PT 
NNT bukanlah merupakan penyertaan 
modal negara yang merupakan bentuk 
pemisahan kekayaan negara dari semula 
tidak dipisahkan menjadi dipisahkan, 
sehingga tidak memerlukan persetujuan 
DPR. Demikian pula, pembelian saham 
tersebut bukan merupakan penyertaan 
modal negara pada perusahaan 
swasta dalam rangka penyelamatan 
perekonomian nasional sebagaimana 
diatur pada Pasal �4 ayat (7) UU Keuangan 

Negara, sebagaimana pernah dilakukan 
Pemerintah pada saat penyelamatan 
perbankan nasional tahun �998. Oleh 
karena itu, penggunaan Pasal � poin 
(g) dan Pasal �4 ayat (�) dan ayat (7) UU 
Keuangan Negara sebagai landasan 
Menteri Keuangan untuk meminta 
persetujuan DPR tidak tepat. 

3. Apakah pembelian saham dalam 
proses divestasi PT NNT 2010 oleh 
PIP sebesar 7% telah sesuai dengan 
ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 PP No. 
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum?

Pembelian saham dalam proses 
divestasi PT NNT �0�0 oleh PIP sebesar 
7% telah sesuai dengan ketentuan Pasal 
�� dan Pasal �� PP Nomor �� Tahun 
�005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum, karena DPR telah 
memberikan persetujuan atas alokasi 
anggaran PIP sebagai BLU berdasarkan 
Pasal �� dan Pasal �� PP No. �� Tahun �005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum. Persetujuan tersebut 
diperoleh dalam bentuk alokasi anggaran 
pembiayaan untuk alokasi dana investasi 
PIP selaku satuan kerja Kementerian 
Keuangan. Alokasi dana investasi tersebut 
telah dicantumkan dalam Rencana 
Bisnis dan Anggaran (RBA) BLU PIP yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dalam RKA-KL Kementerian Keuangan 
APBN �0��. Berdasarkan ketentuan 
dalam Pasal �0 PP Nomor � Tahun �008 
penggunaan dana investasi tahun 
anggaran �0�� merupakan kewenangan 
Menteri Keuangan sebagai Bendahara 
Umum Negara.

4. Apakah kesimpulan Rapat 
Kerja Panitia Anggaran dalam 
rangka  pembahasan RUU tentang 
APBN dalam suatu tahun tertentu 
mengikat untuk dilaksanakan dalam 
pelaksanaan APBN tahun berikutnya?

Berkenaan dengan catatan 
kesimpulan Rapat Kerja Panitia Anggaran 
dalam rangka  pembahasan RUU tentang 
APBN �009 tanggal �9 Oktober �008 dan 
pembahasan RUU tentang APBN �0�0 
tanggal �9 September �009, sebelum 
penempatan investasi, dilakukan 
pembahasan dengan Komisi terkait 
mengenai seluruh penempatan 
investasi dan rencana bisnis dapat 
dikemukakan bahwa UU APBN setiap 
tahun hanya berlaku untuk pelaksanaan 
APBN tahun yang bersangkutan. Di sisi 
lain, dana untuk pembelian 7% saham 
divestasi PT.NNT akan menggunakan saldo 
PIP tahun �0�0, yang pelaksanaannya 
tidak dibatasi oleh UU APBN �0��. 
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Pengelolaan Dana Investasi pada 
PIP

Pembentukan Pusat Investasi 
Pemerintah dilaksanakan dengan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5�/
PMK.0�/�007 tanggal �6 Mei �007 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi 
Pemerintah. Status Badan Layanan 
Umum Pusat Investasi Pemerintah 
ditetapkan oleh Menteri Keuangan 
melalui Keputusan Menteri Keuangan 
Nomor  9�/KMK.05/�009 tanggal �7 
Maret �009  tentang Penetapan Pusat 
Investasi Pemerintah pada Departemen 
Keuangan sebagai Instansi Pemerintah 
yang menerapkan Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum.

Berdasarkan ketentuan PP Nomor � 
Tahun �008, sumber dana Pusat Investasi 
Pemerintah berasal dari APBN, keuntungan 
investasi terdahulu, dana/barang amanat 
pihak lain, dan sumber-sumber lainnya 
yang sah. Total dana Pusat Investasi 
Pemerintah yang berasal dari APBN Tahun 
�006 sampai dengan APBN tahun �0�� 
adalah sebesar Rp.6.4�7,5 miliar.

Sesuai kesimpulan rapat Badan 
Anggaran, dana yang diberikan untuk 
PIP untuk tahun �006 dan tahun �007 
merupakan dana yang digunakan untuk 
mendukung pengembangan infrastruktur. 
Namun demikian, dalam APBN Tahun 
Anggaran �008, �009, �0�0, dan �0�� 
Pusat Investasi Pemerintah tidak lagi 
memperoleh alokasi Dana Dukungan 
Infrastruktur melainkan alokasi Dana 
Investasi untuk digunakan dalam rangka 
membiayai investasi sesuai bentuk investasi 
dalam bentuk Surat Berharga dan/atau 
dalam bentuk Investasi Langsung. Saat 
ini, Pusat Investasi Pemerintah bergerak 
di � bidang investasi yaitu infrastruktur, 
teknologi ramah lingkungan, dan bidang 
lainnya yang memberikan manfaat 
ekonomi, sosial dan manfaat lainnya.

Sesuai dengan Rencana Bisnis dan 

Anggaran PIP tahun �0�� yang telah 
ditetapkan oleh Menteri Keuangan, PIP 
merencanakan alokasi dana investasi untuk 
penyaluran investasi reguler Rp.�,9�8 
triliun, penyaluran investasi mandatory 
Rp.�� triliun, treasury action Rp.�00 miliar, 
dan Endowment Fund Rp.70,8� miliar. 
Laporan Keuangan PIP Tahun �007 sampai 
dengan Tahun �0�0 telah diaudit oleh BPK 
dan berturut-turut mendapat opini Wajar 
Tanpa Pengecualian.

5. Apakah persetujuan DPR yang diajukan 
Menteri Keuangan pada Rapat Kerja 
tanggal 14 Oktober 2008, merupakan 
pola yang harus dilakukan dalam setiap 
investasi yang dilakukan oleh PIP?

Permintaan persetujuan Menteri 
Keuangan Sri Mulyani kepada kepada 
DPR pada saat Rapat Kerja tanggal �4 
Oktober �008 adalah dalam kerangka 
konsultasi eksekutif kepada DPR dengan 
pertimbangan bahwa pelaksanaan 
investasi oleh Pusat Investasi Pemerintah 
dengan melakukan buyback saham-
saham BUMN go public di Bursa Efek 
Indonesia mempunyai risiko kerugian 
mengingat tidak wajarnya keadaan pasar. 
Pemerintah menggunakan PIP sebagai 
instrumen untuk melakukan stabilisasi 
pasar sebagai bentuk manfaat lain dari 
investasi Pemerintah. Pembelian divestasi 
Newmont berbeda dengan hal tersebut 
karena investasi ini dilakukan berdasarkan 
pelaksanaan atas perjanjian (kontrak 
karya) antara Pemerintah Pusat dan PT 
NNT, sedangkan investasi di pasar modal 
saat itu tidak berdasarkan perjanjian 
sebelumnya. 

Pada rapat kerja antara Menteri 
Keuangan dengan Komisi XI DPR RI pada 
tanggal �8 Mei, �6 Mei dan � Juni �0��, 
terdapat beberapa pertanyaan mengenai 
anggaran PIP. Melalui Rapat Dengar 
Pendapat tanggal �6 Februari �009, Komisi 
XI DPR telah meminta agar PIP lebih fokus 

dalam mengelola dana investasi sesuai 
dengan tujuan/prioritas awal untuk 
pembiayaan infrastruktur seperti jalan 
tol dan perumahan. Namun demikian, 
mengingat rapat dengar pendapat 
bukanlah rapat kerja yang berdasarkan 
ketentuan Pasal 96 UU Nomor �7 Tahun 
�009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD 
bersifat mengikat, maka keputusan rapat 
dengar pendapat tanggal �6 Februari 
�009 bersifat tidak mengikat. 

Berkenaan dengan kesimpulan 
Rapat Kerja Panitia Anggaran dalam 
rangka  pembahasan RUU tentang APBN 
�009 tanggal �9 Oktober �008 dan 
pembahasan RUU tentang APBN �0�0 
tanggal �9 September �009, maka UU 
APBN setiap tahun hanya berlaku untuk 
pelaksanaan APBN tahun yang bersangkutan. 
Di sisi lain, dana untuk pembelian 7% saham 
divestasi PT.NNT akan menggunakan saldo 
PIP tahun �0�0, yang pelaksanaannya tidak 
dibatasi oleh UU APBN �0��.

6. Apa upaya yang dapat dilakukan 
untuk menjaga hubungan yang 
harmonis Pemerintah Pusat dan Daerah 
Nusa Tenggara Barat ?

Sebagaimana disampaikan oleh para 
dekan fakultas hukum, pembelian saham 
divestasi saham PT NNT tahun �0�0 
kiranya dapat dipandang sebagai upaya 
penegakan kedaulatan negara kesatuan 
RI, yang mengupayakan pemerataan 
kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. 
Niat kuat Pemerintah Daerah untuk 
memiliki seluruh saham divestasi dapat 
menjadi preseden bagi daerah lain untuk 
menuntut hal yang sama, sehingga pada 
gilirannya menimbulkan ketidakadilan 
bagi daerah yang tidak memiliki sumber 
daya alam yang melimpah. Pemberian 
otonomi kepada daerah seharusnya tidak 
dimaknai sebagai eksklusivitas daerah 
untuk menikmati manfaat sumber daya 
alam didaerahnya. 

Dalam upaya menjaga hubungan 
antara Pemerintah Pusat dengan 
Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat telah 
mengkaji opsi-opsi untuk meningkatkan 
kesejahteraan rakyat Nusa Tenggara Barat, 
khususnya masyarakat di Sumbawa Barat, 
antara lain Pemerintah Pusat cq. PIP tetap 
membeli seluruh saham divestasi 7%, dan 
daerah diberikan dukungan dalam bentuk 
selain kepemilikan saham, diantaranya 
pembangunan infrastruktur dan melakukan 
negosiasi bersama Kementerian ESDM untuk 
meningkatkan royalti PT NNT. Opsi lainnya 
Pemerintah Pusat cq. PIP tetap membeli 
seluruh saham divestasi 7%, dan sebesar 
�5% dari 7% saham tersebut diberikan 
kepada daerah dengan skema pembayaran 
melalui dividen.

Salah satu pusat penambangan emas dan tembaga PT Newmont Nusa Tenggara.
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Jakarta oh Jakarta!!!, nama kota yang 
sudah tidak asing lagi di telinga kita 
sebagai orang Indonesia. DKI Jakarta 

merupakan ibukota negara Indonesia 
yang merupakan satu-satunya kota di 
Indonesia yang memiliki status setingkat 
provinsi. Provinsi yang terletak di bagian 
barat laut Pulau Jawa yang dulu pernah 
dikenal dengan nama Sunda Kelapa, 
Jayakarta ataupun Batavia ini memiliki luas 
sekitar 66�,5� km� yang berpenduduk 

sekitar �8 juta jiwa dan merupakan kota 
metropolitan terbesar di Indonesia atau 
urutan keenam dunia.

Kantor yang berada di pusat Ibukota ini 
dalam menjalankan tugas dan fungsinya 
mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) 
berjumlah 75 orang yang terdiri dari satu 
orang pejabat eselon II (kepala kantor), 6 
orang pejabat eselon III (kepala bidang 
dan kepala bagian), �5 orang pejabat 
eselon IV (kepala seksi dan kepala sub 

bagian), dan 4� orang pelaksana.
Saat ini Kanwil Jakarta dipimpin oleh 

Aminah sejak Bulan Maret �0�� pasca di-
lantik oleh Menteri Keuangan Agus Mar-
towardojo. Wanita kelahiran Yogyakarta, 
�0 Februari �95� ini dalam memimpin 
Kanwil Jakarta menerapkan kebijakan 
yang mengedepankan kekeluargaan, 
keterbukaan dan kebersamaan di an-
tara sesama pegawai. Selain itu, untuk 
memperoleh hasil yang maksimal dalam 
mencapai tujuan organisasi yang telah 
ditetapkan, wanita yang memulai karirnya 
di Kementerian Keuangan ini selalu men-
dorong anak buahnya agar menerapkan 
Nilai-Nilai Kementerian Keuangan yang 
terdiri dari Integritas, Profesionalisme, Si-
nergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan.

Ibu dari tiga orang anak ini selalu 
melakukan pembinaan kepada KPKNL-

Profil Kanwil VII Jakarta
“Berprestasi Walaupun dalam Keterbatasan”
Kantor Wilayah VII Jakarta merupakan kantor vertikal Direktorat Jenderal 
Kekayaan Negara (DJKN) berada di ring I dengan kantor pusat dan beralamat di 
Jalan Prapatan Nomor 10 Jakarta Pusat. Kanwil yang sedang mengalami renovasi 
gedung ini membawahi lima Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 
(KPKNL) yaitu KPKNL Jakarta I, KPKNL Jakarta II, KPKNL Jakarta III, KPKNL Jakarta 
IV, dan KPKNL Jakarta V yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Daerah 
Khusus Ibukota (DKI) Jakarta.

Profil Kantor

Kepala Kantor Wilayah VII Jakarta Aminah
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KPKNL di bawahnya setiap dua minggu 
sekali untuk mengetahui dan berkoordiansi 
mengenai permasalahan-permasalahan 
yang ada, guna menemukan solusi 
serta strategi dalam menjalankan tugas 
dan fungsinya agar target yang telah 
ditetapkan dapat tercapai. Walaupun saat 
ini kondisi Kanwil VII Jakarta dan KPKNL 
Jakarta I – KPKNL Jakarta V yang berada 
di bawahnya sedang mengalami renovasi 
besar-besaran yang mengakibatkan 
terganggunya aktivitas dalam bekerja 
dalam memberikan pelayanan, namun 
seluruh jajaran Kanwil Jakarta tidak 
mengeluh atas kondisi tersebut sehingga 
yakin bahwa target yang telah ditetapkan 
oleh kantor pusat dapat tercapai. 

 Bagan Struktur Organisasi 
Kanwil VII Jakarta

Menurutnya, dengan keterbatasan 
jumlah , kualitas SDM dan infrastruktur 
yang memadai Kanwil VII Jakarta optimis, 
bahwa seluruh jajaran Kanwil Jakarta 
dapat berprestasi baik dalam bidang 
pengelolaan kekayaan negarta, penilaian, 
pengurusan piutang negara dan pelayanan 

lelang. Ia juga menegaskan bahwa 
Kementerian Keuangan telah menetapkan 
nilai-nilai (values) institusi yang harus 
diimplementasikan secara optimal di 
setiap level manajerial khususnya di 
lingkungan Kanwil VII Jakarta.

Alumnus Universitas Gajah Mada 
ini juga mengatakan pencapaian 
visi dan misi serta tujuan organisasi 
membutuhkan karakter pemimpin yang 
mempunyai strong leadership, sehingga 
seluruh resources dapat tercapai secara 
terukur dengan well-managed dan well-
allocated. Selain itu, pemimpin juga 
harus memberikan ruang inovatif demi 
efektivitas pekerjaan sehingga tercipta 
metode yang breakhthrough di luar 
business as usual.

Renovasi Gedung Kanwil VII 
Jakarta 

Kanwil VII Jakarta sebagai salah satu 
kantor vertikal DJKN tidak ketinggalan 
dalam berbenah diri, salah satunya 
dengan memperbaiki fasilitas gedung 
perkantoran. Gedung lama dianggap 
tidak layak dan tidak mampu menunjang 

peningkatan tuntutan perkembangan 
organisasi. Berbagai masalah juga 
kerap melanda gedung lama mulai dari 
kurangnya ruang perkantoran, lahan parkir 
yang tidak memadai, tidak terawatnya 
fasilitas serta semerawutnya penataan 
gedung yang ada. Penataan ruangan 
berbasis perkantoran teladan juga 
merupakan kebutuhan yang tidak bisa 
ditawar. Rehabilitasi gedung kompleks 
Kanwil VII Jakarta yang dibiayai dari APBN 
tahun �0�0 dan �0�� dengan kontrak 
tahun jamak (multiyears) pun dianggap 
menjadi solusi cerdas. Rehabilitasi ini 
mencakup kelengkapan seluruh jaringan 
baik yang bersifat struktur maupun 
infrastrukturnya.

Menurut Kepala Kanwil Jakarta 
Aminah, pelaksanaan renovasi ini sedikit 
banyak berpengaruh pada kinerja kantor 
pelayanan di bawah Kanwil Jakarta. 
Tidak adanya anggaran pindah kantor 
menyebabkan KPKNL Jakarta I - V harus 
saling bergantian dalam menempati 
bangunan yang belum dibongkar dan 
setelah gedung siap ditempati.

Dengan demikian, lanjutnya, 
tergambarlah kenyataan betapa 

Struktur Organisasi Kanwil VII Jakarta
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ribetnya KPKNL Jakarta I-V akibat harus 
melakukan bongkar pasang peralatan 
dan pemindahan berkas-berkas dengan 
jumlah yang  sangat banyak, karena harus 
berganti-ganti gedung, sedangkan semua 
tugas dan fungsi harus tetap berjalan 
serta target Indikator Kinerja Utama harus 
tercapai sebagaimana mestinya.

Dalam kaitan ini, tidak terkecuali 
pelayanan kepada aparat pemeriksa 
dengan berbagai kebutuhan dokumen-
dokumen yang diperlukan baik pihak 
pemeriksa intern Inspektorat Jenderal 
Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa 
Keuangan dan Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan. Khusus 
untuk Kanwil VII Jakarta, seluruh pegawai 
beserta pejabatnya mengungsi setelah 
mendapat pinjaman kantor di Wisma 
Pertamina, Jl. Medan Merdeka Timur No. 
�� yang terletak tepat di depan pintu 
masuk stasiun Kereta Api Gambir hingga 

akhir tahun �0��. 
Aminah juga menyampaikan semangat 

kantor operasional di bawahnya yang 
berkeinginan menjadi kantor teladan. 
Walaupun di tengah suasana bising akibat 
renovasi, serta dokumen-dokumen yang 
masih terbungkus dalam kardus-kardus, 
KPKNL Jakarta I - V harus mempersiapkan 
diri dalam bertransformasi sebagai Kantor 
KPKNL Teladan. “Untuk itu mohon doa 
restu semua keluarga besar DJKN agar 
semuanya dapat kami wujudkan,” ungkap 
wanita yang memperoleh penghargaan 
Satyalancana Karya Satya �0 tahun ini.

Mengenai capaian kinerja, Kanwil VII 
Jakarta beserta 5 KPKNL di bawahnya pada 
semester I �0�� cukup menggembirakan. 
Hal ini terlihat dari pencapaian IKU  total,  di-
mana Kanwil VII Jakarta menduduki urutan 
kedua nasional setelah Kanwil I Banda Aceh. 
“Bila menilik pada besaran nilai capaian 
taget yang dinyatakan dalam rupiah dan 

kontribusi Kanwil 
VII terhadap capa-
ian kinerja nasional 
DJKN, Kanwil VII Ja-
karta menyumbang 
± 60 % dari target ter-
utama dalam piutang 
negara dan lelang,” 
ujar wanita yang mu-
rah senyum ini.  

Kakanwil Jakarta 
berharap agar ke de-
pannya, DJKN mem-
punyai standarisasi 
yang lebih jelas ter-
masuk reward dan 
punishment, yang 
didasarkan pada 
kontribusinya pada 
organisasi. Ia me-

nyampaikan bahwa sampai saat ini grad-
ing pegawai, standar kantor teladan, tes 
kompetensi pegawai, promosi dan mutasi 
pegawai, fasilitas dan sebagainya belum 
begitu terasa terkait dengan potensi kan-
tor dan SDM sehingga kantor yang me-
nyumbang 5 % target nasional tidak jauh 
berbeda dengan kantor yang menyum-
bang 50 % target nasional, baik itu jumlah 
pegawai, kualitas SDM, fasilitas dan sarana 
kantor, grading pegawai dan sebagainya.

Terakhir, Kakanwil mengusulkan ke 
Kantor Pusat DJKN terkait Kanwil Jakarta, 
agar pengisisan formasi untuk Jakarta 
disesuaikan dengan beban kerja yang 
relatif lebih berat dibandingkan dengan 
kantor lain. “Selain itu grading pegawai juga 
selayaknya disesuaikan, karena tantangan 
dan permasalahan yang dihadapi juga lebih 
berat, tidak hanya dari segi hukum, namun 
juga dari segi fisik,” pungkasnya mengakhiri 
pembicaraan.   (Tim Humas DJKN)

Para pejabat dan staf di lingkungan kanwil DJKN VII Jakarta
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Dalam perjalanannya selama �8 
tahun ini, sejak dibentuk pertama 
kali pada tahun �99� dengan nama 

Kantor Pelayanan Piutang Negara (KP�N) 
Sorong kemudian berubah menjadi 
Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang 
Negara (KP�LN) Sorong pada tahun 
�00� lalu menjadi KPKNL Sorong pada 
tahun �007 hingga kini, KPKNL Sorong 
telah menjadi instansi yang dikenal oleh 
masyarakat luas dalam menjalankan tugas 

dan fungsinya di bidang piutang negara, 
lelang, pengelolaan kekayaan negara dan 
penilaian. Hal ini tak lepas dari kerja keras 
seluruh jajaran pimpinan beserta staf 
di KPKNL Sorong dalam melaksanakan 
tugas dan fungsinya yang dilandasi oleh 
semangat pelayanan “Sehat”: Senang Hati, 
Akurat dan Transparan. 

Dijelaskan oleh Hendri Daniel 
Tobing, Kepala KPKNL Sorong, bahwa 
melaksanakan tugas dengan senang hati, 

tanpa keterpaksaan apalagi tekanan akan 
memberikan hasil yang optimal, baik dalam 
rangka pencapaian kinerja organisasi 
maupun kepuasan stakeholder. Semangat 
kedua, akurat, mempunyai makna 
bahwa dalam memberikan pelayanan 
dan informasi haruslah disajikan secara 
akurat. Hal ini tidak saja akan memberikan 
kepuasan kepada stakeholder kita, tapi juga 
menunjukkan totalitas dalam melayani 
pihak lain.  “Sedangkan transparan”, imbuh 
pria kelahiran Pekanbaru �0 Februari �967 
ini, “merujuk kepada prinsip keterbukaan 
dimana stakeholder harus diberikan 
informasi seluas-luasnya mengenai tugas 
dan fungsi kita”. Dicontohkannya bahwa 
pada prinsipnya seluruh layanan di KPKNL 
tidak dipungut biaya. Kalaupun ada biaya, 
seperti bea lelang atau biaya administrasi 

Profil KPKNL Sorong
     Janji Pelayanan SEHAT: 
    Senang Hati, Akurat dan Transparan
Sorong - Pobok pasan neveden pau Maladum! Selamat datang di Kota 
Sorong! Terletak di kompleks Gedung Keuangan Negara, Jalan Basuki 
Rahmat KM. 7, Kota Sorong, KPKNL Sorong menjalankan tugas dan 
fungsinya sebagai salah satu kantor pelayanan DJKN di Indonesia Timur 
dengan wilayah kerja meliputi 10 kabupaten dan 1 kota di propinsi Papua 
Barat. 

Profil Kantor

Kepala KPKNL Sorong sedang menjawab 
pertanyaan tim Media KN
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pengurusan piutang negara, haruslah 
dijelaskan secara transparan berapa 
besarnya dan apa dasar hukumnya. Secara 
simbolik semangat “Sehat” dilakukan 
dalam hal berpakaian seragam bagi para 
pegawai di KPKNL Sorong yakni setiap 
hari Senin mengenakan pakaian putih 
yang melambangkan transparansi, hari 
Selasa dan Rabu pakaian bebas yang 
melambangkan senang hati, hari Kamis 
pakaian seragam abu-abu dan hari Jumat 
pakaian batik.

Implementasi dari pelayanan “Sehat” 
ala KPKNL Sorong ini terbukti ampuh dalam 
mendongkrak kinerja kantor, utamanya 
dalam dua tahun terakhir ini. Tercatat, pada 
tahun �0�0, dari target lelang sebesar Rp. 
�� miliar, telah terealisasi sebesar Rp. �0,9 
miliar atau �90%; dari target pelaksanaan 
inventarisasi dan penilaian atas barang 
milik negara sebesar �54 satuan kerja,  
seluruhnya telah terlaksana dengan baik; 
dan dari �0 Berkas Kasus Piutang Negara 
(BKPN), sebanyak �� BKPN diantaranya 
telah dinyatakan selesai (PNDS). Sampai 
dengan bulan Agustus �0�� ini dari 
target pokok lelang sebesar Rp. �� miliar 
sebanyak Rp. �,7 miliar diantaranya atau 
setara �5% telah berhasil direalisasikan; 
dari target Rp. ��5 juta bea lelang, malah 
sudah terlampaui yakni sebesar Rp. ���,4 
juta. Sedangkan dari pengurusan piutang 

negara, dari �0 BKPN senilai �,8 miliar 
rupiah yang ditargetkan PNDS sebanyak 
�6 BKPN senilai lebih dari Rp. 7�8 juta 
atau 80% diantaranya telah berhasil 
dinyatakan selesai (PNDS). Terkait dengan 
pengelolaan barang milik negara, dari 
target 400 juta rupiah utilisasi atas barang 
milik negara, sebanyak �66 juta rupiah 
atau 4�% telah berhasil direalisasikan 
utilisasinya. Sedangkan dalam rangka IP 
KKKS atas tiga obyek penilaian yakni BP 
Tangguh, JOB Petrochina dan Petrochina 
Bermuda, semuanya telah dilaksanakan 
dengan rincian sebagai berikut: dua obyek 
pertama telah �00% dilaksanakan dan 
obyek terakhir telah mencapai 65%.

Selain itu, dengan komposisi pejabat 
dan pelaksana sebanyak �� orang yang 
terdiri atas � orang berpendidikan terakhir 
S�, 4 orang S�, 8 orang D�, � orang D� dan 7 
orang SLTA, pencapaian kinerja yang telah 
berhasil dibukukan KPKNL Sorong tidaklah 
diraih dengan mudah. Pengembangan 
sumber daya manusia melalui pengiriman 
pegawai dalam diklat-diklat dan workshop 
yang diadakan baik oleh Kantor Pusat 
DJKN maupun BPPK merupakan salah 
satu upaya yang dilakukan KPKNL Sorong 
untuk mencapainya.

Wilayah kerja KPKNL Sorong meliputi 
544 satuan kerja kementerian/lembaga 
yang tersebar di sebelas kabupaten/kota 
di propinsi Papua Barat yakni: Kota Sorong, 
Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, 
Fakfak, Kaimana, Manokwari, Maybrat, 
Raja Ampat, Tambraw, Teluk Bintuni dan 
Teluk Wondama. Topografi Papua Barat 
yang dipenuhi perbukitan, pegunungan 
dan kepulauan, menjadi tantangan 
tersendiri yang harus ditaklukkan oleh 
seluruh pegawai KPKNL Sorong dalam 
menjalankan tugas fungsinya. Oleh 
karena itu diperlukan kiat-kiat dan strategi 
tertentu demi kelancaran tugas. Dalam 
hal penjadwalan tugas penilaian, taksasi 
maupun lelang, misalnya, tidak hanya 
memperhatikan surat permohonan namun 
juga harus menyesuaikan jadwal pesawat 

Adanya program nasional 
DJKN, zero outstanding 
piutang negara tahun 

2014, ternyata juga telah 
diantisipasi dengan seksama 
oleh KPKNL Sorong melalui 
pemeriksaan BKPN, debitur, 

barang jaminan dan 
koordinasi dengan penyerah 

piutang. 

Para pejabat dan staf di lingkungan KPKNL Sorong
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Tabel 1. Struktur Organisasi dan pegawai KPKNL Sorong

atau kapal. “Bahkan untuk pelaksanaan 
lelang kapal sitaan kejaksaan di pulau 
Etna, kami harus carter speedboad ke sana”, 
ujar Pak Tobing, demikian Kepala KPKNL 
Sorong ini biasa dipanggil. Ditambahkan 
pria � anak yang pernah menjabat 
Kasubag Umum KP�LN/KPKNL Jember 
periode �005 sampai �009 ini, dalam 
rangka pelaksanaan rekonsiliasi data 
barang milik negara dengan satuan kerja 
di wilayah kerja KPKNL Sorong beberapa 
waktu yang lalu, KPKNL Sorong selain 
mengirim surat dan email ke satker-satker 
juga menawarkan pelayanan rekonsiliasi 
data melalui siaran radio di tiga stasiun 
radio yakni RRI Sorong, Manokwari, dan 
Fakfak. Hasilnya? Efektif. “Banyak petugas 
dari satker yang datang ke kantor untuk 
rekonsiliasi data setelah mendengar siaran 
radio”,  imbuhnya singkat.

Adanya program nasional DJKN, zero 
outstanding piutang negara tahun �0�4, 
ternyata juga telah diantisipasi dengan 
seksama oleh KPKNL Sorong melalui 
pemeriksaan BKPN, debitur, barang 
jaminan dan koordinasi dengan penyerah 
piutang.  Sikap optimistis akan berhasilnya 
zero outstanding ini, khususnya di KPKNL 
Sorong, terbantu berkat kerja keras 
seluruh pegawai yang sampai dengan 
Agustus �0�� ini, dari total 48� BKPN, telah 
berhasil menyelesaikan 68 BKPN dari yang 
ditargetkan oleh kantor pusat sebanyak 48 
BKPN pada tahun �0��. Dengan semangat 
“Sehat” KPKNL Sorong, diharapkan tepat 
pada �0�4, seluruh BKPN yang tersisa 
bisa dinyatakan selesai. Upaya lain yang 
dilakukan untuk mendukung program 
zero outstanding ini, sebagaimana 
digambarkan Pak Tobing, adalah melalui 
upaya proaktif pemeriksaan debitur 
dan barang jaminan dengan dilengkapi 
dengan semacam kartu monitor tatap 

muka dengan debitur yang dinamakan 
Lembar Kunjungan Debitur (LKD). “Surat 
Tugas dan LKD ini bertujuan semata-mata 
untuk mendukung percepatan program 
zero outstanding. Dari LKD ini akan 
terlihat progress penyelesaian piutang 
negara. Apabila ada pergantian petugas 
kita ke lapangan, dia tahu apa yang 
harus dilakukannya terhadap debitur. 
Si debitor juga tidak bisa mengelak 
dari kewajibannya, karena semua telah 
terekam di LKD. Selain itu, LKD ini menjadi 
alat kita dalam menjunjung tinggi 
integritas karena meskipun petugas kita 
berinteraksi dengan debitor di lapangan, 
semuanya secara transparan terlihat dari 
LKD. Ini juga untuk menghindari moral 
hazard”, jabar sarjana ekonomi namun 
berpengalaman menangani berbagai 
perkara di pengadilan ini. 

Sikap gembira diekspresikan Pak 
Tobing terhadap program kantor pusat 
lainnya, Laporan Lelang Online. Program 

berbasis web ini diyakininya akan 
semakin memudahkan pelaporan lelang 
yang selama ini masih mengandalkan 
pengiriman pos. “Akan banyak waktu 
dan tenaga yang bisa dihemat dari 
implementasi laporan lelang online 
ini. Diharapkan, tidak ada lagi laporan 
yang terlambat tiba di Kanwil XVII 
Jayapura atau Jakarta”, ujarnya. “Secara 
infrastruktur dan sumber daya manusia, 
dalam artian operator, KPKNL Sorong siap 
untuk melaksakannya. Dan ini memang 
ditunggu-tunggu”, tambahnya. 

Usulan menarik terkait dengan pelak-
sanaan tugas sehari-hari disampaikan Pak 
Tobing, pria yang gemar olah raga bulu-
tangkis ini. Untuk menjaga keamanan 
data, maka lalu lintas informasi yang se-
lama ini menggunakan email berdomain 
“gmail”, “yahoo”, dan provider swasta lain-
nya sudah saatnya diganti ke domain mail.
depkeu.go.id. “Jadi, harus berangkat dari 
data security  memang!”, paparnya. Diu-
raikannya, dengan memanfaatkan official 
email address berdomain “depkeu.go.id”, 
tidak hanya keamanan data yang terja-
min, melainkan juga kemudahan pencar-
ian email address, karena keseragaman 
nama domain, dan secara tidak langsung 
publikasi atas domain “depkeu.go.id”. “Ter-
batasnya kapasitas dalam email “depkeu.
go.id” bisa diantisipasi dengan memindah-
kan isi email ke dalam file dokumen secara 
rutin”, tambahnya.

Akhirnya, Pak Tobing menyampaikan 
implementasi pelayanan “sehat” selain 
sudah  terbukti mendongkrak kinerja 
kantor, juga ....  janji pelayanan KPKNL 
Sorong dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya.  [humasDJKN]

Did You Know?
Propinsi Papua Barat memiliki luas 

��5.�6�,50 km� dan terbentang dari 
4º �0’ LS - �º �0’ LU dan ��8º 50’ - ��5º 
�0’ BT. Propinsi ini baru terbentuk 
pada tahun �00�, hasil pemekaran 
dari propinsi Papua, dengan ibu kota 
propinsi Manokwari. Sorong, sebagai 
kota terbesar di propinsi ini kaya akan 
keanekaragaman hayati, khususnya biota 
laut. Pantai Kasuari yang menawarkan 
panorama sunset yang indah dengan 
pasir putih dan air jernihnya adalah 
salah satu tempat wisata yang banyak 
dikunjungi wisatawan di pinggiran kota 
Sorong. Pulau Dome yang merupakan 
cikal bakal kota Sorong mengajak 

wisatawan bernostalgia tempoe doeloe 
karena banyak bangunan peninggalan 
Belanda. Memandang panorama seluruh 
kota Sorong dari puncak Pagoda “Budha 
Jayanti”, wihara berlantai sembilan yang 
terletak di puncak bukit, memberikan 
sensasi tersendiri. Tembok “Berlin”, 
kawasan kuliner malam di bibir pantai 
kota Sorong, menawarkan kelezatan 
ikan laut segar yang memanjakan 
lidah wisatawan. Raja Ampat, paradise 
for divers, tidak hanya menawarkan 
kekayaan coral, terumbu karang dan 
biota laut lainnya yang maha luas dan 
indah, melainkan juga mengundang 
wisatawan untuk ikut menyelam dan 
menikmati pemandangan menakjubkan 
di bawah permukaan laut.
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Wawancara Pejabat Lelang dan Balai Lelang

Hari Bagyo, S.H. MHum.
Pejabat Lelang Kelas II di Semarang

Mengenai prospek lelang sukarela, 
Hari Bagyo Pejabat Lelang 
Kelas II dengan wilayah jabatan 

Semarang berpendapat bahwa lelang 
sukarela mempunyai prospek yang 
cukup besar ke depan. Fakta di lapangan 
menunjukkan bahwa pertumbuhan lelang 
sukarela berdasarkan tren statistik setiap 

tahun menunjukkan peningkatan. 
Prospek lelang sukarela ke depan 
akan meningkat namun perlu 
waktu dan konsolidasi antar pihak 
seperti Pejabat Lelang Kelas I, 
Pejabat Lelang Kelas II dan Balai 
Lelang, serta peran Kanwil IX DJKN 
Semarang sebagai superintenden. 
Bila sinergi konsolidasi tersebut 
dapat dilaksanakan, maka potensi 
lelang sukarela ke depan akan terus 
berkembangtambah pria lulusan 
Magister Humaniora Universitas 
Airlangga ini.

Menurut pria yang pernah 
melakukan lelang sukarela dengan 
nilai Rp74,� milyar ini, salah 
satu tantangan lelang sukarela 
adalah sebagian masyarakat kita masih 
memandang lelang sukarela sebagai 
lelang eksekusi yang menjual barang 
harus melalui proses lelang yang panjang.

Selain itu, menjaga kepercayaan 
(trust)yang diberikan pengguna jasa 
merupakan kunci sukses menjadi pejabat 
lelang kelas II ujar dosen Kenotariatan 
Universitas Diponegoro ini. Tidak 

mudah untuk mempertahankan 
kepercayaan yang diberikan karena 
banyak godaan yang dapat membuat 
profesi menyalahi etika dan amanah 
yang diemban.Sebagai langkah 
strategi untuk mensiasatinya, profesi 
perlu dijalankan secara professional 
dengan tanggung jawab dan 
integritas yang tinggi untuk menjaga 
trust dengan sebaik-baiknya.
Tidak mencampuradukkan antara 
pekerjaan dengan kepentingan 
pribadi, sehingga apabila dipisahkan 
dengan jelas, diyakini pria lulusan 
sarjana hukum Universitas Islam 
Indonesia ini tidak akan banyak 
menemukan conflict of interest dan 

ini tentunya akan menjunjung profesi 
yang sehat.

Terakhir, salah satu kunci peningkatan 
lelang sukarela adalah peraturan yang 
jelas dari pemerintah, perlu dipisahkan 
antara fungsi regulator, operator, dan 
fungsi pengawas. RUU tentang Lelang 
merupakan salah satu upaya penguatan 
peraturan yang bagus.

Juni John
Direktur Balai Lelang PT. International 
Auction Multimachine (IAM)/ Jakarta 
Auction

Menurut Direktur Balai Lelang yang 
berdiri sejak Desember �999 
ini, prospek lelang sukarela ke 

depannya cukup baik, mengingat kekuatan 
yang dimiliki lelang sukarela berupa 
penjualan dilakukan secara transparan 
dan dapat menjual barang dalam jumlah 
banyak dengan harga optimal. Kondisi ini 
dapat dicapai apabila terdapat dukungan 
dari pemerintah melalui regulasi yang 
memberikan kepastian dan perlindungan 
hukum bagi pembeli, penjual, pejabat 
lelang, dan balai lelang.

Baiknya prospek lelang sukarela ini 
tetap memiliki tantangan yaitu perlunya 
kepercayaan dari pembeli lelang. Untuk 
itu, perlu peningkatan pelayanan semua 
instansi pemerintah yang terkait proses 
pasca lelang yakni menerima kutipan 
risalah lelang sebagai akta otentik 
peralihan hak, sehingga memudahkan 
proses balik nama bagi pembeli lelang dan 
juga kemudahan dalam penguasaan atas 
barang yang dibeli seperti kemudahan 
dalam mengeluarkan barang yang dibeli 
melalui lelang dari kawasan berikat yang 
saat ini masih cukup lama prosesnya.

Selain itu kami mengharapkan Undang-
Undang Lelang dapat terwujud, sehingga 
semua pihak yang terkait dengan lelang 
baik pembeli, penjual, pejabat lelang, dan 
balai lelang dapat memiliki kepastian dan 
perlindungan hukum.    

Lelang Sukarela: 
Prospek dan Tantangan ke Depan

Peraturan Menteri Keuangan nomor 
93/PMK.06/2010 menyebutkan bahwa 

Lelang adalah penjualan barang 
yang terbuka untuk umum dengan 

penawaran harga secara tertulis dan/
atau lisan yang semakin meningkat 

atau menurun untuk mencapai harga 
tertinggi, yang didahului dengan 

Pengumuman Lelang. Dalam peraturan 
tersebut mengatur lelang dalam tiga 

jenis yaitu lelang eksekusi, lelang 
non eksekusi wajib, dan lelang non 

eksekusi sukarela. Lelang non eksekusi 
sukarela inilah yang kita kenal dengan 

lelang sukarela yang memberikan 
kewenangan bagi Pejabat Lelang Kelas 

II bertindak sebagai pejabat lelang. 
Sejauh mana prospek dan tantangan 

ke depan terhadap lelang sukarela, tim 
redaksi Media Kekayaan Negara telah 
mewawancarai 2 (dua) Pejabat Lelang 

kelas II dan 2 (dua) Direktur Balai 
Lelang.
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Mengenai peraturan lelang internet 
yang sedang disusun oleh DJKN, 
kami sangat mendukung ketentuan 
tersebut. Sebenarnya kami sudah 
punya sistem namun belum mencoba 
menggunakannya karena belum clear 
bagaimana regulasinya. Perlu dibuat 
aturan khusus yang memuat kewajiban, 
tanggung jawab, dan sanksi bagi pihak-
pihak yang terkait. 

Syamsuwardi
Direktur Balai Lelang PT Alto Lelang

Menurut Direktur Alto Lelang 
Syamsuwardi yang didampingi 
Manajer Hukum Ida Rohita, 

menjelaskan bahwa trend lelang sukarela 
ke depan semakin meningkat, namun 
masih ada hambatan-hambatan yang 
perlu diselesaikan agar peningkatan 
terus terjadi. Peningkatan lelang sukarela 
terjadi secara agregat, namun secara 
mikro, dengan semakin banyaknya BL 
tentu akan mengurangi market share 
yang diambil BL sehingga pelaksanaan 
lelang per BL kemungkinan turun. Hal ini 
terlihat dari frekuensi lelang di Alto lelang 
yang semakin kecil walaupun secara hasil 
lelang menunjukan kenaikan.

Kalau dilihat dari hambatan 
pelaksanaan lelang sukarela yang masih 
dirasakan adalah masyarakat belum bisa 
menerima lelang sebagai alternatif  jual 
beli. Masih ada image yang kurang tepat 
terkait lelang seperti asosiasi masyakat 
terhadap lelang yang menganggap 
lelang sebagai lelang barang eksekusi. 
Dari sisi peraturan, ada beberapa hal yang 
masih harus diperjelas seperti pemisahan 
wewenang dan tanggung jawab antara 
BL dan Pejabat Lelang baik dari sisi aturan 
maupun pelaksanaan di lapangan.

Ketika ditanya tentang persaingan BL 
saat ini, menurut Syamsuwardi, persaingan 
BL saat ini memang semakin meningkat, 
apalagi saat ini pemerintah selaku regulator 

telah membuka kran bagi BL asing untuk 
masuk ke Indonesia. “Alto Lelang sendiri 
optimis dapat bersaing dengan BL yang 
ada karena Alto Lelang sudah mempunyai 
jaringan yang luas, memberikan pelayanan 
yang terbaik untuk pelanggan, dan selama 
ini Alto Lelang banyak memberikan edukasi 
kepada masyarakat tentang lelang,” tambah 
Direktur Balai Lelang yang sudah berdiri 
sejak tahun �005 dengan spesifikasi objek 
lelang berupa kendaraan bermotor ini. 
Disinggung tentang RUU lelang, Direktur 
Alto Lelang mengharapkan agar peraturan 
yang terkait lelang hendaknya berorientasi 
kepada kebutuhan masyarakat. Masyarakat 
diharapkan memandang lelang sebagai 
salah satu alternatif untuk melakukan 
jual beli secara aman. Ketika dimintai 
pendapatnya tentang lelang online, 
Syamsuwardi mendukung lelang online 
untuk diterapkan, namun untuk saat ini 
sebaiknya masih dikombinasikan dengan 
open house fisik.

Chitra W. Mukhsin
Pejabat Lelang Kelas II Jakarta

Prospek lelang sukarela ke depan  
akan semakin baik”, demikian 
ungkap salah satu Pejabat Lelang 

Kelas II yang dilantik tahun �006 dengan 
wilayah jabatan DKI Jakarta  ini.  Peluang 
berkembangnya lelang sukarela  terlihat  
dari trend statistik yang meningkat dari 
tahun ke tahun,  dan ini   merupakan 
peluang bagi Pejabat Lelang Kelas II. 
Pelaksanaan lelang sukarela dengan objek 
lelang yang bersifat unik misalnya berupa 
benda seni, benda yang mempunyai 
nilai sejarah, dan objek lelang dengan 
jumlah ketersediaan relatif terbatas 
namun banyak dibutuhkan dan diminati 
oleh masyarakat misalnya kendaraan 
bermotor bekas, merupakan potensi yang 
cukup besar bagi Pejabat Lelang Kelas II. 
Chitra menambahkan perlunya kejelian 
Pejabat Lelang Kelas II dalam membaca 
peluang lelang sukarela, tentunya dengan 
tetap berada dalam koridor hukum yang 
berlaku  dan  dengan melihat kelebihan 
lelang antara lain yaitu adanya kepastian 
hukum, proses sangat transparan dan 
harga yang diperoleh lebih optimal,  lelang  
diharapkan dapat dipilih masyarakat 
sebagai sarana  jual beli.

Menyinggung tentang tantangan 
lelang sukarela ke depan, wanita yang 
pernah melaksanakan  lelang sukarela 
berupa lukisan dengan nilai Rp�� milyar ini 
mengungkapkan bahwa terkait keberadaan 
Pejabat Lelang Kelas II saat ini yang kian 
tumbuh untuk melaksanakan perannya 

dalam lelang sukarela termasuk juga harus 
bersaing secara sehat dengan Pejabat 
Lelang Kelas I, ini merupakan tantangan 
tersendiri. Kendala dan permasalahan yang 
dihadapi oleh Pejabat Lelang Kelas II  harus 
dijadikan pemacu semangat dan motivasi 
bagi Pejabat Lelang Kelas II untuk terus 
memberikan pelayanan lebih baik bagi 
pengguna jasa lelang, dalam hal ini lelang 
sukarela yang dilaksanakan melalui Pejabat 
Lelang Kelas II, sehingga pelaksanaan lelang 
sukarela dapat memberikan kontribusi yang 
lebih besar bagi penerimaan negara melalui 
PNBP. 

Berkembangnya lelang sukarela yang 
dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas 
II tidak terlepas dari adanya kerja sama 
yang baik dengan balai lelang dan atau 
pemilik barang. “Pejabat Lelang Kelas II 
harus dapat menjaga kepercayaan yang 
diberikan baik oleh balai lelang dan 
atau pemilik barang bahkan pembeli 
dan masyarakat pada umumnya dengan 
melaksanakan lelang yang berkualitas 
dan dapat   dipertanggungjawabkan”,   
Citra menambahkan pada saat 
ditanyakan mengenai kunci keberhasilan 
lelang yang dilaksanakan selama ini. 
Di akhir pembicaraannnya, alumnus 
Intitut Pertanian Bogor tahun �987 ini 
menambahkan pentingnya semua pihak 
termasuk Pejabat Lelang Kelas II untuk 
mendukung motto memasyarakatkan 
lelang “sales mean auction”  dan kiranya 
undang-undang lelang ke depan 
termasuk peraturan mengenai lelang 
internet sebagai perwujudan peraturan 
yang dapat mengikuti perkembangan 
dan kebutuhan masyarakat akan lebih 
memberikan kepastian hukum dan 
perlindungan hukum bagi  semua pihak 
yang terkait lelang. 

”
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Kesekretariatan

Budaya organisasi, yang di dalamnya 
memuat nilai-nilai dasar mengenai 
hidup manusia, diyakini dapat 

memberikan pengaruh yang signifikan 
bagi pembentukan perilaku anggotanya. 
Dalam sebuah organisasi modern, 
kompleks, dan memiliki never ending goals, 
nilai-nilai organisasi mutlak diperlukan. 
Nilai organisasi ini menjadi  landasan 
moral dan panduan perilaku bagi setiap 
individu dalam organisasi untuk mencapai 
visi, misi, dan tujuan organisasi. 

Untuk itulah, jajaran pimpinan 
Kementerian Keuangan melakukan 
pembahasan secara maraton guna 
merumuskan dan menetapkan Nilai-Nilai 
Kementerian Keuangan pada Rapat Kerja 
Kementerian Keuangan tanggal �8-�9 Juli 
�009 bertempat di Gedung Dhanapala. 
Dari rapat kerja tersebut, terkristalisasi 
lima nilai yang menjadi landasan moral 

Nilai-nilai Kementerian Keuangan
Setiap organisasi mempunyai budaya 

organisasi yang mempengaruhi semua 

aspek organisasi dan perilaku anggotanya. 

Budaya organisasi memiliki peranan yang 

sangat strategis untuk mendorong dan 

meningkatkan efektivitas kinerja organisasi, 

baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Askhein 

dan Kisher (dalam buku Jeny Eoh, 2001) mengemukakan bahwa 

budaya organisasi terdiri dari dua komponen yaitu: 1) nilai 

(value) yakni sesuatu yang diyakini oleh warga organisasi dalam 

mengetahui apa yang benar dan apa yang salah, dan 2) keyakinan 

(belief) yakni sikap tentang cara bagaimana seharusnya bekerja 

dalam organisasinya. 

Menteri Keuangan saat launching Nilai-Nilai Kementerian Keuangan.
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dan panduan perilaku seluruh jajaran 
Kementerian Keuangan, yaitu: 

1. Integritas (integrity)
Integritas adalah berpikir, berkata, 

berperilaku dan bertindak dengan 
baik dan benar serta memegang teguh 
kode etik dan prinsip-prinsip moral. 
Hal ini berarti bahwa setiap individu di 
Kementerian Keuangan harus memiliki 
perilaku utama yaitu bersikap jujur, tulus 
dan dapat dipercaya. Selain itu juga 
harus menjaga martabat Kementerian 
Keuangan serta tidak melakukan hal-hal 
yang tercela. 

2. Profesionalisme 
(professionalism)

Profesionalisme adalah bekerja 
tuntas dan akurat atas dasar 
kompetensi terbaik dengan penuh 
tanggung jawab dan komitmen yang 
tinggi. Ini dimaksudkan bahwa setiap 
individu pada Kementerian Keuangan 
harus mempunyai keahlian dan 
pengetahuan yang luas yang dapat 
mendukung performanya dalam 
bekerja. Pejabat serta pegawai di 
Kementerian Keuangan juga harus 
bekerja dengan hati. Apabila dalam 
bekerja didasarkan pada keinginan 
hati dan tidak ada paksaan, maka 
kinerjanya akan meningkat dan 
mencapai hasil yang memuaskan.

3. Sinergi (synergy)
Sinergi adalah membangun dan 

memastikan hubungan kerjasama 
internal yang produktif serta kemitraan 
yang harmonis dengan para pemangku 
kepentingan, untuk menghasilkan karya 
yang bermanfaat dan berkualitas. Dalam 
membina hubungan kerjasama baik 
internal Kementerian Keuangan maupun 
dengan pihak eksternal, harus didasari pada 
prasangka yang baik, saling percaya dan 
menghormati. Apabila dalam perjalanannya 
terdapat permasalahan, maka dapat 
menemukan dan melaksanakan solusi 
terbaik.

4. Pelayanan (service)
Pelayanan  adalah memberikan 

layanan yang memenuhi kepuasan 
pemangku kepentingan yang dilakukan 
dengan sepenuh hati, transparan, cepat, 
akurat dan aman. Dalam melayani 
hendaknya berorientasi pada kepuasan 
pemangku kepentingan. Selain itu 
juga harus bersikap proaktif dan cepat  
tanggap terhadap setiap persoalan.

5. Kesempurnaan (excellence)
Kesempurnaan adalah senantiasa 

melakukan upaya perbaikan di segala 
bidang untuk menjadi dan memberikan 
yang terbaik. Setiap individu Kementerian 
Keuangan harus memiliki perilaku utama 
yaitu melakukan perbaikan terus menerus 
dan mengembangkan inovasi dan 
kreativitas.

Tentunya nilai-nilai tersebut tidak cukup 
hanya dipajang dan dihapalkan. Agar  
tertanam dalam sanubari, tampak dalam 
sikap dan perilaku, maka harus dilakukan 
tindakan nyata dalam bentuk pengamalan 
pada kehidupan sehari-hari. Untuk itu, 
tepat kiranya apabila kita memperhatikan 
kembali arahan Direktur Jenderal Kekayaan 
Negara dalam Rapat Pimpinan Terbatas 
pada tanggal 8-9 September �0��. Beliau 
memberikan arahan bahwa upaya-upaya 
untuk mengimplementasikan Nilai-Nilai 

Utama Kementerian Keuangan dapat 
dilakukan melalui:
�. Melakukan shared values secara ber-

kesinambungan pada setiap level 
manajerial sehingga tercipta kesa-
maan pandangan dan tindakan. 

�. Menunjukkan komitmen dan menjadi 
tauladan bagi para staf.

�. Menciptakan lingkungan kerja yang 
kondusif sehingga para staf dapat 
mencurahkan seluruh kemampuan-
nya demi kemajuan organisasi.

4. Tidak mudah puas dengan capaian 
kinerja yang telah diraih dan senan-
tiasa meningkatkan keahlian dan pen-
getahuan.

5. Memiliki kesadaran dan tanggung 
jawab yang proporsional di masing-

masing level manajerial.
6. Mengelola hubungan baik dengan 

para stakeholders DJKN sehingga 
dapat membantu kelancaran pelaksa-
naan tugas.

7. Meningkatkan kemampuan self-moti-
vating dan kemampuan self conscious-
ness dalam diri sehingga memberikan 
kontribusi yang maksimal bagi organ-
isasi.

8. Menumbuhkan semangat self evalua-
tion dan continous improvement men-
genai business process pekerjaan.
Dengan diimplementasikannya Nilai-

Nilai Utama Kementerian Keuangan pada 
seluruh jajaran di lingkungan Kementerian 
Keuangan, maka akan tercipta iklim kerja 
yang kondusif yang dapat meningkatkan 
kinerja para pejabat dan pegawai Kement-
erian Keuangan sehingga dapat mencapai 
hasil kerja yang optimal. 

Profesionalisme adalah bekerja 
tuntas dan akurat atas dasar 

kompetensi terbaik dengan penuh 
tanggung jawab dan komitmen 

yang tinggi. Ini dimaksudkan 
bahwa setiap individu pada 

Kementerian Keuangan harus 
mempunyai keahlian dan 

pengetahuan yang luas yang dapat 
mendukung performanya dalam 
bekerja. Pejabat serta pegawai di 

Kementerian Keuangan juga harus 
bekerja dengan hati. 
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Artikel Hukum

Tujuan pembinaan dan peningkatan 
pemahaman penanganan perkara 
adalah untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan bantuan hukum dilingkungan 
DJKN, meningkatkan pengetahuan, 
keterampilan, dan sikap pegawai DJKN 
dalam menangani perkara-perkara yang 
terkait dengan pengurusan piutang 
dan lelang negara, barang milik negara 
(BMN) serta  kekayaan negara lain-lain 
(KNL), disamping itu juga untuk tujuan 
lain adalah memberi pembinaan  kepada 
para penangan perkara di �0 (sepuluh) 
Kanwil, agar para penangan perkara 
dalam penyusunan jawaban, duplik, 
bukti, kesimpulan, memori/kontra 
memori banding, memori/kontra memori 
kasasi, dan memori/kontra memori 
peninjauan kembali, lebih terarah dan 
mempunyai dalil-dalil yang kuat sehingga 
dapat memenangkan perkara yang 
ditanganinya.

 Materi yang disampaikan dalam pem-
binaan tersebut meliputi Surat Kuasa Khu-

Oleh: Subdirektorat                     
Bantuan Hukum DJKN

Pembinaan dan Peningkatan Pemahaman 
Perkara oleh Direktorat Hukum dan Humas DJKN

Direktorat Hukum dan Humas 
DJKN bekerja sama dengan Biro 
Bantuan Hukum Sekretariat 
Jenderal Kemenkeu mengadakan 
acara Pembinaan dan Peningkatan 
Pemahaman Penanganan Perkara, 
yang dilaksanakan pada KPKNL 
dan Kanwil dilingkungan Kanwil I 
Aceh, Kanwil III Pekanbaru, Kanwil 
V Bandar Lampung, Kanwil XI 
Pontianak,  Kanwil XII Banjarmasin, 
Kanwil XIII Samarinda, Kanwil XIV 
Denpasar, Kanwil XV Makassar, 
Kanwil XVI Manado, Kanwil XVII 
Jayapura pada tanggal 05 Oktober 
2011 sampai dengan 11 November 
2011.

sus (SKU), pemanggilan terkait dugaan 
tindak pidana, penanganan perkara per-
data dan TUN,  teknik beracara di penga-
dilan yaitu prinsip-prinsip dalam gugatan 
perdata dan gugatan TUN, tahap-tahap 
persidangan perkara perdata dan perkara 
TUN (jawaban, replik, duplik, pembuktian, 
keterangan saksi, kesimpulan), dan upaya-
upaya hukum dalam penanganan perkara 
perdata dan perkara TUN.

Dalam acara ini juga sekaligus 
meminta umpan balik kinerja Direktorat 
Hukum dan Humas melalui pengisian 
kuesioner survei Kepuasan Pengguna Jasa 
Layanan Direktorat Hukum dan Hubungan 
Masyarakat dan dibagikan kepada para 
peserta serta pemberitahuan kepada 
KPKNL dan Kanwil bahwa sistem laporan 
perkembangan perkara secara online 
(Sibankum) yang dapat diakses melalui 
www.sibankumdjkn.depkeu.go.id, dimana 
username dan password telah dikirim 
melalui surat Direktur Hukum dan Humas 
ke masing-masing kantor. 

Penanganan perkara, Sosialisasi di Jayapura
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Info DJKN

Perayaan ulang tahun DJKN dibuka 
dengan pembacaan do’a, kemudian 
dilanjutkan dengan kata sambutan 

dari Sekretaris DJKN Agus Rijanto Sedjati. 

Peringatan Hari Jadi DJKN
Ternyata DJKN sudah memasuki 

umur yang kelima. Umur 

yang semakin bertambah 

dan semakin berkembang 

baik kinerja maupun jumlah 

personalnya. Dalam rangka 

peringatan ulang tahun DJKN 

tersebut, diselenggarakan 

acara yang sederhana, namun 

bermakna bertempat di aula 

DJKN lantai V Gedung Syafrudin 

Prawiranegara. Perayaan ulang 

tahun ini dihadiri oleh Dirjen 

Kekayaan Negara, para direktur, 

para tenaga pengkaji, para 

kasubdit, kepala kantor, pejabat 

eselon IV, dan pelaksana. 

Dalam sambutannya, Agus Rijanto Sedjati 
menyampaikan sejarah singkat berdirinya 
DJKN. Menurutnya, tonggak berdirinya 
DJKN yaitu Peraturan Presiden Nomor  

Direktur Jenderal Kekayaan Negara memotong tumpeng dan memberikannya 
kepada beberapa pejabat eselon II.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara sedang memukul gong sebagai tanda peresmian hari jadi DJKN.
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66  Tahun  �006 tentang Perubahan 
Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 
�0 Tahun �005 tentang Unit Organisasi 
dan Tugas Eselon I Kementerian Negara 
RI. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan 

fungsi pengelolaan Kekayaan Negara 
dapat berjalan efektif, telah dilakukan 
pengangkatan Sumpah Pejabat Eselon I 
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada 
tanggal � November �006, berdasarkan 

Keputusan Presiden Nomor ��0/M Tahun 
�006, saat itulah Hadiyanto dilantik 
sebagai Direktur Jenderal Kekayaan 
Negara. 

Selanjutnya, Sekretaris Ditjen 
menambahkan  mengingat efektifnya 
organisasi DJKN dan pengelolaan 
kekayaan negara sejak tanggal � November 
�006 serta dalam rangka meningkatkan 
dan menjaga semangat one team, 
one spirit, dan one goal di Lingkungan 
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, 
maka ditetapkan tanggal � November 
�006 sebagai hari lahirnya  Direktorat 
Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian 
Keuangan (Hari Jadi DJKN), sesuai 
Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan 
Negara Nomor KEP-�56/KN/�0�� tentang 
Penetapan Hari Jadi Direktorat Jenderal 
Kekayaan Negara Kementerian Keuangan 
Republik Indonesia. Sebagai tanda 
perayaan ulang tahun DJKN, Hadiyanto 
memukul gong dilanjutkan dengan 
pemotongan tumpeng dan memberikan 
potongan tumpeng kepada beberapa 
pejabat eselon II.

Kiri-Kanan: Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain, Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Sekretaris DJKN, dan 
Direktur Lelang saat acara ramah tamah hari jadi DJKN.

Sekretaris Ditjen menambahkan  mengingat efektifnya 

organisasi DJKN dan pengelolaan kekayaan negara sejak 

tanggal 1 November 2006 serta dalam rangka meningkatkan 

dan menjaga semangat one team, one spirit, dan one goal 

di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, 

maka ditetapkan tanggal 1 November 2006 sebagai hari 

lahirnya  Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian 

Keuangan (Hari Jadi DJKN), sesuai Keputusan Direktur 

Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-156/KN/2011 tentang 

Penetapan Hari Jadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 

Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
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Acara diisi antara lain arahan umum 
oleh Direktur Jenderal Kekayaan 
Negara Hadiyanto. Sebelum 

menyampaikan arahannya, Dirjen 
terlebih dahulu menyampaikan selamat 
hari raya Idul Fitri �4�� H dan memohon 
maaf lahir dan batin, selaku pimpinan 
DJKN maupun pribadi dan keluarga. 
Selanjutnya Dirjen menyampaikan bahwa 
selesai menjalankan puasa ramadhan 
kita memasuki babak baru values 
Kementerian Keuangan yaitu integritas, 
profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan 

kesempurnaan. Values Kementerian 
Keuangan ini diformulasikan dari segenap 
unsur pimpinan Kementerian Keuangan, 
sehingga diharapkan menjadi roh dan 
spirit bagi seluruh jajaran Kementerian 
Keuangan dalam menjalankan tugas 
sehari-hari, jelas Dirjen. dalam menjalankan 
tugas sehari-hari, jelas Dirjen.

Selanjutnya, Dirjen menambahkan 
bahwa DJKN memiliki visi dan misi 
yang sangat mulia dan strategis serta 
berfungsi sebagai arah tujuan pergerakan 
organisasi. Dibandingkan dengan unit 

lain, kita termasuk salah satu unit yang 
cukup berisiko dari sisi hukum sehingga 
perlu memahami tugas dan fungsi dengan 
baik serta mitigasi risikonya. Dalam rangka 
melaksanakan tugas dan fungsi, perlu 
dibangun sikap dan semangat inovatif 
demi efektivitas output pekerjaan. kita 
harus bekerja lebih dari pada pekerjaan 
yang selama ini kita lakukan. “kalau kita 
bekerja business as usual dengan cara-
cara dan praktik konvensional yang 
selama ini dijalankan, maka tidak ada 
kesempurnaan di dalamnya” tambah 
Dirjen. “Kesempurnaan sebagai salah satu 
values Kementerian Keuangan adalah 
perbaikan yang terus menerus (continuous 
improvement).

Untuk menunjang pencapaian tujuan 
organisasi, dibutuhkan karakter pemimpin 
yang kuat. Strong leadership ini berguna 
untuk mengarahkan dan memobilisasi 
seluruh resources, agar well-managed dan 
well-allocated demi mewujudkan tujuan 
bersama. Pemimpin harus memastikan 
bussines process berjalan sesuai dengan 
yang diharapkan sehingga Key Performance 

Rapat Pimpinan Terbatas DJKN: 

Pencapaian Kinerja Optimal
Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) 
mengadakan Rapat Pimpinan Terbatas (Rapimtas) pada tanggal 
8-9 September 2011 di Gedung Syafrudin Prawira Negara lantai 
5, Jakarta. Acara ini mengambil tema “Dengan Semangat Nilai-
nilai Kementerian Keuangan Kita Tingkatkan Kinerja DJKN.” 
Acara  dihadiri oleh Dirjen KN, Sekretaris DJKN, para Direktur 
di lingkungan DJKN berikut satu pejabat eselon III, para Tenaga 
Pengkaji, para Kepala Kanwil seluruh Indonesia berikut satu 
Kepala Bidang, dan Kepala KPKNL Jakarta I s.d. V.

Liputan Khusus
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Indicator (KPI) dapat tercapai. Di akhir 
sambutannya, Dirjen menyampaikan 
highlights Rapimtas yaitu: pencapaian 
kinerja optimal, temuan Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK)  atas Laporan Keuangan 
Pemerintah Pusat (LKPP) �0�0 khususnya 
tentang aset, dan hal-hal yang harus 
dilakukan ke depan. 

Acara kemudian dilanjutkan dengan 
evaluasi kinerja kantor wilayah DJKN 
seluruh Indonesia. Acara dipandu oleh 
Sekretaris DJKN Agus Rijanto Sedjati 
dengan moderator Direktur Lelang 
Suryanto. Sekretaris DJKN menyampaikan 
topik mengenai capaian kinerja Kemenkeu 
One, Action plan pencapaian kinerja, Nilai 
Kinerja Unit (NKU), langkah berikutnya 
terkait pengelolaan kinerja, dan 
perumusan visi DJKN. 

Setelah Pemaparan dari Sekretaris 
DJKN acara dilanjutkan dengan 
pemaparan dari Direktur Barang Milik 
Negara (BMN) Pardiman dengan 
moderator Tenaga Pengkaji Optimalisasi 
Kekayaan Negara Bambang S. Marsoem 

membahas Peraturan Menteri Keuangan 
(PMK) Nomor ��5/PMK.06/�0�� tanggal 
8 Agustus �0�� tentang Pengelolaan BMN 
yang Berasal dari Dana Dekonsentrasi 
dan Tugas Pembantuan Sebelum Tahun 
Anggaran �0��. Setelah sesi tersebut 
Direktur BMN dengan moderator Tenaga 
Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi, dan 
Efektivitas Kekayaan Negara Dipisahkan 
Nuning Sri Rejeki Wulandari melakukan 
sosialisasi Keputusan Menteri Keuangan 
(KMK) Nomor �7�/KMK.06/�0�� tanggal 
�5 Agustus �0�� tentang Pedoman 
Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban 
BMN Pada Kementerian/Lembaga.

Pada hari  kedua (9/9) acara Rapimtas 
dimulai dengan pemaparan Direktur PN 
dan KNL Soepomo dengan dimoderatori 
Tenaga Pengkaji Harmonisasi Kebijakan 
Teguh Wiyono. Materi yang disampaikan 
mengenai road map pengurusan piutang 
negara, sesuai dengan Surat Edaran Dirjen 
KN nomor SE-0�/KN/�0�� tanggal �8 
Januari �0�� tentang Road Map Percepatan 
Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara, 

dimana telah dilaksanakan program 
aksi percepatan penyelesaian piutang 
negara yang di dalamnya memuat rincian 
program aksi yang harus dilaksanakan oleh 
kantor pusat, Kantor wilayah dan KPKNL. 
Disamping itu, disampaikan pula pokok-
pokok perubahan kedua PMK Nomor ��8/
PMK.06/�007 tanggal �4 Oktober �007 
tentang Pengurusan Piutang Negara, 
progress road map dan konsep pengaturan 
dalam Rancangan PMK (RPMK) mengenai 
pemberian keringanan terhadap piutang 
negara yang memenuhi syarat tertentu 
dengan tanpa dilakukan analisis terhadap 
nilai dan daya laku barang jaminan dan 
proses Piutang Sementara Belum Dapat 
Ditagih (PSBDT).

Sesi terakhir adalah pemaparan 
mengenai monitoring dan evaluasi atas 
tindak lanjut temuan BPK atas LKPP 
�0�0 yang disampaikan secara beruntun 
oleh Direktur Penilaian Ida Bagus Aditya 
Jayaantara, Direktur PKN dan SI Susiadi 
Prayitno, dan Direktur PN dan KNL Soepomo. 
Sesi ini dimoderatori oleh Direktur Hukum 
dan Humas Purnama T. Sianturi, dengan 
diawali pemaparan oleh Direktur Penilaian 
terkait  belum dilakukannya inventarisasi 
dan penilaian (IP)  terhadap aset tetap 
pada 8 Kementerian Negara/Lembaga. 
Direktur PKN dan SI menyampaikan 
temuan BPK terkait aset eks BPPN dimana 
pengendalian dan penatausahaannya 
belum memadai, baik aset kredit maupun 
aset properti. Kemudian  Direktur PN dan 
KNL menyampaikan temuan BPK terkait 
audit atas Laporan Keuangan Kementerian 
Negara/Lembaga (LKKL) Kementerian 
Keuangan �009 dan audit  atas LKPP �009. 
Rangkaian kegiatan Rapimtas diakhiri 
dengan pembacaan butir-butir penting 
hasil Rapimtas DJKN oleh Sekretaris DJKN 
sebagi berikut:
�. Dinamika organisasi dan lingkungan 

yang mungkin tidak terbayangkan 
pada awal pembentukan

�. DJKN harus disikapi sebagai tantangan 
untuk direspon dengan cepat dan 
tepat.

�. Nilai-nilai organisasi memiliki peran 
yang penting untuk mengawal 
implementasi strategi dan pencapaian 
tujuan secara maksimal. Nilai-nilai 
ini menjadi roh (jiwa) kita, dan akan 
memandu cara kita bekerja, sehingga 
tercipta kultur organisasi yang 
kondusif dalam pencapaian visi dan 
misi organisasi. 

4. Kementerian Keuangan telah 
menetapkan nilai-nilai institusi yaitu 
Integritas, Profesionalisme, Sinergi, 

Nilai-nilai organisasi memiliki peran yang penting 
untuk mengawal implementasi strategi dan 

pencapaian tujuan secara maksimal. Nilai-nilai ini 
menjadi ruh (jiwa) kita, dan akan meng-guide cara 

kita bekerja sehingga tercipta kultur organisasi 
yang kondusif dalam pencapaian visi dan misi 

organisasi. 

Pembacaan doa saat pembukaan rapim.
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Pelayanan, dan Kesempurnaan. 
Values Kementerian Keuangan 
ini dibuat secara komprehensif 
dengan melibatkan segenap unsur 
di Kementerian Keuangan. Untuk 
itu, seluruh pimpinan di setiap level 
manajerial DJKN diharapkan untuk 
mensosialisasikan values ini kepada 
seluruh jajaran di bawahnya demi 
implementasi yang optimal.

5. DJKN memiliki visi dan misi yang 
sangat mulia dan strategis serta 
berfungsi sebagai arah tujuan 
pergerakan organisasi. Oleh karena 
itu, seluruh jajaran agar memahami 
visi dan misi DJKN demi terciptanya 
kesamaan pemahaman dan kesatuan 
langkah bersama.

6. Dengan karakter organisasi yang 
ada, DJKN memiliki lingkup tujuan 
organisasi berupa kekayaan negara 
dan pendapatan negara. Kedua tujuan 
ini harus dapat dioptimalisasi dengan 
baik dan terukur capaiannya.

7. Untuk menunjang pencapaian tujuan 
organisasi, dibutuhkan karakter 
pemimpin yang kuat. Strong leadership 
ini berguna untuk mengarahkan dan 
memobilisasi seluruh resources, agar 
well-managed dan well-allocated demi 
mewujudkan tujuan bersama. Selain 
itu, sebagai pemimpin, beberapa 
karakter yang harus dimiliki adalah 
memiliki keikhlasan dalam bekerja, 
kompetensi yang memadai dalam 
pekerjaan, dan pemahaman yang baik 
terhadap lingkungan.

8. Untuk melaksanakan tugas dan 
fungsi, perlu dibangun sikap dan 
semangat inovatif demi efektivitas 
output pekerjaan. Cara-cara dan 
praktik konvensional yang selama ini 
dijalankan perlu ditinjau sehingga 
tercipta metode yang breakthrough di 
luar business as usual.

9. Untuk mencapai target Indikator 
Kinerja Utama (IKU) yang telah 
menjadi kontrak kinerja dengan atasan 
langsungnya, rencana aksi yang harus 
dilaksanakan untuk meningkatkan 
kinerja yang belum mencapai target 
dan mempertahanakan kinerja yang 
telah mencapai target adalah:
a. melakukan inovasi, terobosan dan 

penggalian potensi sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku;

b. senantiasa melaksanakan 
koordinasi dan sinergi dengan unit 
terkait dalam rangka kelancaran 
pelaksanaan tugas;

c. menyelesaikan pekerjaan sesuai 

dengan prosedur dan norma 
waktu yang telah ditetapkan;

d. melaksanaan monitoring dan 
evaluasi berkala dalam rangka 
pencapaian target yang telah 
ditetapkan.

�0. Agar tercapai keseragaman persepsi, 
langkah dan optimalisasi hasil 
penertiban BMN, agar berpedoman 
pada (PMK) Nomor ��5/PMK.06/�0�� 
tanggal 8 Agustus �0�� tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara yang 
Berasal dari Dana Dekonsentrasi dan 
Dana Tugas Pembantuan Sebelum 
Tahun Anggaran �0�� dan (KMK) 
Nomor �7�/KMK.06/�0�� tanggal 
�5 Agustus �0�� tentang Pedoman 
Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil 
Penertiban Barang Milik Negara 
pada Kementerian Negara/Lembaga, 
serta  melaksanakan sosialisasi kepada 
seluruh jajaran di lingkungan kerja. 

��. Menjalankan �� program aksi yang 
telah ditetapkan dalam Surat Edaran 

Dirjen Kekayaan Negara Nomor SE-0�/
KN/�0�� tentang Road Map Percepatan 
Penyelesaian Piutang Negara sehingga 
outstanding piutang Negara per 0� 
Juli �0�0 dapat diselesaikan pada 
tahun �0�4, melalui pelaksanaan 
tugas sesuai kewenangan masing-
masing level.

��. Dalam rangka peningkatan opini BPK 
atas Laporan Keuangan Pemerintah 
Pusat (LKPP) Tahun �0�� dari Wajar 
Dengan Pengecualian (WDP) menjadi 
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari 
sisi pengelolaan aset dan penuntasan 
temuan BPK atas Laporan Keuangan 
Kementerian Negara/Lembaga 
(LKKL) Tahun �009-�0�0, perlu segera 
dituntaskan seluruh temuan aparat 
pemeriksa fungsional dimaksud 
sesuai dengan tenggat waktu yang 
ditetapkan serta menghindari agar 
tidak terjadi temuan berulang pada 
periode selanjutnya.

Menjalankan 11 program aksi yang telah ditetapkan 
dalam Surat Edaran Dirjen Kekayaan Negara Nomor 

SE-01/KN/2011 tentang Road Map Percepatan 
Penyelesaian Piutang Negara, sehingga outstanding 
piutang Negara per 01 Juli 2010 dapat diselesaikan 
pada tahun 2014, melalui pelaksanaan tugas sesuai 

kewenangan masing-masing level.

Kiri-Kanan: Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, 
Direktur Penilaian dan Direktur Hukum dan Humas memberikan pemaparan.
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Apa Kata Mereka

Revilinno D. Luhukay
(KPKNL Sorong):

“Saya suka membaca majalah MediaKN meskipun tidak rutin. 
Menurut saya, majalah kita ini bagus sebagai motivator pegawai 
di lapangan selain tentu saja membuka wawasan dan ide-ide 
baru yang terkait dengan tugas kita. Namun, kalau boleh ber-
pendapat, majalah kita ini terlalu serius penyajiannya. Berat ba-
canya. Tolonglah disesuaikan 
sedikit kemasan penyampai-
annya supaya lebih ringan dan 
mudah dipahami bagi kawan-
kawan di daerah.

Selain itu, kesenjangan 
informasi antara Jakarta dan 
daerah, khususnya di wilayah 
timur ini bisa dipangkas se-
hingga kawan-kawan di daerah 
bisa selalu well updated atas 
informasi apapun, apakah itu 
peraturan, surat edaran, infor-
masi usulan dan pemanggilan 
diklat, workshop, dan lain-lain.”

Fatih Ghozali 
(KPKNL Palangka Raya)

“Media KN menurutsaya 
bagus sebagai media informasi 
kepada pegawai tentang 
perkembangan organisasi dan 
pengetahuan maupun sebagai 
media sosialisasi dan informasi 
kepada masyarakat luas. Jika 
boleh memberi masukan, 
mungkin dari segi bahasa 
penyampaiannya dibuat  lebih 
familiar dan mudah dicerna 
serta kemasan yang lebih 
simpel dan lebih menarik 
perhatian.

Selain itu mungkin perlu 
ditambahkan mengenai 
review peraturan - peraturan baru untuk mengingatkan dan 
memudahkan temen – temen didaerah dalam memahami 
peraturan – peraturan baru sebagai landasan dalam bekerja”.

Tentang Media Kekayaan Negara
Dharma Aji Wibowo 
(Direktorat Penilaian):

“Saya cukupsering 
membaca majalah MediaKN. 
Menurut saya, Media KN 
merupakan sarana yang 
baik untuk menjembatani 
komunikasi, berbagi 
informasi, dan sosialisasi 
diantara unit kerja yang ada 
di DJKN, sehingga kita dapat 
memperbarui dan memperluas 
wawasan antar tugas fungsi 
yang ada di DJKN. Media KN 
telah menjadi suatu pilihan 
wadah bagi para pegawai 
untuk menuangkan pemikiran-
pemikiran yang konstruktif bagi peningkatan kinerja DJKN.

Selain itu, Media KN ini, bersama-sama dengan website DJKN, 
juga merupakan salah satu sarana knowledge management yang 
baik dalam organisasi kerja DJKN, sehingga dapat membantu 
tercapainya program-program kerja DJKN yang telahditetapkan.”

Muhammad Dliyaul Umam 
(Kanwil XI Pontianak)

Secara umum Media KN merupakan sarana informasi yang 
bagus untuk update pengetahuan tentang perkembangan terkait 
Ditjen Kekayaan Negara. Sebagai media informasi baik kepada 
pegawai DJKN maupun kepada masyarakat luas, menurut saya 
ada beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. 

Pertama, penggunaan bahasa masih cenderung sulit 
dimengerti oleh masyarakat umum di luar DJKN,  juga 
adanya beberapa tulisan dengan menggunakan istilah-istilah 
asing dan singkatan yang sering tidak disertai penjelasan.  
Kedua, pemilihan topik perlu adanya beberapa variasi. Sementara 
ini topik yang disajikan 
umumnya monoton tentang 
hal-hal yang bersifat ‘berat’ 
untuk dicerna. 

Ketiga, distribusi Media 
KN (Majalah) masih terlalu 
terbatas. 

Merdeka!!! 
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Isu pemanasan global dan perubahan 
iklim (climate change) bukan lagi sekedar 
isapan jempol belaka, tetapi sudah 

menunjukan bentuk dan wujud yang 
sebenarnya ke hadapan umat manusia di 
bumi dengan semakin tidak nyamannya 
bumi sebagai tempat tinggal ataupun 
hunian makhluk hidup. Perubahan cuaca 
yang sangat ekstrim seperti panas yang 
sangat terik, intensitas hujan yang sangat 
tinggi, banjir, puting beliung merupakan 
gejala alam yang sangat sering dikaitkan 
dengan isu pemanasan global yang 
saat ini sedang terjadi. Efek rumah kaca 
disebabkan tingginya jumlah gas buang 
(CO�) yang dihasilkan dari aktivitas 
manusia sehari-hari seperti CO� yang 
berasal dari asap kendaraan, limbah 
industri, perkantoran ataupun limbah 
rumah tangga mempunyai andil yang 
sangat besar atas terjadinya pemanasan 
global. Akibat dari global warming tersebut, 
salah satunya adalah terjadinya perubahan 
suhu permukaan air laut yang naik dua 
derajat celsius, sehingga menyebabkan es 
mencair semakin cepat di Kutub Antartika 
saat ini,  disertai naiknya permukaan air 
laut sudah lebih dari � meter�.

Upaya penyelamatan bumi akhir-
akhir ini giat dilancarkan oleh pemerhati 
lingkungan, dan dikenal dengan nama 
Go Green. Di berbagai belahan dunia, 
bahkan di Indonesia seringkali diadakan 
penanaman sejuta pohon dalam rangka 
memperingati hari lingkungan hidup. 
Kegiatan positif yang selalu diadakan 
hampir setiap tahun ini, tentunya tidak 
akan berhasil jika pemerintah tidak 
melakukan upaya sosialisasi yang terus 
menerus agar masyarakat sadar untuk 
memelihara lingkungan.

Salah satu upaya yang harus 
dilaksanakan adalah memberi keteladanan 
yang baik yaitu mulai dari dirinya 
sendiri untuk selalu berhemat. Hemat 
disini mencakup hemat energi, hemat 
penggunaan kertas, mengefisienkan dan 
mengurangi pengunaan air yang tidak 
perlu dalam penggunaannya sehari-hari, 
menyediakan tempat sampah organik 
1 Sumber go green Indonesiaku.

dan non organik.
Program hemat energi di Kementerian 

Keuangan sudah dijalankan dengan 
mematikan listrik yang tidak perlu. Namun 
di sisi lain, yang masih harus dikritisi adalah 
penggunaan kertas dalam pelaksanaan 
tugas sehari-hari. Pada saat ini penggunaan 
kertas di lingkungan kerja belum efisien. 
Seringkali terjadi penghamburan dan 
pemborosan yang tidak perlu. Robekan-
robekan kertas konsep baik itu konsep 
surat ataupun nota dinas seringkali terjadi 
dalam aktivitas kerja sehari-hari. Perlu 
diketahui, bahwa tingginya kebutuhan 
akan kertas berimbas pada ketersediaan 
kayu. Kayu diolah menjadi bubur kertas 

(pulp) dan kemudian diolah lagi menjadi 
kertas. Menurut Prof. Dr. Sudjarwadi dari 
Universitas Gajah Mada, � rim kertas 
setara dengan � pohon berumur 5 tahun. 
Setiap ton pulp membutuhkan 4,6 meter� 
kayu, dan � ton pulp menghasilkan �,� 
ton kertas. Satu hektar hutan tanaman 
industri (acacia) dapat menghasilkan 
kurang lebih �60 meter kubik kayu. Jika 
pertahun diproduksi � juta ton pulp, 
maka membutuhkan 86.�50 hektar 
hutan. Ini menunjukkan bahwa kertas erat 
kaitannya dengan hutan. Bahkan menurut 
World Wide Fund (WWF), penggunaan 
� rim kertas telah mengorbankan dua 
meter� hutan alam. Menurut data Food 
and Agriculture Organizations (FAO), setiap 
harinya hutan di Indonesia berkurang 
seluas 500 kali luas lapangan sepakbola.

Berkaitan dengan hal tersebut mari 
kita bertanya pada diri sendiri, apakah 
saya sudah bijak dalam menggunakan 

Let’s Go Green, DJKN
Oleh : Nenden Maya Rosmala Dewi

kertas? Jika jawabannya adalah belum, 
mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri, 
dan mulailah berfikir dan bertekad untuk 
berhemat dalam penggunaan kertas, 
dengan mengkonsep surat atau nota 
dinas pada kertas bekas. Tidak perlu ragu 
untuk mengajukan konsep nota atau surat 
kepada atasan langsung dengan memakai 
kertas bekas. Jelaskan dengan bijak 
kepada pimpinan, bahwa penggunaan 
kertas bekas dalam rangka penyelamatan 
lingkungan dan bukan karena kita tidak 
tahu etika. 

Upaya penggunaan kertas seminimal 
mungkin dalam pekerjaan (paperless 
office) selain dengan menggunakan kertas 
bekas, juga bisa dengan cara lain yaitu 
dengan memanfaatkan teknologi seperti 
Google Talk. Cobalah dengan membuat 
grup google talk di seksi anda, dan 
mulailah dari diri anda dengan meminta 
kepada pelaksana untuk mengirimkan 
konsep surat atau nota dinas lewat google 
talk, sehingga surat atau nota dinas baru 
akan di-print dengan kertas baru setelah 
dirasa konsep tersebut pas untuk diajukan 
kepada atasan langsung anda. 

Upaya penyelamatan lingkungan 
harus dimulai dari diri sendiri, sehingga 
diharapkan menjadi contoh bagi 
orang lain. Tidak ada salahnya bahwa 
setiap pribadi di DJKN mulai dengan 
menerapkan 4 R, yaitu reduce’ artinya 
mengurangi (dalam penggunaan kertas, 
dalam pemakaian listrik, dalam pemakaian 
kantong plastik, dalam pemakaian air), 
reused artinya menggunakan ulang 
(menggunakan ulang kertas bekas), 
recycle artinya mendaur ulang (bisa 
dengan menyediakan tempat sampah di 
setiap kantor dengan pemisahan sampah 
organik dan non organik) dan terakhir 
repair artinya memperbaiki, ini lebih pada 
action keluar dari kantor, misalnya dengan 
melakukan penanaman pohon di sekitar 
kantor agar tercipta udara yang segar dan 
pemandangan mata yang indah. Let’s Go 
Green DJKN!!!! 
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Menurut dokter spesialis gizi dari Departemen Ilmu Gizi 
Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Saptawati 
Bardosono, yang dikutip dari Kompas Ekstra  tanggal 

�� Agustus �0��, kehilangan cairan tubuh sekitar �-� persen dari 
berat badan dapat menurunkan kapasitas kerja otot, sedangkan 
kehilangan 7 persen dari berat badan bisa mengakibatkan 
pingsan.

“Cairan terbaik untuk mencegah dehidrasi adalah air putih 
yang sejuk. Air akan secara cepat melalui saluran cerna dan masuk 
ke jaringan tubuh. Keuntungan lain, air sejuk akan mendinginkan 
suhu tubuh dari dalam,” kata Saptawati.

Namun, jika melakukan olahraga dalam waktu cukup lama 
(45 menit atau lebih), air putih biasa tidak cukup. Selain fungsi 
air putih untuk mencegah heat stroke (penumpukan panas tubuh 
yang disertai dehidrasi), tubuh juga perlu asupan glukosa untuk 
menambah simpanan glikogen (energi) yang menipis. Selain itu, 
hilangnya elektrolit bersama keringat juga harus diganti.

Elektrolit tubuh terdiri dari mineral natrium, kalium, khlorida, 
kalsium, magnesium, fosfat, dan bikarbonat. Karena itu, diperlukan 
soft drink, minuman yang khusus dibuat bagi olahragawan untuk 
menggantikan cairan dan elektrolit yang hilang.

Menjaga Sel
Elektrolit ada di seluruh tubuh, baik pada darah, sel maupun 

jaringan tubuh. Fungsinya menjaga keseimbangan cairan di dalam 
dan di luar sel, menjaga endokrin, fungsi jantung, saraf, dan sistem 
pengeluaran, agar bekerja dengan baik. Ketidakseimbangan atau 
kekurangan elektrolit tubuh bisa menyebabkan sakit kepala, 
mual, kram otot, mulut kering, kehausan, urine berwarna gelap, 
dan disorientasi. Dehidrasi berat bisa berakibat fatal.

Menurut Saptawati, natrium dalam sport drink, selain 
menggantikan kehilangan elektrolit, juga memberi rasa nyaman, 
mengatasi retensi cairan tubuh yang sering menimbulkan 
bengkak, dan merangsang tekanan osmotis darah, sehingga 
orang terpicu untuk minum, karena ada rasa haus. Bila sport drink 
tidak tersedia, air putih tetap bermanfaat. Selanjutnya, kebutuhan 
glukosa dan elektrolit dipenuhi dari makanan. Makanan kaya 

kalium, antara lain, pisang, apricot kering, dan alpokat. Adapun 
makanan asin bisa menambah natrium.

Sport drink dibuat khusus untuk mengatasi kekurangan 
cairan dan elektrolit akibat berolahraga. Karena itu, tidak boleh 
digantikan dengan jenis cairan lain, karena dikhawatirkan 
kandungan elektrolit dan gulanya tidak sesuai dengan kebutuhan. 
“Sebagai contoh, minuman bergula sering mengandung gula 
dengan konsentrasi tinggi. Konsentrasi gula lebih dari 8 persen 
akan menurunkan waktu pengosongan lambung, sehingga 
memperlambat sampainya cairan dan elektrolit ke jaringan yang 
membutuhkan,” kata Saptawati.

Bagaimana pengaruh kandungan garam pada orang dengan 
darah tinggi, juga kandungan gula pada orang diabetes? 
Menurut Saptawati, kandungan garam (natrium) pada soft drink 
biasanya relatif rendah (55-��0 miligram per porsi). Namun, bila 
dikonsumsi orang dengan tekanan darah tinggi, akan beresiko 
kelebihan asupan natrium. Demikian pula kandungan gulanya 
akan beresiko bagi orang dengan diabetes. “Oleh sebab itu, 
minuman itu diklasifikasikan sebagai sport drink oleh Badan 
Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), artinya hanya untuk 
olahragawan yang sehat,” ujarnya.

Bagaimana dengan air kelapa yang diklaim sebagai cairan 
elektrolit ideal? Apabila minuman air kelapa terkait sudah masuk 
dalam klasifikasi sport drink oleh BPOM, tentunya telah memenuhi 
syarat sebagai soft drink. Sebenarnya, menurut Saptawati, 
banyak minuman yang mengklaim sebagai air bermineral 
atau mengandung elektrolit tidak mau diklasifikasikan sebagai 
sport drink, karena pangsa pasarnya akan terbatas hanya untuk 
olahragawan.

Oleh karena itu, disarankan minuman sport drink sesuai 
dengan keperluan, yaitu saat Anda berolahraga atau melakukan 
kegiatan yang menyebabkan kehilangan cairan tubuh dalam 
jumlah besar. Jika Anda hanya melakukan kegiatan biasa atau 
mengidap penyakit yang memerlukan pengawasan terkait 
asupan garam dan gula, sebaiknya minum air putih saja. 

Sumber: Kompas Ekstra, tanggal �� Agustus �0��

Menjaga Cairan Tubuh

Air Putih atau 
Minuman 
Mengandung 
Elektrolit?

MEDIA KEKAYAAN NEGARA • Edisi No.06 Tahun II / 201154

Tips Kesehatan
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Kontingen DJKN yang berjumlah �00 orang menghadiri 
sosialisasi Nilai-nilai Kementerian Keuangan di Gedung 

Danapala Jakarta tanggal � Oktober �0��. Kontingen dipimpin 
oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto dengan 
disertai para pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV, dan para 
pelaksana di lingkungan kantor Pusat DJKN.

Finalisasi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga 
(RKA-KL) satuan kerja DJKN tahun anggaran �0�� pada �9 

September �0�� di Redtop Hotel, Jakarta. Acara Finalisasi RKA-
KL ini akan berlangsung empat gelombang yaitu gelombang I 
dilaksanakan pada �9 September-� Oktober �0��, gelombang II 
pada �-5 Oktober�0��, gelombang III pada 6-8 Oktober �0��, dan 
Gelombang IV pada �0-�� Oktober �0�� yang diikuti oleh seluruh 
satuan kerja DJKN di daerah. 

KPKNL Gorontalo mengadakan acara silaturahmi sosial 
bertajuk “DJKN Berbagi – Satukan Hati Maknai Bulan 

Suci Untuk Selalu Peduli”, Aksi silaturahmi sosial kali ini 
diperuntukkan bagi penyandang cacat dan para orang lanjut 
usia yang memang memiliki kesulitan dalam berjalan. Wujud 
nyata kegiatan tersebut dengan penyaluran bantuan dari 
donatur Program Peduli Kasih berupa �� unit kursi roda berikut 
bingkisan kebutuhan pokok. 

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) c.q Direktorat Barang Milik Negara 
(BMN) mengadakan sosialisasi tiga peraturan terkait pengelolaan barang 

milik negara, Rabu (�8/09) di Hotel Borobudur, Jakarta. Ketiga peraturan tersebut 
adalah PMK Nomor ��5/PMK.06/�0�� tentang Pengelolaan Barang Milik Negara 
Yang Berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum 
Tahun Anggaran �0��, KMK �7�/KMK.06/�0�� tentang Pedoman Pelaksanaan 
Tindak lanjut Hasil Penertiban Barang Milik Negara pada Kementerian Negara/
Lembaga, dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-4�0/MK.0�/�0�� hal Inventarisasi 
Jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkait Pemanfaatan Aset dalam 
Peraturan Pemerintah/Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif 
atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Lembaga/Negara. 

Keluarga besar Dharma Wanita Persatuan (DWP) DJKN pada 
tanggal �0 September �0��, bertempat di Aula DJKN 

lantai V Gedung Syarifudin Prawiranegara, Jalan Lapangan 
Banteng Timur �-4 Jakarta, mengadakan acara halal bi halal 
sekaligus pelepasan pengurus DWP DJKN. Acara yang dihadiri 
oleh Ketua DWP DJKN Ibu Wida Hadiyanto beserta seluruh 
pengurus, Ibu Karsono Surjowibowo, Ibu Yati Soerati, dan 
anggota DWP DJKN serta undangan lainnya. 

Edisi No.06 Tahun II / 2011 • MEDIA KEKAYAAN NEGARA 55

Kilas Berita



MEDIA KEKAYAAN NEGARA • Edisi No.06 Tahun II / 201156

Foto Galeri

Wrap Up Meeting 
DJKN dengan 
JICA
�0 Juni �0��
Lokasi: Kantor Pusat DJKN

field trip ke 
tambang nikel 
PT Aneka Tambang 
di Pomalaa,  
Sulawesi 
TENGGARA
�6 Juli �0��
Lokasi: Pomalaa

Kunjungan 
duta besar swiss
�5 Agustus �0��
Lokasi: Kantor Pusat DJKN
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Direktur Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto menyerahkan cindera mata kepada 
Perwakilan JICA experts Yoshihide Yamamoto.

Para peserta field trip mengunjungi proses pengolahan di bagian rotary 
dryer.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto berbincang dengan Duta 
Besar Swiss untuk Indonesia Heinz Walker-Nederkoorn.

Foto: Qori K.

Foto: Qori K.

Foto: Bend AS.
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Kunjungan 
Nuffic Neso dan 
Vrije Universiteit 
Amsterdam
4 Oktober �0��
Lokasi: Kantor Pusat DJKN

Capacity Building 
The Power 
of Spiritual 
Quotient
�8 Agustus �0��
Lokasi: Bogor

Halal Bi Halal 
Idul Fitri 1432 H
6 September �0��
Lokasi: Kantor Pusat DJKN
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Seluruh peserta capacity building dan motivator Jamil Azzaini berfoto 
bersama.

Para pegawai di lingkungan Kantor Pusat DJKN bersalaman dengan jajaran 
pejabat DJKN.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara tengah membahas current issue seputar 
lelang dengan perwakilan Vrije Universiteit Amsterdam Mike Cantrell dan  
Presiden Federation TMV, Frederik Baerveldt.

Foto: Agus Yulianto

Foto: Agus Yulianto

Foto: Qori K.
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“Melintas Sunrise”
Lokasi: Tanjung Penghujan, Kota-
waringin Barat, Kalimantan Tengah

Prakoso Hoetomo
KPKNL Pangkalan Bun
Kamera : canon 7D
Lensa : canon 70-�00 f/�.8
Shutter speed : �/500 detik
diagframa : f/8
ISO: ��0

“MASJID RAYA 
BAITURRAHMAN”
Dedy Widia Hananto 
Kanwil I DJKN Banda Aceh
Kamera: Sony Alpha 550
Lensa: Sony DT ��-�8mm
Diafragma: f/��
Shutter speed: �5 detik
ISO: �00

“blue hour at 
Wisata Bahari”
Lokasi: Manado

Ramon Mandala Putra
KPKNL Manado
Kamera : canon EOS 50D
Lensa : canon EF-S �8-55mm
Shutter speed : �5 detik
diagframa : f/8
ISO: �00

Snapshot

Di sela-sela kesibukan dalam melaksanakan tugasnya, tidak sedikit para pegawai DJKN yang meluangkan waktunya untuk menghasilkan karya 
seni fotografi yang berkualitas. Klub Fotografi DJKN mempelopori lahirnya rubrik ini sebagai media untuk menampilkan sebagian kecil dari 
sekian banyak karya mereka. Rubrik ini memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi para pembaca untuk menampilkan karya seni fotografinya. 
Kirim hasil karya fotografi anda yang belum dipublikasikan di media manapun beserta caption (cerita dibalik foto) maksimal empat kalimat dan 
data teknisnya ke redaksi Media KN mediadjkn@depkeu.go.id. Redaksi berhak memilih karya fotografi yang akan ditampilkan di majalah ini.
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