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Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang terbentuk sejak 
tahun 2006 telah menginjak usia satu dasawarsa. Sebagai 

pengemban amanat Undang-Undang Perbendaharaan, 
DJKN telah mengembangkan perannya hingga menjadi 

manajer aset. Selama sepuluh tahun berdiri, DJKN 
melakukan tugas dan fungsinya untuk mengelola dan 
mengoptimalisasi aset negara dengan berbagai upaya 
yang dilakukan untuk menghadapi tugas besar sebagai 

revenue center dalam rangka memperkuat APBN.

Dalam rangka memperingati satu dasawarsa DJKN, Menteri 
Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati 

yang menjadi tokoh kunci pendirian DJKN sepuluh tahun 
silam memberikan ucapan sekaligus amanatnya pada 

saat  pembukaan Rakernas DJKN 2016 yang kami sajikan 
pada Laporan Utama. Sambutan SMI dapat mengingatkan 
kita sebagai manajer aset untuk terus melakukan upaya 

optimalisasi aset negara.

Untuk lebih menghayati makna satu dasawarsa DJKN tim 
Media KN juga menyajikan hasil wawancara beberapa 

tokoh seperti Direktur Jenderal Kekayaan Negara,  
Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, juga Direktur 

LMAN sebagai BLU di bawah DJKN, dalam peran DJKN 
menjadi revenue center yang dituangkan pada rubik Tokoh. 
Sebagai tolak ukur perkembangan DJKN khususnya BMN, 

Tim Media KN menyajikan Milestone Direktorat BMN dalam 
Kolom BMN, serta berbagai capaian  DJKN selama sepuluh 

tahun pada kolom-kolom berita lainnya.

Edisi ini kami jadikan sarana untuk memperingati 
perjalanan satu dasawarsa DJKN yang dapat membuat kita 
menghargai berbagai prestasi yang sudah kita capai juga 

memotivasi untuk menjadikan kita lebih baik lagi.

Dirgahayu Satu Dasawarsa DJKN! Jayalah selalu DJKN!

Salam Redaksi

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

Bang Kaen55
Dasawarsa DJKN

Kolom KND40
Dari Administrasi Menuju Analis 

Investasi
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Sambutan Dirjen 
Kekayaan Negara

Pada bulan November tahun 2016, DJKN genap memasuki usia sepuluh tahun 
sejak dibentuk pada tahun 2006. Ini merupakan tahun yang berarti untuk DJKN, 

karena selain menjadi titik refleksi perjalanan selama satu dasawarsa, juga 
menjadi titik awal untuk memasuki tingkat yang lebih tinggi dalam mewujudkan 

secara nyata optimalisasi kekayaan negara yang lebih strategis.

Selama sepuluh tahun DJKN telah fokus pada tahapan awal pengelolaan aset 
melalui tertib administrasi dan tertib hukum. Hasil kegiatan tersebut dapat dilihat 
dari peningkatan kualitas opini Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Laporan 
Keuangan Kementerian/Lembaga yang semula disclaimer menjadi Wajar Dengan 
Pengecualian dan sebagian besar Wajar Tanpa Pengecualian. Hal ini merupakan 

sebuah perjalanan dengan proses pembelajaran yang luar biasa dalam mengelola 
aset yang begitu besar dan tersebar di Kementerian/Lembaga. Atas pencapaian 

tersebut, seluruh insan DJKN patut diapresiasi atas dedikasi waktu dan tenaganya 
dalam melaksanakan tugas mengelola aset negara.

Usia dasawarsa ini menjadi tanda bagi DJKN untuk menggali potensi kekayaan 
negara lainnya, yaitu sumber daya alam agar kekayaan negara yang sebenarnya 
dapat tercermin. Selain itu, usia dasawarsa juga menjadi titik awal DJKN untuk 

melaksanakan peran strategis pengelolaan barang untuk menghasilkan APBN yang 
berkualitas dan berkesinambungan. Hal ini dilakukan seiring dengan optimalisasi 
pada penilaian, perencanaan, pengawasan, investasi pemerintah, potensi lelang, 

hingga penagihan piutang.

Peningkatan reputasi DJKN dengan optimalisasi kekayaan negara untuk 
perekonomian nasional dipilih menjadi tema rapat kerja nasional karena reputasi 

merupakan indikator input sekaligus outcome keberhasilan pelaksanaan tugas 
pokok dan fungsi sebuah organisasi. Melalui upaya strategis yang bersifat solutif, 

inovatif, serta kebijakan-kebijakan yang lebih berkualitas dan implementatif, 
DJKN diharapkan dapat meningkatkan sinergi, kesigapan, dan integritas dalam 

mengelola aset negara.

Dirjen Kekayaan Negara

Sonny Loho

Suasana Perayaan Puncak Satu dasawarsa DJKN

di Halaman Pendopo Kanwil DJKN DKI Jakarta (
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Dikembangkan sejak 2014 silam, sistem lelang melalui internet yang tidak mewajibkan kehadiran 

peserta lelang ini merupakan salah satu jawaban atas tantangan untuk meningkatkan penggunaan 

teknologi informasi serta mengoptimalkan hasil pelaksanaan lelang. Dalam lelang konvensional, 

peserta lelang wajib hadir secara fisik untuk bersaing dengan peserta lelang lain pada waktu yang 

telah ditentukan, sehingga berpotensi menimbulkan persaingan yang kurang sehat. Penggunaan 

e-Auction terbukti  mampu mewujudkan lelang yang sederhana, mudah dan menghasilkan lelang 

yang optimal.

e-Auction

Antrian mengular satuan kerja saat pelaksanaan rekonsiliasi Barang Milik Negara di berbagai Kantor 

Vertikal DJKN berhasil diurai dengan penggunaan aplikasi anyar berbasis internet bernama SIMAN 

(Sistem Informasi Manajemen Aset Negara).  Menggunakan basis data terpusat dan komunikasi 

data melalui internet menjadikan pelaksanaan rekonsiliasi dapat dilakukan mandiri tanpa harus 

mendatangi Kanwil DJKN atau KPKNL setempat. Dengan aplikasi SIMAN, selain penyajian dan 

penelitian data menjadi lebih akurat, proses monitoring dan evaluasi pun menjadi lebih mudah.

SIMAN

Pelayanan prima kepada pemangku kepentingan memerlukan dukungan alat bantu yang sahih. 

Kemudian dibangunlah Aplikasi SMARt (Sistem Monitoring Aktivitas Rutin) untuk mengakselerasi 

layanan prima tersebut. Terus berkembang sesuai kebutuhan organisasi, saat ini, SMARt  telah 

memiliki tiga modul pendukung bisnis rutin DJKN, yakni 1) Modul Persuratan, menyediakan fungsi 

perekaman alur persuratan yang didesain secara khusus  2) Modul Personal, menintegrasi layanan 

data pegawai dari berbagai aplikasi kesekretariatan dalam satu halaman dan 3) Modul Area Pelayanan 

Terpadu, menghubungkan front office dan back office sehingga dapat mengolah data yang sama.

SMARt

Kutipan Risalah Lelang berfungsi sebagai alat pengalihan hak/acta van transport. Di dalamnya  memuat 

banyak klausula penting dalam transaksi jual beli lelang. Pembuatannya harus dilakukan secara seksama 

yang kadangkala membutuhkan waktu relatif lama. Di sisi lain guna memenuhi tuntutan pengguna jasa, 

DJKN  menetapkan penyerahan kutipan risalah lelang selambatnya satu hari kerja sejak diminta dengan 

syarat dokumen lengkap. Untuk menjembatani keduanya, hadirlah inovasi Simplifying and Securing 

Kutipan Risalah Lelang. Kini produk hukum itu dibuat lebih sederhana, namun tetap informatif dan sesuai 

kaidah hukum serta dicetak di atas kertas dengan tingkat keamanan tinggi layaknya kertas berharga.

Simplifying and Securing Kutipan Risalah Lelang

Sebagai unit eselon satu Kemenkeu yang ditunjuk sebagai pengelola investasi pemerintah 

pada BUMN, DJKN dituntut mampu melakukan pemantauan baik dari sisi pelaporan maupun 

perencanaan investasi pemerintah. Untuk memudahkan pelaksanaannya, maka dikembangkanlah 

aplikasi Early Warning System yang mampu mendeteksi kinerja BUMN secara real time. Dengan 

aplikasi ini, jika ditemukan kondisi BUMN yang rawan,  DJKN dapat  segera  mengingatkan 

perseroan melalui Kementerian BUMN, agar ada langkah antisipastif untuk mencegah kondisi 

semakin memburuk.

Early Warning System Kinerja BUMN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, DJKN berkomitmen memberikan pelayanan terbaik untuk 

menyediakan jasa penilaian yang berkualitas baik dari segi kecepatan maupun keakuratan laporan 

penilaian. Untuk itu, DJKN menetapkan standar mutu di bidang penilaian Barang Milik Negara 

dalam bentuk Standard Operating Procedure (SOP) Pelayanan Penilaian. Standar mutu tersebut 

harus diimplementasikan oleh unit vertikal dengan tujuan keberhasilan yang telah dicapai Kantor 

Pusat DJKN yang telah melaksanakannya dapat dicapai pula oleh Kanwil DJKN dan KPKNL.

Penyesuaian SOP Pelayanan Penilaian BMN 

Kondisi alam wilayah kerja KPKNL Sorong yang sedemikian luas ditambah keterbatasan akses, iklim 

yang tidak menentu, dan kendala eksternal tertentu, membutuhkan upaya ekstra. Guna mengikis 

kendala geografis tersebut,  KPKNL Sorong membangun aplikasi bernama APUSE (Aplikasi PKN 

Untuk Sehati). Sebuah aplikasi berbasis Android dan iOS yang terbukti mempermudah  pemangku 

kepentingan mendapatkan layanan informasi, sosialisasi, maupun konsultasi pengelolaan BMN 

ke KPKNL Sorong secara online. APUSE juga memungkinkan pemangku kepentingan mendapat 

pengingat terkait pelaporan BMN dan melakukan survei atas layanan KPKNL dengan aplikasi itu.

APUSE

Inovasi yang Mendukung 
Kinerja DJKN

Fakta Satu Dasawarsa DJKN

Reformasi birokrasi Kementerian Keuangan tahun 2006 membawa perubahan signifikan dan menjadikan DJKN sebagai satu-
satunya unit di bawah Kementerian Keuangan sebagai pengelola pos terbesar neraca di Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
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Melayani kalangan internal DJKN tidak kalah pentingnya dengan melayani pihak eksternal DJKN.  

Seiring meningkatnya jumlah pegawai dan banyaknya ketentuan di bidang kepegawaian dibuatlah 

aplikasi Diana’s yang mempermudah pembuatan LBKP Tunjangan Kinerja, LBKP Uang Makan para 

pegawai. Format laporannya pun menjadi seragam di seluruh unit DJKN. Dengan aplikasi berbasis 

online ini, setiap pegawai juga dapat memantau absensinya. Adanya menu Laporan Monitoring 

Kedisiplinan Pegawai (LMKP) yang menyajikan data akumulasi ketidakhadiran, keterlambatan, dan 

kepulangan sebelum waktunya dapat digunakan sebagai alat ukur kedisiplinan pegawai.

Diana’s (Digital Attendance National System)

Kecepatan pelayanan saat ini menjadi salah satu ukuran pemangku kepentingan dalam menilai baik 

tidaknya sebuah pelayanan.  APMIN BMN (Aplikasi Administrasi Barang Milik Negara) dikembangkan 

KPKNL Bukittinggi guna mempercepat pembuatan produk di bidang pengelolaan BMN. Selain itu, 

dengan  aplikasi ini, produk hukum seperti keputusan penetapan status penggunaan dan  surat 

persetujuan/penolakan pengelolaan BMN dapat disajikan dengan format yang seragam dan 

terjaga kualitasnya.  Laporan bulanan pun dapat diselesaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang 

berlaku.

APMIN BMN

Salah satu tugas Kanwil, melakukan pembinaan, asistensi dan konsultasi ke KPKNL untuk 

memastikan dilaksanakanya tugas dan fungsi dari KPKNL sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Pembinaan Terpadu sebagai istilah pembinaan yang dilakukan secara langsung oleh Kanwil ke 

KPKNL secara terprogram, sistematis, terukur dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan 

kinerja dari KPKNL . Tahap tahap pelaksanaan pembinaan langsung adalah 1). Menetapkan SOP 2) 

Membentuk tim pelaksana kegiatan pembinaan 3) Menyusun kertas kerja 4) Menentukan output 

dari kegiatan pembinaan dan 5) Surat hasil pembinaan ke KPKNL

Pembinaan Terpadu

KPKNL Jakarta V
ditetapkan sebagai kantor dengan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 

Tahun 2013 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi.

KPKNL Banda Aceh
ditetapkan sebagai kantor dengan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 

Tahun 2014 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi.

KPKNL Surabaya
ditetapkan sebagai kantor dengan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 

Tahun 2014 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi.

KPKNL Palembang
ditetapkan sebagai Peringkat Pertama Lomba Kantor Pelayanan Percontohan Tingkat 

Kementerian Keuangan Tahun 2010

KPKNL Denpasar
ditetapkan sebagai Peringkat Pertama Lomba Kantor Pelayanan Percontohan Tingkat 

Kementerian Keuangan Tahun 2011

KPKNL Banda Aceh
ditetapkan sebagai Peringkat Pertama Lomba Kantor Pelayanan Percontohan Tingkat 

Kementerian Keuangan Tahun 2012

KPKNL Padang
ditetapkan sebagai Peringkat Pertama Lomba Kantor Pelayanan Percontohan Tingkat 

Kementerian Keuangan Tahun 2013

KPKNL Bengkulu
ditetapkan sebagai Peringkat Pertama Lomba Kantor Pelayanan Percontohan Tingkat 

Kementerian Keuangan Tahun 2014

KPKNL Sorong
ditetapkan sebagai Peringkat Pertama Lomba Kantor Pelayanan Percontohan Tingkat 

Kementerian Keuangan Tahun 2015

KPKNL Palu
mendapatkan tiga kali Juara Umum Lomba Kebersihan dan Keindahan antar SKPD 

(dalam tiga kegiatan yang berbeda di tingkat provinsi Sulawesi tengah) Tahun 2013, 

Juara Umum pada Kegiatan Lomba Kebersihan dan Keindahan SKPD dalam rangka 

HUT Kemerdekaan RI Tahun 2015, Piala Tetap Gubernur Sulawesi Tengah Kegiatan 

Lomba Kebersihan dan Keindahan antar SKPD dalam Rangka Ulang Tahun ke-

52 Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016, dan Juara Umum pada Kegiatan Lomba 

Kebersihan dan Keindahan antar SKPD dalam Rangka HUT Kemerdekaan Tahun 2016.

1. Penetapan status penggunaan BMN berupa tanah dan/ atau bangunan 

pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) jangka waktu 

penyelesaian yang semula selama satu bulan menjadi 7 (tujuh) hari kerja 

sejak surat permohonan asli di terima KPKNL dan dokumen lengkap.

2. Persetujuan/penolakan penjualan BMN selain tanah dan/ atau bangunan 

pada KPKNL jangka waktu penyelesaian yang semula selama satu bulan 

menjadi 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan asli di terima KPKNL 

dan dokumen lengkap.

3. Penetapan jadwal lelang jangka waktu penyelesaian 2 (dua) hari sejak 

dokumen permohonan lelang telah diterima lengkap.

4. Pelaksanaan lelang jangka waktu penyelesaian 1 (satu) hari kerja.

5. Pelayanan pengembalian uang jaminan penawaran lelang jangka waktu 

penyelesaian 1 (satu) hari kerja sejak dokumen permohonan telah lengkap.

6. Pelayanan pemberian kuitansi pembayaran harga lelang jangka waktu 

penyelesaian 1 (satu) hari kerja sejak dokumen permohonan telah lengkap.

7. Pelayanan pemberian kutipan risalah lelang dan dokumen kepemilikan 

barang jangka waktu penyelesaian 1 (satu) hari kerja sejak dokumen 

permohonan telah lengkap.

8. Penyetoran hasil bersih lelang kepada penjual/

Kas Negara melalui bendahara penerimaan jangka 

waktu penyelesaian:

•	 1 (satu) hari kerja, apabila menurut ketentuan 

hasil bersih lelang harus di setorkan ke Kas 

Negara sebagai PNBP; atau

•	 3 (tiga) hari kerja, dalam hal diluar ketentuan 

sebagaimana dimaksud huruf a).

9. Pelayanan permohonan keringanan utang pada 

KPKNL jangka waktu penyelesaian 15 (lima belas) 

hari kerja sejak persyaratan dokumen diterima 

lengkap.

10. Pernerbitan surat pernyataan piutang negara lunas 

(SPPNL) jangka waktu penyelesaian 1 (satu) hari 

kerja sejak bukti kuitansi dan nota pembayaran 

pelunasan diterima.

Kantor Unit
Vertikal
Berprestasi

Perubahan
Proses Bisnis
DJKN



Liuk lentur dan gerak serempak 
seniman tari DJKN serta lantunan gita 
nan membahana dari paduan suara 

karyawan-karyawati DJKN, sontak menarik 
pandang dan dengar hadirin yang memenuhi 
Aula Mezanine Gedung Juanda I Jakarta 
(02/11) dalam acara pembukaan Rapat Kerja 
Nasional DJKN 2016.

Tak terkecuali Menteri Keuangan Republik 
Iindonesia Sri Mulyani Indrawati yang hadir 
sebagai keynote speech sekaligus didaulat 
untuk membuka secara resmi Rakernas DJKN 
jilid dua ini. Terbukti lirik lagu anak-anak 
berjudul Padang Bulan yang mengisahkan 
keceriaan anak-anak bermain bersama saat 
bulan purnama tiba dijadikan topik oleh Sri 
memulai paparannya. Lagu yang diIantunkan 
dengan jenaka tersebut dikutipnya untuk 
mengingatkan jajaran DJKN bahwa di usia 
yang ke-10 tahun, bukan berarti DJKN boleh 

‘dolanan’ (bermain-main) setelah gelap. 
Sepuluh tahun bagi DJKN bukan kanak-kanak 
lagi, tetapi sudah beranjak dewasa.

Perempuan yang pernah menjabat sebagai 
Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut 
kemudian mengungkapkan perasaan yang 
berkecamuk di hatinya mengenang 10 tahun 
lalu saat memulai menjadi Menteri Keuangan 
tanpa mempunyai neraca kekayaan negara. 
Ia masih ingat menit demi menit, hari, demi 
hari, minggu, bulan demi bulan bagaimana 
membangun pengelolaan kekayaan negara 
berdasarkan mandat dari UU Nomor 1 Tahun 
2004 tentang Perbendaharaan Negara 
bersama Hadiyanto, Direktur Jenderal 
Kekayaan Negara pertama yang saat ini 
menjabat Sekretaris Jenderal Kementerian 
Keuangan (Kemenkeu).

Awal Kemenkeu membangun DJKN adalah 
identik dengan awal Kemenkeu membangun 

neraca, dari disclaimer sampai sekarang 
sebagian sudah wajar tanpa pengecualian. 
Itu adalah suatu pencapaian yang luar 
biasa dalam 10 tahun. Namun, menurutnya 
keberhasilan DJKN mengelola kekayaan 
negara dengan prinsip 3 T (Tertib Hukum, 
Fisik dan Administrasi) merupakan minimum 
standard of management dalam pengelolaan 
kekayaan negara. Sekarang saatnya untuk 
mengoptimalkan aset dan membangun 
kultur baru sebagai asset manager dengan 
tetap menjadikan prinsip 3 T sebagai pondasi 
yang tidak dapat dinegosiasikan.

Menginjak usia 10 tahun, saatnya DJKN 
menambah mindset, bukan menggantikan. 
Pondasi minimum tetap 3 T, namun itu tidak 
cukup untuk mengelola kekayaan negara 
yang optimal dan mempunyai kegunaan bagi 
perekonomian Indonesia.

Seluruh jajaran DJKN harus mulai 
membangun kultur/mindset baru sebagai 
asset manager.  Ini berbeda sekali dengan 
kultur birokrasi yang hanya menjaga 
ketertiban administrasi. Asset management 
bukan sesuatu yang tanpa risiko. Menteri 
Keuangan meminta DJKN bekerja sama 
dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan 
Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, 
dan Komisi Pemberantasan Korupsi, karena 
memang perlu kesamaan persepsi dalam 

mendefinisikan mengelola aset negara yang 
baik itu seperti apa.

Menteri Keuangan senang dengan tema yang 
diambil oleh DJKN. Modal utama sebagai 
manajer aset yang kredibel adalah integritas, 
selain profesionalitas dan kemampuan 
melihat peluang untuk mengoptimalkan 
aset agar bermanfaat bagi masyarakat dan 
perekonomian nasional.

Seorang manajer tidak akan menjadi manajer 
yang sukses, apabila dia tidak mempunyai 
integritas pribadi maupun institusi. Integritas 
tidak hanya merefleksikan kompetensi, 
namun juga kemampuan untuk mewujudkan 
apa yang disebut manfaat maksimal dari aset 
negara untuk kepentingan negara. 

Selanjutnya, Menteri Keuangan minta 
agar DJKN menjadikan satu dasawarsa 
eksistensi DJKN sebagai momentum untuk 
membangun pondasi yang lebih kuat untuk 
tata kelola aset yang bermanfaat untuk 
masyarakat luas dan perekonomian nasional. .

Rakernas DJKN kali ini mengambil tema 
“Tingkatkan Reputasi DJKN dengan 
Optimalisasi Kekayaan Negara untuk 
Perekonomian Nasional”. Menurut Dirjen 
Kekayaan Negara Sonny Loho, capaian 
monumental kehadiran DJKN di Bumi Pertiwi 
adalah terwujudnya neraca kekayaan negara 
yang bermuara pada membaiknya penyajian 
aset pada Laporan Keuangan Pemerintah 
Pusat. Menginjak awal dekade kedua, DJKN 
bertekad untuk mengoptimalkan kekayaan 

Reportase Reportase

TINGKATKAN REPUTASI DJKN DENGAN 
OPTIMALISASI KEKAYAAN NEGARA 

UNTUK PEREKONOMIAN NASIONAL

Liputan Khusus Rakernas Semester II 2016
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negara dalam skala yang yang lebih strategis 
yang dapat mendorong perekonomian 
nasional. 

Sebagai penanda komitmen anyar DJKN 
tersebut, dicanangkan sebuah aksi yang 
dinamai “Gerakan Optimalisasi Aset Negara”. 
Gerakan tersebut diimplementasikan dengan 
memberikan layanan terkait pengelolaan aset 
negara kepada stakeholders yang diharapkan 
dapat menghasilkan penerimaan negara dan/
atau dapat didayagunakan untuk kepentingan 
yang jauh lebih besar. Kegiatan tersebut juga 
bertujuan agar Kementerian/Lembaga dan 
masyarakat luas mengetahui peran penting 
DJKN dalam pengelolaan aset negara.

Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan 
dalam pencanangan gerakan tersebut yaitu, 
(1) penyerahan 106 unit Apartemen Puri 
Casablanca kepada Lembaga Manajemen 
Aset Negara (LMAN) untuk dikelola, (2) 
penyerahan lahan kepada Tentara Nasional 
Angkatan Laut c.q Lantamal XIV/Sorong, (3) 
penyerahan Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa 
(ABMA/T) berupa sarana pendidikan 
kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, (4) 
penandatanganan Nota Kesepahaman Kerja 
Sama dan Investasi Pengembangan Lahan 
di Danau Bogor Raya dengan PT Sejahtera 
Eka Graha, PT. Adhi Karya dan PT Perusahaan 
Pengelola Aset (PPA), (5) penyerahan aset 
eks. Badan Penyehatan Perbankan Nasional 
(BPPN) berupa tanah yang tersebar di 
Lampung, Padang, Batam dan Gowa 
kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat untuk digunakan proyek 
sejuta rumah, dan (6) penyerahan Barang 
Rampasan Negara Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK)  berupa 6 unit mobil pemadam 
kebakaran dan 3 unit bus kepada Pemerintah 
Kabupaten Bantul.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat 
diminta menyampaikan testimoninya 
menyatakan, bahwa pihaknya menyambut 
baik pencanangan optimalisasi aset negara 
tersebut dan berharap kerjasama yang 
lebih baik lagi dengan DJKN untuk dapat 
memaksimalkan barang rampasan negara.

Rakernas kedua 2016 terasa istimewa dengan 
kehadiran dua orang Menteri menjadi 
narasumber. Pada sesinya, Dr. Sofyan A. 
Djalil, S.H., M.A., M.ALD, Menteri Agraria dan 
Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan 
Nasional (BPN) mengungkapkan, bahwa 
DJKN harus berperan aktif sebagai regulator 
dalam optimalisasi aset. Birokrasi tidak dapat 
bertindak secara fleksibel, perlu adanya alat 
yang dapat bergerak lebih luwes untuk tujuan 
komersial tanpa menghilangkan aset negara. 
Regulasi yang ada memungkinkan untuk 
menciptakan alat tersebut. 

Di Indonesia memberikan Hak Pengelolaan 
(HPL) kepada Kementerian Lembaga atau 
pihak lain dan di atasnya dapat dilekatkan 
Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Pakai (HP) 
adalah salah satu cara mengoptimalkan 
aset yang dapat menghasilkan penerimaan 
negara. Masih menurut Sofyan Jalil, peraturan 
yang kurang fleksibel dapat menyebabkan 
penggunaan aset negara kurang optimal. 
Untuk itulah DJKN harus mengambil peran 
yang strategis sebagai regulator yang mampu 
menciptakan atau menyusun peraturan dan 
perangkat yang dapat mendorong proses 
optimalisasi semakin mudah dan cepat 
dilaksanakan.

Sesi berikutnya Ir. Mochamad Basoeki 
Hadimoeljono, M.Sc., Menteri Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang 
menyampaikan kesungguhan Kementerian 
yang dipimpinya saat menyusun neraca 
kekayaan negara. Ia juga menginformasikan, 
bahwa saat ini Kementerian PUPR memiliki 
aset lebih dari Rp800 triliun, sekitar Rp287 
triliun berupa tanah. Menurutnya aset 
berupa waduk dan bendungan potensial 
dimanfaatkan. Apa daya sampai sekarang 
belum dapat terealisasi, karena banyaknya 
peraturan yang cukup njlimet (rumit). Selain 
itu perlu adanya kesamaan persepsi dengan 
auditor maupun penegak hukum terkait 
pemanfaatan aset, agar pengguna barang 
yakin saat mengambil keputusan. Basoeki 
berharap pengelola dan pengguna barang 
berjalan beriringan, agar dapat terwujud 
pengelolaan aset yang optimal.

Guna memperoleh gambaran teoritis terkait 
optimalisasi aset negara, panitia Rakernas 
mengundang dari pihak akedemisi yaitu dari 
Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Universitas Indonesia yang 
dipimpin oleh Ancella Anitawati Hermawan. 
Tema yang diangkat, Penyusunan Portofolio 
Aset. Paparan teoritis dari sudut pandang 
akademisi diharapkan menjadi penyanding 
yang seimbang bagi praktik pemanfaatan 
aset yang selama ini dilaksanakan DJKN. 
Peserta Rakernas dikenalkan dengan  best 
practice pengelolaan aset publik di negara 
lain. 

Pada sesi berikutnya kantor vertikal 
DJKN di daerah diberi kesempatan 
menampilkan success story dan sharing 
session. Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat 
Nuning Sri Rejeki Wulandari mengawali sesi 
tersebut dengan menceritakan keberhasilan 
jajarannya dalam mengelola kekayaan negara 
di wilayah kerjanya. Menurut Nuning hingga 
Oktober 2016, Kanwil DJKN Jawa Barat telah 
mengeluarkan 88 persetujuan pemanfaatan 
senilai Rp7,03 Miliar. Keberhasilan tersebut 
tidak lepas dari sosialisasi dan koordinasi terus 
menerus yang dilakukan pihaknya ke satuan 
kerja. 

Cerita hampir senada disampaikan oleh 
Kepala Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara 
Etto Sunaryanto. Taktik jitunya, selain 
mengundang satuan kerja mengikuti 
sosialisasi pengelolaan aset negara, pihaknya 
juga mengundang penegak hukum. Etto dan 
jajaran juga melakukan penggalian potensi 
pemanfaatan BMN dan bimbingan teknis 
secara intensif. 

Kiat lain datang dari Kepala Kanwil DJKN DKI 
Jakarta Encep Sudarwan. Pria yang pernah 
menjabat sebagai Direktur Pengelolaan 
Kekayaan Negara dan Sistem Informasi 
tersebut menekankan perlunya pembenahan 
ke dalam terlebih dahulu. Harus ada 
perubahan mindset terutama level kepala 
kantor. Jangan sampai kita menyosialisasikan 
satuan kerja tetapi internal DJKN sendiri 
belum punya pemikiran yang bagus menjadi 
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manajer aset. Proses pembelajaran juga harus 
terus dilakukan baik dengan Kantor Pusat 
DJKN maupun mengundang praktisi yang 
berpengalaman di bidang pengelolaan aset.

Rakernas DJKN 2016 juga diisi dengan diskusi 
panel dengan tema pengurusan piutang 
negara dan lelang. Direktur Piutang Negara 
dan Kekayaan Negara Lain-Lain Purnama T. 
Sianturi menyampaikan bahwa Kantor Pusat 
DJKN akan melakukan simplifikasi peraturan 
utamanya terkait besaran jumlah piutang 
negara yang dapat diproses untuk di PSBDT. 
Untuk itu Ia berharap Kantor Pelayanan dapat 
melakukan mapping Berkas Kasus Piutang 
Negara (BKPN). Hal ini akan bermanfaat 
untuk proses lebih lanjut yaitu proses Piutang 
Negara Belum Dapat Ditagih (PSBDT), 
sehingga berkas BPKN akan berkurang.

Selanjutnya, Direktur Lelang Lukman Effendi 
menyampaikan arahan Menteri Keuangan 
yang menginginkan pelaksanaan lelang 

di tahun 2018 seluruhnya menggunakan 
eAuction. Terkait upaya meningkatkan 
penerimaan negara, Direktorat Lelang sedang 
menyusun perubahan tarif lelang. 

Untuk meningkatkan semangat peserta 
rakernas, panitia mendatangkan motivator. 
Motivasi yang dilakukan terkait kerjasama 
dan saling percaya antar anggota tim dapat 
meningkatkan performa. Narasumber 
mengilustrasikan kecepatan penanganan 
pasien di rumah sakit jantung yang kini 
berkembang menjadi rumah sakit terbaik di 
dunia, karena terinspirasi balapan formula 1 di 
tahun 1950. Diceritakan saat itu untuk pit stop 
mobil membutuhkan waktu dalam hitungan 
menit. Seiring perkembangan teknologi 
dan manajemen kerja yang lebih baik, pit 
stop mobil balap hanya butuh waktu dalam 
hitungan detik.

Ketua Project Manager Officer DJKN Rahayu 
Puspasari juga berbagi informasi terkait 

reformasi birokrasi dan transformasi 
kelembagaan yang dilakukan Kemenkeu. 
Salah satu tenaga pengkaji DJKN tersebut 
menyampaikan arahan Menteri Keuangan 
yang baru terhadap program transformasi 
yang selama ini telah dijalankan. Isu sentranya 
tentang perubahan tema inisiatif strategis 
yang tidak lagi berdasarkan sektoral (per unit 
eselon I) dan pembagian pengawasannya 
yang tidak semuanya di Central Transformation 
Office (CTO), tetapi juga di masing-masing unit 
sesuai tingkat kompleksitas inisiatif srategis.

Penanaman pohon secara simbolis oleh Dirjen Kekayaan Negara, Sonny Loho
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MERIAHNYA SATU DASAWARSA 
DJKN DI BERBAGAI DAERAH

bertempat di lapangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) 
Batam diselenggarakan acara puncak peringatan satu dasawarsa DJKN Batam 
(28/10), diawali dengan senam bersama, potong tumpeng, pelepasan balon 
dan berbagai perlombaan yang diikuti oleh seluruh pegawai KPKNL Batam, 
di antaranya lomba Volly, lomba makan kerupuk, dan lomba balap karung.

Pegawai Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur turut serta dalam lomba DJKN Got’s Talent 
dalam rangka memperingati Satu Dasawarsa DJKN. Dengan semangat Kompak-Maju 
dengan tidak mengenal lelah, pegawai Kanwil DJKN Kaltim berlatih di bawah bimbingan 
seorang pelatih vocal Jantje Roring yang sudah sering melatih di banyak tempat.

Keluarga besar KPKNL Makassar yang terdiri dari pejabat pegawai dan tenaga 
honorer beserta keluarganya mengikuti kegiatan Family Gathering, hari Minggu 
(6/11) bertempat di Bugis Waterpark Adventure wahana permainan air terbesar 
di Indonesia Timur yang berada di kawasan Bukit Baruga Kota Makassar.

Sebanyak 16 tim yang, berlomba untuk memenangkan hati juri lomba masak yang 
diselenggarakan oleh Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung (SJB) dalam 
rangka memperingati satu dasawarsa DJKN pada Minggu, (30/10). Anggota tim adalah orang-
orang pilihan pada unit kerjanya di lingkungan Kanwil DJKN SJB, termasuk tim dari KPKNL 
Palembang serta KPKNL di  luar kota Palembang, yaitu KPKNL Lahat dan KPKNL Pangkalpinang.

Dalam suasana peringatan Satu Dasawarsa DJKN, Kantor Pusat DJKN dan 
Kanwil DJKN Jakarta yang tergabung dalam Tim DJKN Peduli Bencana, 
menyapa warga korban bencana banjir di kampung Cimacan, Kota Garut.  Tim 
melakukan penggalangan dana untuk membantu Saudara-saudara sebangsa 
di Garut yang pada bulan September lalu terkena musibah banjir bandang.

Kanwil DJKN Jawa Barat dan KPKNL Bandung mengadakan perlombaan bola 
pingpong, bola voli, catur, gaple serta memasak nasi goreng khusus untuk 
pegawai laki-laki. Pertandingan pembuka adalah bola voli, Kepala Kanwil 
DJKN Jawa Barat beserta Tim melawan Kepala KPKNL Bandung beserta tim.

KPKNL Purwokerto menyelenggarakan kegiatan 
Goes To School. Kegiatan dilaksanakan selama 
dua hari, pada tanggal 25 - 26 Oktober 2016.
Sekolah yang dituju adalah SMK Negeri Banyumas dan 
SMK Negeri 1 Purwokerto. Tujuan utama dari kegiatan 
untuk lebih memperkenalkan DJKN kepada generasi 
muda (civitas akademika) di wilayah KPKNL Purwokerto.

KPKNL Padang mengadakan berbagai macam acara untuk merayakan hari penting bagi 
DJKN dan Kementerian Keuangan ini yaitu donor darah, jalan sehat, dan rancak bana 
competition, yaitu lomba menyanyi, lomba foto tiap seksi dan  lomba penampilan terbaik.

Tim KPKNL Gorontalo memberikan Bantuan Sosial kepada Saudara-saudara 
sebangsa yang terkena musibah banjir di Kec. Bilato Kab. Gorontalo yang 
terjadi pada tanggal 26 Oktober 2016,  dampak terparah musibah ini dirasakan 
oleh warga di tiga desa yaitu Desa Bilato, Desa Totopo, dan Desa  Juriya.
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2016DESEMBER
Sosialisasi Aplikasi SIMAK BMN dan 
Persediaan Terbaru
Direktorat BMN melakukan sosialisasi atas 
aplikasi anyar tersebut kepada Kementerian/
Lembaga bertempat di Gedung Dhanapala.

KALEIDOSKOP 2016

JANUARI
Survey Pendahuluan Aset PT. INALUM oleh 
Kanwil DJKN Sumut 
Survei dilaksanakan oleh Tim yang terdiri dari 
perwakilan dari Kantor Pusat (Direktorat Penilaian) 
dan Kanwil DJKN Sumatera Utara. 

FEBRUARI
PELANTIKAN PEJABAT ESELON II DI LINGKUNGAN 
KEMENKEU
Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang P.S saat melantik 
47 orang pejabat eselon II, diantaranya 11 pejabat dari 
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

MARET
Serah Terima Laporan Hasil Penilaian BMN 
Kabupaten Sorong Senilai Rp336 Miliar
Kepala KPKNL Sorong Nikodemus Sigit Rahardjo 
melakukan serah terima laporan hasil penilaian 
BMD (aset daerah) Pemkab Sorong yang diterima 
langsung oleh Wakil Bupati Sorong Suko Harjono 
pada (1/3) .

APRIL
Serah Terima Barang Gratifikasi KPK Senilai 4 Miliar
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) 
kembali menerima penyerahan  satu set perhiasan 
senilai 4 miliar rupiah barang gratifikasi dari Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (19/4), di 
Kantor Pusat Pegadaian Jakarta. 

MEI
Penguatan Kerja Sama Dua Instansi Penilaian
Berlokasi di Malaysia diselenggarakan high level 
meeting antara DJKN dan Valuation and Property 
Services Department (JPPH), Ministry of Finance 
Malaysia (27/4).

JUNI
Perjanjian Berbasis Pendapatan yang Pertama 
Bagi Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)
LMAN menandatangani perjanjian sewa dengan PT 
Pertamina Hulu Energi NSO dan PT Pertamina Hulu 
Energi NSB di Aula Kantor Pusat DJKN Jakarta (29/6).

JULI
Lelang Jaminan Fidusia Tembus Angka Rp.9 
Miliar
Bertempat di Ruang Aula KPKNL Denpasar, 
telah dilaksanakan  Lelang Eksekusi Fidusia, 
dengan objek lelangnya berupa 1 (satu) paket 
mesin laku terjual 9,1 miliar.

SEPTEMBER
Revaluasi Aset Pemprov DKI Jakarta
Revaluasi dilakukan oleh Kanwil DKI Jakarta 
dan KPKNL Jakarta I untuk pemindahtanganan 
kepada PT Transjakarta melalui mekanisme 
penyertaan modal pemerintah.

AGUSTUS
Bedah Buku DJKN Sharing Transformation 
Spirit, Temukanlah Lentera Jiwamu
Andy Noya tampil memukau saat menjadi 
narasumber dalam acara Bedah Buku DJKN 
(23/8).

OKTOBER
Di Sela Rakerda, Kanwil DJKN Banten Tanam 
1000 Mangrove Peringati 1 Dasawarsa DJKN
Kakanwil DJKN Banten Nur Purnomo terjun 
langsung dalam  acara Penanaman 1000 
Mangrove di Karangantu. 

NOVEMBER
Beli Barang Melalui Lelang Kini Semudah 
Goyangkan Ibu Jari
KPKNL Banjarmasin turut serta dalam pameran 
REI EXPO 2016 yang diadakan oleh DPD Real 
Estate  Indonesia Kalimantan Selatan (05/11)
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Membangun pengelolaan 
kekayaan negara dari nol, melihat 
titik-titik milestone keberhasilan, 

dan mungkin juga kegagalan yang 
memberikan makna pembelajaran dan 
intropeksi diri, tentu penuh dengan 
catatan perjuangan. Di tahun ke-10 ini, 
perlu dipertanyakan, apakah yang telah 
dilakukan DJKN untuk Kementerian 
Keuangan dan negara? Apakah DJKN telah 
berhasil mengelola kekayaan negara?

Sri Mulyani Indrawati adalah Menteri 
Keuangan pada saat DJKN dibentuk, 
sehingga tentunya ia mengikuti seluruh 
prosesnya. Pada saat itu, ia dihadapkan 
pada urgensi untuk melaksanakan 
pembenahan aset negara berdasarkan 
amanat UU Perbendaharaan Negara. 
Awal perjalanan membangun DJKN juga 
identik dengan awal pembangunan 

neraca yang credible, dari disclaimer 
menjadi Wajar dengan Pengecualian, dan 
sebagian sekarang menjadi Wajar Dengan 
Pengecualian.

Setelah memasuki usia sepuluh tahun, 
Menteri Keuangan meminta kepada 
DJKN untuk menambah 
mindset, bukan 
menggantikan. 
fondasi-fondasi yang 
sudah ditetapkan 
sebelumnya seperti 
pembukuan, 
administrasi, 
sertifikasi, dan valuasi 
harus selalu tertib 
pelaksanaannya dan 
tidak bisa dinegosiasikan 
dan digantikan. Namun, hal 
tersebut juga tidak cukup bagi DJKN 

sebagai pengelola aset negara. Dengan 
usia sepuluh tahun, DJKN harus mulai 
beranjak dengan mindset yang baru yaitu 
mengoptimalisasikan aset negara.

Manajemen aset adalah sesuatu yang 
bukan tanpa risiko. Oleh karena itu, 

Menteri Keuangan menegaskan 
dua poin penting yang harus 

diterapkan oleh DJKN 
dalam menjalankan 
fungsinya sebagai 
pengelola aset negara. 
Pertama adalah 
integritas. Menteri 

Keuangan yakin bahwa 
99% dari jajaran DJKN 

adalah orang-orang yang 
memiliki integritas yang 

baik, sehingga beliau mengingatkan 
agar jangan membiarkan yang 1% 

“Aset negara sebesar 

Rp 5.620 triliun masih 

terlalu kecil jika 

dibandingkan dengan 

kehormatan kita yang 

tidak ternilai.”

merusak reputasi DJKN dan seluruh 
institusi Kementerian Keuangan. Integritas 
diperlukan oleh setiap jajaran DJKN dalam 
berkomitmen untuk mengoptimalisasikan 
aset negara.

Kedua, profesionalitas dan kemampuan 
untuk melihat kesempatan. Dalam 
mengelola aset negara, Menteri Keuangan 
mengajak DJKN untuk tidak hanya menilai 
aset berdasarkan high and best use, tetapi 
juga bagaimana aset yang dinilai tersebut 
dapat berguna bagi masyarakat. Untuk 
itu, tata kelola aset negara yang baik 
diperlukan. Kerja sama dengan Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) harus dibina 
sehingga prinsip-prinsip tata kelola aset 
negara yang dapat disepakati bersama.

Menteri Keuangan kembali mengingatkan 
mengenai korupsi dan bagaimana 
korupsi merupakan penyakit yang serius 
dan membahayakan di Indonesia. Ia 
ingin DJKN jangan sampai takut dituduh 
korupsi, karena tidak adanya prinsip tata 
kelola aset negara yang baik, sehingga 
mengakibatkan banyak aset yang menjadi 
sia-sia dan tidak terkelola dengan baik. 
DJKN diminta untuk selalu aktif dalam 
membangun prinsip-prinsip tata kelola 
aset negara yang dapat disepakati 
oleh para auditor dan penegak hukum, 
sehingga hal tersebut tidak menghalangi 
DJKN dalam mengoptimalisasikan aset 
negara.

Sepuluh tahun adalah usia yang masih 
dini, namun cukup dini untuk mulai 
membangun dan meletakkan fondasi-
fondasi yang baik, karena usia tersebut 

tidak dianggap terlalu tua ataupun terlalu 
terlambat. 

Seperti peribahasa, “Gajah mati 
meninggalkan gading, harimau mati 
meninggalkan belang, manusia mati 
meninggalkan nama”, Menteri Keuangan 
ingin jajaran DJKN merasa bangga 
mewariskan karir dan fondasi yang baik 
dalam pengelolaan kekayaan negara. 
Aset negara sebesar Rp 5.620 triliun masih 
terlalu kecil, jika dibandingkan dengan 
kehormatan kita yang tidak ternilai. 
Oleh karenanya, jajaran DJKN di daerah 
selaku manajer aset diingatkan untuk 
selalu menjaga kehormatan dan tidak 
memperjualbelikannya.

Dengan kehormatan dan integritas yang 
tidak diperjualbelikan tersebut, DJKN 
dapat mempunyai kepercayaan diri 
dalam mengelola dan mengoptimalkan 
aset negara tanpa merasa takut dicurigai 
oleh KPK dan ditemukan oleh BPK. Hal 
ini juga harus didukung dengan tidak 
menghalalkan tujuan pengelolaan 
aset negara yang baik dengan proses 
administrasi yang kacau balau karena 
tindakan seperti itu tidak bisa diterima.

Menteri Keuangan kembali mengingatkan 
tiga hal terkait pengelolaan kekayaan 
negara, yaitu pertama, assessment 
kekayaan negara sumber daya alam seperti 
hutan, pertambangan, ikan, dan laut., yang 
harus selalu di-update perkembangannya.

Kedua, pengelolaan kekayaan negara 
dipisahkan yang terdapat pada BUMN. 
Adanya hubungan dan KPI yang jelas dan 

terdapatnya prinsip-prinsip pengelolaan 
kekayaan negara yang dipisahkan yang 
sama dan baik dapat memberikan dampak 
positif kepada DJKN selaku pengelola aset 
negara.

Terakhir, pengeloaan piutang negara 
dan lelang yang terdapat di DJKN. 
Menteri Keuangan mengapresiasi inisiatif 
untuk membentuk e-Auction. Ia tetap 
menginginkan DJKN untuk menjaga 
integritas dari sistem e-Auction tersebut 
dan jangan cepat puas atas inovasi-inovasi 
yang telah dilakukan.

Pada satu dasawarsa DJKN, Menteri 
Keuangan ingin DJKN merasa bangga 
ketika menyampaikan kepada masyarakat, 
bahwa DJKN adalah bagian dari negara 
yang bertanggung jawab dan sudah 
bekerja sebaik mungkin dalam mengelola 
aset negara. Ia juga berpesan, “Jadilah role 
model bagi diri sendiri dan lingkungan 
sekitar dan tetap mengingat dan 
mencerminkan nilai-nilai Kementerian 
Keuangan dalam tindak-tanduk kita. 
Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, 
saya yakin DJKN akan menjadi sumber aset 
negara yang tiada tara harganya.”

Sebelum menutup sambutannya, Menteri 
Keuangan mengucapkan Selamat ulang 
tahun yang kesepuluh untuk DJKN. Sri 
Mulyani berharap, semoga pada tahun-
tahun yang akan datang, DJKN akan selalu 
mengukir prestasi yang bisa dibanggakan 
oleh seluruh jajaran DJKN, Kementerian 
Keuangan, dan pada akhirnya oleh rakyat 
Indonesia.

MENJADI ROLE MODEL BAGI DIRI 
SENDIRI DAN LINGKUNGAN SEKITAR
“Integritas adalah modal utama sebagai manajer aset yang kredibel selain profesionalitas dan kemampuan 

melihat peluang untuk mengoptimalkan aset agar bermanfaat bagi masyarakat dan perekonomian nasional” 

tutur Sri Mulyani Indrawati pada acara pembukaan Rapat Kerja Nasional DJKN tanggal 02 November 2016 

dalam memperingati Satu Dasawarsa DJKN.
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Q: Dapat Bapak jelaskan sejarah 
pendirian DJKN?

A: Sejarah DJKN tidak lepas dari reformasi 
keuangan negara, UU Nomor 1 Tahun 
2003 tentang Keuangan Negara, UU 
Perbendaharaan, dan PP Nomor 6 Tahun 
2006. Yang secara lebih jelas menegaskan 
fungsi Menteri Keuangan selain sebagai 
fungsi Bendahara Umum Negara, fungsi 
pengelola fiskal, fungsi pengelola Kekayaan 
Negara Dipisahkan (KND), juga berfungsi 
sebagai pengelola Barang Milik Negara 
(BMN). Dengan penguatan fungsi itu, maka 
dibentuklah DJKN, yang fungsi-fungsinya 
merging dari DJPLN serta fungsi pengelolaan 
BMN yang berada pada Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan.

Tentu perjalanan waktu 10 tahun ini, up and 
down dari performa organisasi sebagai hal 
biasa. Tetapi, capaian dari 10 tahun saya kira 
sudah banyak. Salah satunya di masa awal 
adalah memperbaiki Laporan Keuangan 
Pemerintah Pusat (LKPP) yang tadinya K/L 
banyak disclaimer karena pengelolaan aset 
yang belum tertib, penglolaan BMN yang 
belum menggambarkan nilai wajar dari 
BMN, oleh karena itu 2007 dimulai inisiatif 
untuk melakukan penilaian kekayaan 
negara dari satuan kerja pada saat itu yang 
mencapai 23.000 satuan kerja.

Satu tugas berat bagi DJKN sebuah 
organisasi muda yang menggabungkan 
berbagai fungsi dan juga SDM yang tidak 
seluruhnya berasal dari unit yang berasal 
dari BMN menghadapi tantangan besar 
bagaimana mengembangkan organisasi, 
meningkatkan kapasitas Sumber Daya 
Manusia (SDM), bagaimana menjalankan 
fungsi dengan efektif, bagaimana merespon 
tantangan peningkatan perbaikan laporan 
keuangan pemerintah pusat khususnya 
terkait dengan pengelolaan aset dan BMN. 

Q: Bagaimana memenuhi harapan pada 
saat DJKN didirikan?

A: Saya kira tantangan dari suatu organisasi 
selalu berkembang dari waktu ke waktu, 
kalau di awal DJKN, misinya adalah 
bagaimana pengelolaan BMN memenuhi 
nilai Rp3 triliun. Misi ini relatif berat, 
dengan alasan: Pertama, awareness dari 
Kementerian dan Lembaga (K/L) masih 
rendah, bayangkan saat itu banyak aset 
yang tidak tercatat, aset yang nilainya satu 
rupiah, tercatat tetapi asetnya tidak ada, 

sebaliknya asetnya ada tetapi tidak ada 
pada catatan, sehingga membuat 3 triliun 
itu suatu tantangan besar. 

Kedua, Kapasitas SDM DJKN berasal dari 
latar belakang yang bukan pengelolaan 
kekayaan negara (hanya beberapa orang 
saja). Namun dengan semangat teman-
teman, kita bisa mewujudkan harapan-
harapan banyak pihak termasuk para 
pimpinan Kementerian Keuangan. Setelah 
tata kelola meningkat, 2010 sampai saat 
ini sudah menuju pada tataran asset 
management bukan lagi asset administrator. 
Pengelolaan aset sudah bergerak ke arah 
bagaimana mengelola aset idle secara 
optimal, atau sudah dimanfaatkan, namun 
skema pemanfaatan tidak selalu cocok 
dengan prinsip the highest and best use. 
Tentu saja sebagai organisasi yang dinamis 
tantangan itu terus ada untuk memastikan, 
bahwa pengelolaan aset  bisa memberikan 
kontribusi terbaik. Oleh karenanya berbagai 
perubahan peraturan diinisiasi.

Membangun awareness dan komitmen 
untuk meningkatkan kinerja itu tidak 
mudah. It takes time, ini seperti lari maraton 
bukan sprint  yang langsung finish. 
Tantangan kita selanjutnya terkait budget. 
Di K/L tidak selalu tersedia dana untuk 
pengelolaan BMN. Bahkan rencana untuk 
memberikan insentif bagi pengelolaan 
BMN sampai saat ini belum terealisasi. Tentu 
tidak ada salahnya insentif tersebut dapat 
dibahas kembali. Supaya K/L punya motivasi 
untuk mengelola asetnya lebih baik lagi. 

Q: Bagaimana pendapat Bapak tentang 
performa DJKN? Saat ini apakah 
memenuhi harapan pada waktu pertama 
kali DJKN didirikan?

A: Pengelolaan aset merupakan proses yang 
berkesinambungan dan menuju proses 
yang selalu berkembang. Sebagai sebuah 
proses, pada usia yang ke sepuluh ini, secara 
umum performa DJKN dapat dikatakan baik. 

Saat ini DJKN sebagai pengelola aset 
negara dituntut untuk senantiasa mampu 
mengoptimalkan fungsi aset sebagai salah 
satu sumber daya dalam mendukung 
peningkatan kualitas pelayanan publik. 
Di sisi lain, dengan jumlah dan nilai aset 
negara yang cukup besar tersebut, terdapat 
potensi yang dapat dioptimalkan dalam 
rangka mendukung efisiensi belanja 
serta menghasilkan alternatif penerimaan 

negara. Kedua hal ini harus diemban oleh 
DJKN secara berimbang. 

Potensi kekayaan negara yang dimiliki 
pemerintah dari sisi nilai  sangat besar. Hal 
ini terlihat dari nilai BMN berupa aset tetap 
yang meningkat signifikan, dari nilai BMN 
per 31 Desember 2005 sebesar Rp314,16 
triliun, sekarang telah mencapai Rp1.852 
triliun (LKPP 2015 Audited).

Q: Masukan sebagai perbaikan 
berkelanjutan?

A: Kombinasi tantangan ke depan tentu 
harus di-catch up dengan perubahan 
lingkungan. Misalnya organisasi ini sudah 
base feed untuk mencapai visi misi yang 
terbaru dari DJKN itu apa. Yang kedua, 
Perubahan lingkungan terkait dengan needs 
stakeholder, ingin berekspektasi terhadap 
DJKN baik pengelolaan BMN maupun 
fungsi legacy yang selama ini dilakukan 
DJKN, seperti  pengelolaan piutang dan 
lelang. Empat fungsi ini tentu memerlukan 
SDM yang harus terus menerus ditempa 
melalui capacity building, benchmarking, 
serta didorong dengan infrastruktur lainnya 
berupa peraturan perundangan yang 
mendukung.

Budget penting untuk secara efektif 
melaksanakan tugas fungsi DJKN. Inisiatif 
baru yang ada harus didorong dan didukung 
dengan dana. Misal penilaian kembali atas 
aset. Kalau tidak direvaluasi, nilai aset kita 
stagnan. Faktor terakhir, Informasi teknologi 
harus mendorong fungsi peningkatan 
kualitas pelayanan DJKN dan fungsi DJKN. 
Seperti e-Auction, karena faktanya selain 
efektif dan efisien, hargnya pun optimal.

Harapan saya tentu dengan perubahan 
lingkungan dan tantangan tersebut insan 
DJKN lebih bisa menunjukkan kualitasnya 
sebagai pengelola aset, multitasking dan 
multidimensi sesuai tugas DJKN yang 
sangat beragam. Dengan begitu,  DJKN 
dapat mengkapitalisasi fungsi, dan peran 
itu bisa dilaksanakan dengan efektif dalam 
mencapai tujuan visi misi DJKN. 

Organisasi selalu berubah, maka tantangan 
tidak dilihat sebagai kendala. Maka 
bagaimana kita bisa bekerja dengan baik 
dengan given constrained, tantangan, 
sehingga mampu mengubah tantangan 
menjadi opportunity.
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MENGUBAH 
TANTANGAN
MENJADI 
OPPORTUNITY
Dengan menumbuhkan budaya entrepreneur maka akan 

timbul peningkatan antusias dan inisiatif untuk terus 

melakukan perbaikan dalam rangka maksimalisasi potensi 

kekayaan negara.

HADIYANTO
Dirjen Kekayaan Negara (2006-2015)

Wawancara Tokoh DJKN



24 Media KN edisi Nomor 24       | 25|       Media KN edisi Nomor 2424 |       Media KN edisi Nomor 24

TUMBUHKAN 
BUDAYA 
ENTREPENEUR
Dengan menumbuhkan budaya entrepreneur maka akan 

timbul peningkatan antusias dan inisiatif untuk terus 

melakukan perbaikan dalam rangka maksimalisasi potensi 

kekayaan negara.

Pada bulan November tahun 2016, 
DJKN genap memasuki usia sepuluh 
tahun sejak dibentuk pada tahun 

2006. Tahun ini merupakan tahun yang 
sangat berarti untuk DJKN karena menjadi 
titik refleksi perjalanan selama satu 
dasawarsa. Tahun ini juga menjadi titik 
awal untuk memasuki tingkat  yang lebih 
tinggi dalam mewujudkan secara nyata 
optimalisasi kekayaan negara yang lebih 
strategis.

Memasuki usia dasawarsa ini, merupakan 
titik awal DJKN untuk melaksanakan 
peran strategis pengelolaan barang untuk 
menghasilkan APBN yang berkualitas 
dan berkesinambungan. Hal ini sesuai 
dengan sorotan Menteri Keuangan yang 
dalam berbagai kesempatan senantiasa 
mengarahkan, agar DJKN menjadi revenue 
center  melalui optimalisasi fungsi ekonomi 
aset, terutama dari sisi penerimaan Mandat 
dari Menteri Keuangan tersebut sejatinya 
sejalan dengan perubahan paradigma 
pengelolaan aset dari asset  administrator 
menjadi asset  manager. DJKN sebagai 
asset manager harus bersikap aktif dalam 
mengoptimalkan potensi kekayaan 
negara serta terus berinisiatif memberikan 
pelayanan yang terbaik dan paling efisien 
dalam pengelolaan kekayaan negara. 

Revenue center  menjadi istilah yang paling 
diperbincangkan di lingkungan DJKN 
pada pertengahan tahun 2016. Dalam 
tataran pemerintahan, arti dari revenue 
center  mengarah pada dua konsep, yaitu 
unit yang secara langsung memiliki tugas 
dan fungsi sebagai pemungut/penghasil 
penerimaan dan unit yang berperan 
sebagai koordinator atas penerimaan 
yang dihasilkan oleh unit lain. DJKN 
memegang dua peranan ini. Selain sebagai 
koordinator pengelolaan BMN yang 
berada pada Kementerian/Lembaga, DJKN 
juga secara langsung mengelola aset-
aset BUN yang sebagian besar berstatus 
idle. Konsep revenue center di DJKN lebih 
dititikberatkan kepada pendayagunaan 
BMN dalam bentuk skema sewa, kerjasama 
pemanfaatan, bangun guna serah (BGS), 
dan bangun serah guna (BSG).

Mengingat banyaknya jumlah dan jenis 
aset, potensi kekayaan negara yang dimiliki 
pemerintah dari sisi nilai  diakui sangat 

besar. Hal ini terlihat dari nilai barang milik 
negara (BMN) berupa aset tetap yang 
meningkat signifikan, dari nilai BMN per 31 
Desember 2005 sebesar Rp314,16 triliun, 
pada tahun 2016 telah mencapai Rp1.852 
triliun (LKPP 2015 Audited ). 

Salah satu jenis kekayaan negara strategis 
yang dikelola oleh DJKN adalah aset yang 
berada di bawah pengelolaan Bendahara 
Umum Negara (aset BUN), diantaranya 
berasal dari aset eks Kontraktor Kontrak 
Kerja Sama (KKKS) di sektor migas, aset 
kontraktor Perjanjian Karya Pengusaha 
Batubara (PKP2B), aset eks Badan 
Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), 
aset eks kelolaan PT Perusahaan Pengelola 
Aset (PPA), eks Bank Dalam Likuidasi (BDL), 
BMN idle, dan lainnya. Aset- aset ini tercatat 
pada LKPP Tahun 2015 dengan nilai sebesar 
Rp303,5 triliun dan telah menghasilkan 
PNBP pengelolaan aset. Jumlah ini cukup 
besar untuk dapat dioptimalkan dalam 
rangka mendukung efisiensi belanja dan 
menghasilkan alternatif penerimaan negara 
dalam rangka penyelenggaraan kehidupan 
pemerintahan maupun dalam mendukung 
peningkatan kualitas pelayanan publik

Selain kekayaan negara, DJKN juga memiliki 
potensi lain yang mampu memberikan 
kontribusi terhadap penerimaan negara. 
Diantara potensi tersebut adalah 
pelayanan lelang dan pengurusan 
piutang negara. Pengurusan piutang 
negara yang optimal dapat digunakan 
sebagai alternatif penerimaan pembiayaan 
dalam negeri. Kedua sumber potensi ini 
akan memperkuat fungsi revenue center  
DJKN. Hal ini dilakukan seiring dengan 
optimalisasi pada penilaian, perencanaan, 
pengawasan, dan investasi pemerintah. 

Dalam mengimbangi upaya optimalisasi 
kekayaan negara, peningkatan reputasi 
DJKN dipilih menjadi tema rapat kerja 
nasional karena reputasi merupakan 
indikator input sekaligus outcome 
keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan 
fungsi sebuah organisasi. Sebagai langkah 
menuju revenue center, peningkatan 
reputasi  yang dilakukan DJKN ini salah 
satunya berupa penetapan rencana 
strategi baik untuk waktu jangka panjang 
maupun jangka pendek baik secara berkala 
maupun berkesinambungan. Hal ini sudah 

diwujudkan dalam bentuk Surat Edaran 
Direktur Jenderal Nomor SE-2/KN/2016 
tanggal 07 Juni 2016.

Dalam jangka panjang, yang menjadi 
perhatian utama DJKN adalah 
penyempurnaan database dan 
penyusunan regulasi yang lebih fleksibel. 
Database aset yang valid dapat digunakan 
untuk melakukan identifikasi kategori, reviu 
portofolio, pola optimalisasi, dan publikasi 
atas aset. Sementara regulasi yang fleksibel 
akan mampu menampung terobosan- 
terobosan terkait optimalisasi aset, 
diantaranya kebijakan sunset policy atas 
pemanfaatan aset yang telah terlaksana, 
debottlenecking prosedur, pengembangan 
aset, pemasaran, digitalisasi, pemberian 
penghargaan, serta pengenaan sanksi atas 
pengelolaan aset.

Dalam jangka pendek, strategi yang akan 
dilakukan, dengan mengimplementasikan 
IKU yang mampu mencerminkan peran 
revenue center  dan akan ditetapkan pada 
kontrak kinerja unit pemilik peta strategis di 
lingkungan DJKN. Selain itu, sebagai bentuk 
percepatan proses bisnis pengelolaan 
kekayaan negara, juga akan segera 
dilakukan implementasi penambahan 
nilai kewenangan pengelolaan BMN 
kepada unit vertikal DJKN. Kedua strategi 
ini dibarengi dengan upaya internalisasi 
perubahan budaya dan pola pikir seluruh 
pegawai DJKN, terutama terkait dengan 
perlunya budaya entrepreneur. Dengan 
menumbuhkan budaya entrepreneur, maka 
akan timbul peningkatan antusias dan 
inisiatif untuk terus melakukan perbaikan 
dalam rangka maksimalisasi potensi 
kekayaan negara.

Hal lain yang sifatnya pendukung 
seperti validasi ulang pemanfaatan aset, 
identifikasi risiko-risiko, dan pemetaan 
kebutuhan regulasi juga prioritas yang 
akan dilaksanakan secara simultan. Melalui 
upaya strategis yang bersifat solutif, 
inovatif, serta kebijakan-kebijakan yang 
lebih berkualitas dan implementatif, DJKN 
diharapkan dapat meningkatkan sinergi, 
kesigapan, dan integritas dalam mengelola 
aset negara.

SONNY LOHO 
Dirjen Kekayaan Negara (2015-sekarang))

Wawancara Tokoh DJKN
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Kekayaan negara, menurut Karsono, 

sudah dikenal lama sejak tahun 1971 

dengan adanya Direktorat Investasi 

dan Kekayaan Negara pada Direktorat 

Moneter. Namun pada waktu itu, yang 

menjadi fokus utama adalah penanaman 

modal dan investasi negara, karena jumlah 

pekerjaannya yang lebih banyak.

Awal mula berdirinya DJKN

Dengan tugas pokok dan fungsi 

Kementerian Keuangan sebagai bendahara 

negara dan pemegang saham, dimana 

revenue diurus oleh pajak dan bea cukai 

dan expenditure diurus oleh anggaran 

dan perbendaharaan, pengelolaan equity 

dan fixed assets masih belum menjadi 

fokus utama. Padahal kedua hal tersebut 

memegang peranan penting dalam 

mendongkrak PNBP. Hal inilah yang 

menjadi alasan berdirinya DJKN yaitu 

untuk mewujudkan tugas pokok dan 

fungsi Kementerian Keuangan dalam hal 

ekuitas dan aset tetap.

Selain untuk mewujudkan tugas pokok 

dan fungsi Kementerian Keuangan dalam 

hal pengelolaan ekuitas dan aset tetap, 

visi Karsono saat membentuk DJKN juga 

untuk mengelola kekayaan negara yang 

dipisahkan yang terdapat di BUMN, yaitu 

penanaman modal pemerintah. Disamping 

itu, beliau juga menyebutkan, bahwa DJKN 

kedepannya harus mengembangkan 

pengelolaan kekayaan negara, agar setiap 

aset yang dimiliki negara dapat diketahui 

dan digunakan sebesar-besarnya untuk 

misi Kementerian Keuangan.

Kunci Sukses DJKN: Integrasi Data

Pentingnya penerapan computerized 

system di DJKN berulang kali ditekankan 

oleh Karsono. Hal ini didukung 

dengan pengalamannya mewujudkan 

terkomputarisasinya basis data ketika 

bekerja di Direktorat Pajak Bumi dan 

Bangunan. 

“Pada tahun 1990, ketika saya menjabat 

sebagai Direktur PBB, ketahuan ada 80 juta 

tanah. Sedangkan saat saya konfirmasi 

kepada BPN, ternyata hanya 3-4 juta yang 

sudah disertifikasi,” tutur Karsono. 

Integrasi data dapat dimulai dengan 

mencari masalah yang terjadi pada DJKN 

terlebih dahulu. Setelah itu, temukan 

solusi yang sesuai dengan tugas pokok 

dan fungsi DJKN. Kemudian, jangan 

takut untuk membangun sebuah sistem 

ataupun database karena jika tidak dimulai, 

integrasi data tidak akan pernah terjadi. 

SDM yang kuat juga diperlukan untuk 

menunjang sistem yang telah diciptakan. 

Selanjutnya hanyalah tinggal memperbarui 

dan menyempurnakan. Jika integrasi data 

sudah terjadi, DJKN akan menjadi pusat 

database kekayaan negara yang lengkap 

yang bisa digunakan untuk berbagai 

macam pembangunan sarana dan 

prasarana negara.

Harapan untuk DJKN

Terbentuknya DJKN merupakan cita-

cita yang diinginkan oleh Karsono. 

Ketika ditanya mengenai pendapat 

beliau mengenai kondisi DJKN yang 

sudah memasuki usia sepuluh tahun, 

Karsono mengatakan, bahwa visi yang 

diinginkannya dahulu sudah diterapkan 

dengan baik oleh DJKN. Hal ini terbukti 

dengan banyaknya inovasi dan berbagai 

sistem dan database yang diciptakan untuk 

mempermudah pengelolaan aset.

“Semakin perdalam tugas pokok 

dan fungsi DJKN.” Karsono kembali 

mengingatkan. “Setelah itu, perbanyak 

infrastruktur negara.”

Karsono yang memiliki banyak 

pengalaman di luar negeri juga 

menginginkan, agar DJKN dapat 

melihat bagaimana negara-negara maju 

mengelola aset yang dimilikinya. Tidak 

hanya melihat, tetapi juga mengomparasi 

dan menerapkan apa yang baik dan bisa 

diterapkan pada DJKN. Dengan demikian, 

optimalisasi pengelolaan kekayaan negara 

akan lebih maksimal.

Kembali Ia menasihatkan, agar seluruh 

jajaran DJKN dapat selalu bekerja dengan 

baik dan jujur dan menempatkan negara 

sebagai prioritas dalam bekerja.

“Perdalam tugas pokok 

dan fungsi DJKN, 

setelah itu perbanyak 

infrastruktur negara”

DEMI OPTIMALISASI 
PENGELOLAAN 
KEKAYAAN NEGARA
Pengelolaan equity dan fixed assets masih belum menjadi fokus utama, padahal 

kedua hal tersebut memegang peranan penting dalam mendongkrak PNBP.

KARSONO SURYOWIBOWO
Dirjen Piutang dan Lelang Negara (2001-2002)

Wawancara Tokoh DJKN
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MENGUKUHKAN 
POSISI DJKN
Adalah Suryanto, Sekertaris Direktur Jenderal Kekayaan 

Negara pertama, yang bersedia meluangkan waktunya untuk 

menjadi narasumber dalam edisi khusus Media KN. 
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Meskipun sejak tahun 
2013 Ia sudah resmi 
menyandang status 
pensiun, peran Suryanto 
pada awal-awal berdirinya 
DJKN tetap tidak dapat 
dilupakan. Sebagaimana 
tokoh-tokoh yang ikut 
menyumbangkan pikiran 
atas terbentuknya DJKN.

Kesadaran akan kepengurusan piutang 
negara yang akan segera berakhir 
membuatnya dan beberapa tokoh 

lain memikirkan suatu strategi agar masa 
depan BUPLN tidak ikut berakhir. Perubahan 
BUPLN menjadi sebuah Direktorat Jenderal 
Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) 
akhirnya menjadi salah satu langkah awal 
untuk menjawab keresahan tersebut.

Berdasarkan pertimbangan fungsi 
strategis dan tugas pokok berdasarkan 
struktur APBN, dimana tiap akun telah 
dipertanggungjawabkan oleh masing-
masing direktorat (red: sebelum 
reorganisasi), pengelolaan aset belum 
menjadi fokus utama. Selain itu, BPK juga 
seringkali menyatakan disclaimer terhadap 
laporan keuangan kementerian/lembaga 
dalam hal aset.

Atas pertimbangan tersebut, pada tahun 
2006, Menteri Keuangan saat itu, Sri 
Mulyani Indrawati, mengubah DJPLN 
menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan 
Negara (DJKN) dan menyerahkan tugas 
pengelolaan aset negara sebagai fungsi 
strategis. Perubahan tersebut dilakukan 
agar mendukung profesionalitas 
Kementerian Keuangan dalam mengelola 
aset.

Mencapai WTP

Setelah ditetapkan kedudukannya 
sebagai pengelola aset, DJKN diharapkan 
dapat menyelesaikan tantangan salah 
satunya berupa mencapai LKPP Wajar 
Tanpa Pengecualian untuk semua aset 
di bawah seluruh kementerian/lembaga. 
Hal tersebut merupakan tantangan yang 

cukup besar mengingat kepengurusan 
aset-aset tersebut berada langsung di 
bawah kementerian/lembaga sebagai 
operatornya, sedangkan DJKN hanya 
menjadi agen penertiban aset.

Untuk menghadapi hal tersebut, Direktur 
Jenderal Kekayaan Negara pertama 
mengusulkan kegiatan inventarisasi dan 
penilai atas seluruh aset yang ada di 
seluruh Kementerian/Lembaga. Kegiatan 
dalam skala besar ini mampu dikerjakan 
hanya dalam waktu dua tahun dengan 
hasil opini WTP bagi sebagian besar 
laporan keuangan kementerian/lembaga.

Penatausahaan Aset

Pengelolaan aset merupakan suatu siklus 
berkelanjutan yang membutuhkan sinergi 
dari operator dan administrator aset 
tersebut, sehingga tidak mudah untuk 
dilakukan penatausahaan jika kedua 
pihak tersebut tidak saling mendukung. 
Oleh karena itu, DJKN perlu melakukan 
koordinasi dengan para operator K/L 
melalui berbagai strategi seperti ajakan 
dan law enforcement, agar masing-
masing operator dapat melakukan 
penatausahaannya sendiri. Bahkan jika 
perlu, DJKN bertindak aktif dengan 
menawarkan kerjasama penatausahaan 
aset pada K/L.

DJKN sebagai Manajer Aset

Sebagai manajer aset, Suryanto berharap 
DJKN dapat menjalankan fungsi 
manajemen, sehingga aset-aset yang sudah 
dibeli dan miliki tidak menjadi aset idle 
serta penggunaannya dapat dioptimalisasi 
sesuai tugas pokok dan fungsi K/L. Begitu 
pula dengan kegiatan pemeliharaan aset 
seperti pengukuhan secara hukum melalui 
sertifikasi aset negara yang sekarang 
sedang digalakkan oleh Badan Pertanahan 
Negara (BPN). Sertifikasi merupakan 
kegiatan penting karena berpengaruh 
pada neraca keuangan pemerintah yang 
secara tersirat menggambarkan seberapa 
kuat perekonomian negara. 

Cita-cita DJKN

Sebagai salah seorang pendahulu DJKN, 
Suryanto menuturkan, bahwa cita-cita awal 
para pendiri adalah mengimplementasikan 
wacana asset tracking dimana keadaan dan 
keberadaan tiap aset K/L dapat diketahui 

secara rinci oleh pengelola aset negara 
dalam hal ini DJKN. Jika wacana tersebut 
sudah terlaksana, maka pemerintah dapat 
mengukur berapa banyak aset yang 
dibutuhkan pada tahun berikutnya dan 
menentukan strategi manajemen yang 
tepat (asset planning).

Perkembangan cita-cita awal 
pembentukan DJKN sejalan dengan tugas 
pemerintah dalam mengemban amanat 
UUD 1945 Pasal 33. Rencana pemerintah 
membuat neraca Sumber Daya Alam (SDA) 
merupakan salah satu guna asset tracking 
and planning. Sebagai manajer aset, 
mengetahui seberapa banyak aset yang 
dimiliki, terutama SDA dalam kaitannya 
dengan rencana pemerintah, dapat 
membantu untuk membuat keputusan 
penatausahaannya dengan tepat. Jika 
berjalan dengan baik, hal ini dapat 
melindungi negara dari potensi kerugian 
seperti ketidaktepatan membuat proyeksi 
royalti kerja sama sekaligus mengokohkan 
status DJKN sebagai revenue center.

Perbaikan yang Berkelanjutan

Memahami cita-cita DJKN yang begitu 
besar dan tinggi membuat semua pihak 
memahami, bahwa masih dibutuhkan 
perbaikan dalam organisasi DJKN. 
Menurut Suryanto, unsur sumber daya 
manusia menjadi fokus utama, agar kinerja 
organisasi dapat meningkat jauh lebih 
baik yang akhirnya akan membuat para 
stakeholder percaya pada DJKN. Dengan 
meningkatnya kepercayaan stakeholder, 
maka penambahan bantuan finansial 
untuk melaksanakan tiap langkah strategis 
mudah didapatkan.

Pada kesempatan kali ini, Suryanto 
berpesan agar teman-teman DJKN 
dapat meningkatkan dan menjaga 
kekompakannya, sehingga tantangan 
yang dihadapi dapat dilewati dengan 
mudah dan DJKN dapat menjadi organisasi 
yang lebih kuat lagi keberadaannya.

SURYANTO
Direktur PKNSI (2012-2013)

Wawancara Tokoh DJKN
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SnapShot

DJKN dalam kurun waktu satu dasawarsa mengelola kekayaan negara, banyak pengalaman menarik yang diabadikan. Memanfaatkan 

momen ulang tahun satu dasawarsa, DJKN mengadakan lomba fotografi dengan tema “Refleksi Pengelolaan Kekayaan Negara dalam 

Lensa”. Potret kinerja DJKN yang begitu kompleks namun dilaksanakan dengan begitu terperinci.  Semoga foto-foto tersebut menjadi jejak 

dalam pengelolaan kekayaan negara kita.

Pengukuran | Fotografer: Didik Dwi Handoko | KPKNL Singaraja

Refleksi Pengelolaan Kekayaan 
Negara dalam Lensa

Photography Contest 2016

Teliti
Marinda Isella | KPKNL Bandar Lampung

Penilaian Limbah Padat
Fikri Hudori | KPKNL Palu
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SnapShot
1

3

2

4

5

6

Cek Fisik BTS
Beta Embriyono | Kanwil DJKN Jawa Timur

1

Mendorong dan Memotivasi
Fransiscus Raja Doly | Kanwil DJKN Papua dan Maluku

2

Rapat Internal
Firman Yogantara | Direktorat KND

3

Penyelamatan Kapal Karam
M. Affid Diena | KPKNL Dumai

4

Ayo Ikut Lelang!
Agus Purwanto | KPKNL Pekalongan

5

Survey Lokasi
Prayudi Utomo | KPKNL Surabaya

6

Penilaian Pesawat
Joko Surono | KPKNL Jayapura

7

7
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Q: Sebagaimana diketahui, tahun ini 
DJKN telah menginjak usia ke sepuluh 
(dasawarsa). Menurut pandangan Ibu, 

hal apa saja yang saat ini dipandang 
urgent terkait Pengelolaan 

Kekayaan Negara?

A: Peraturan 
Pemerintah 

Nomor 27 
Tahun 
2014 telah 

menggariskan pengelolaan aset 
negara, khususnya yang berada dalam 
penguasaan K/L, secara memadai dan 
profesional. Dari keseluruhan proses 
pengelolaan  aset negara (perencanaan 
hingga pengawasan dan pengendalian), 
perencanaan Kebutuhan BMN kiranya 
menjadi salah satu tantangan bagi 
DJKN, karena dari sini semuanya 
bermula. Perencanaan yang buruk, akan 
menghasilkan proses yang buruk pula, 
dan hal ini akan menyebabkan siklus 
pengelolaan aset negara menjadi tidak 
efektif dan efisien. Urgensi pengelolaan 
aset dalam perencanaan kebutuhan BMN 
terdiri dari beberapa unsur, yaitu pertama 
standardisasi BMN sebagai salah satu 
upaya meningkatkan quality assurance 
belanja modal BMN, kedua efektivitas 
pengadaan BMN untuk menjalankan 
tugas dan fungsi K/L , dan terakhir efisiensi 

existing BMN dan optimalisasi BMN Idle 
pada Pengelola Barang. 

Yang kedua, sejalan dengan komitmen 
Kemenkeu untuk menjalankan 

peran vitalnya dalam menentukan 
pembangunan bangsa melalui 

Transformasi Kelembagaan 
di Kementerian Keuangan, 

penting bagi DJKN untuk 
segera bergerak dan 
mewujudkan inisiatif-
inisiatif strategis yang 

diamanatkan kepada 
DJKN. DJKN melalui 6 inisiatif 

strategis bidang pengelolaan 
kekayaan negara (IS 21-26) dan 3 
inisiatif strategis special missions 

(IS27-29) harus berupaya 
mewujudkan pengelolaan 

kekayaan negara yang profesional 
dan akuntabel untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat.

Q: Menurut Ibu, apakah menginjak warsa 
ke 10 ini DJKN sudah dapat disebut 
sebagai manajer aset?

A: Sepuluh tahun merupakan waktu yang 
cukup panjang bagi suatu organisasi, 
dalam hal ini DJKN untuk mulai 
memahami peran strategisnya. Hal inilah 
yang harus kita pahami bersama-sama, 
bahwa DJKN memiliki fungsi strategis 
selaku pengemban amanat UUD, yaitu 
sebagai fungsi koordinator pengelolaan 
kekayaan negara. Mengelola kekayaan 
negara, berarti DJKN mengelola aset-aset 
yang kemudian harus dituangkan dalam 
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 
(LKPP). Artinya, DJKN merupakan salah 
satu aktor penting yang menentukan 
bagaimana kualitas LKPP tersebut. DJKN 
juga memainkan peran selaku kontributor 
perekonomian nasional, yaitu sebagai 
“guardian” BUMN melalui pengelolaan 
investasi pemerintah. Yang tidak kalah 
penting, DJKN telah menerima amanat 
langsung dari Menteri Keuangan untuk 
menjadi revenue center yang harus kita 
buktikan dengan men-generate PNBP 
melalui berbagai mekanisme optimalisasi 
aset.

Yang terpenting bukanlah layak tidaknya 
kita disebut sebagai Manajer Aset, 
melainkan bagaimana kita menyikapi 
sebuah proses dan perubahan untuk 
menanamkan paradigma manajemen aset 
negara yang modern, profesional, dan 

Wawancara Direktur Lembaga Manajemen Aset Negara
dalam rangka Satu Dasawarsa DJKN

FINANCIAL BENEFIT DARI LMAN 
UNTUK REVENUE CENTER

Terdapat 3 jenis manfaat yang diusung oleh LMAN dalam pengelolaan aset yang diserahkan kepada LMAN, meliputi 

financial benefit, cost saving, dan social benefit. Yang paling terkait tentunya financial benefit. Dalam hal ini LMAN 

berusaha memastikan, agar tidak ada potensi manfaat ekonomi dan sosial yang hilang dari setiap aset yang dikelola.

akuntabel. Oleh karena itu, saya mengajak 
seluruh insan DJKN untuk menjadikan 
momen dasawarsa ini sebagai momen 
untuk berintrospeksi, momen untuk 
merefleksikan kembali dan mengkaji 
apa saja yang telah kita lakukan, dan apa 
saja perbaikan-perbaikan yang harus 
dilakukan bagi organisasi ini. Selanjutnya, 
wujudkanlah perbaikan itu dari hal-hal 
yang kecil, untuk mencapai perubahan 
yang lebih besar.

Q: Kaitannya dengan hal-hal tersebut 
di atas, bagaimana sebenarnya 
konsep awal pembentukan Lembaga 
Manajemen Aset Negara (LMAN)?

A: LMAN dibentuk untuk memberikan 
layanan kepada publik di bidang 
pengelolaan properti negara. Secara 
kelembagaan, LMAN berada di bawah 
unit Eselon I Direktorat Jenderal Kekayaan 
Negara (DJKN) selaku Pengelola Barang. 
Keberadaan LMAN tidak dimaksudkan 
untuk menggantikan peran DJKN, namun 
untuk menjalankan fungsi operatorship 
(Bendahara Umum Negara (BUN) yaitu 
menjadi operator Pengelola Barang 
dalam utilisasi dan optimalisasi aset 
BUN/aset potensi . Fungsi LMAN sebagai 
perpanjangan tangan Pengelola Barang 
telah diamanatkan oleh Peraturan 
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 

Dibentuknya LMAN dilatarbelakangi 
oleh adanya kendala dalam dinamika 
pengelolaan aset dimana banyak aset 
negara yang tidak tepakai secara optimal. 
Yang paling mengkhawatirkan dari 
issue ini, timbulnya opportunity loss dan 
besarnya cost of doing nothing yang harus 
ditanggung oleh pemerintah. Aset idle juga 
menimbulkan double inefficiency, karena 
pemerintah melakukan pemborosan 
dengan terus melakukan pengadaan aset 
baru, sementara biaya pemeliharaan atas 
aset yang tidak diutilisasi ini tetap harus 
dianggarkan.

Di sinilah LMAN didirikan sebagai 
terobosan untuk mengatasi masalah 
tersebut. LMAN dibentuk dengan konsep 
organisasi yang responsive, fleksibel, 
bernaluri bisnis, dan otonom dalam 
pengelolaan aset. LMAN didedikasikan 
khusus untuk mengelola idle aset layaknya 
sebuah entitas property management. 

Dengan demikian, LMAN bergerak 
untuk memperkecil potensi timbulnya 
opportunity loss dan cost of doing nothing 
tadi. Namun yang paling utama, LMAN 
harus mampu mengkonversi segala 
bentuk  opportunity loss dan cost of doing 
nothing tadi, sehingga dapat menghasilkan 
penerimaan bagi negara dengan berbagai 
upaya optimalisasi aset yang dapat 
dilakukan oleh LMAN.

Q: Sebagaimana amanat Menteri 
Keuangan, DJKN diharapkan dapat 
menjadi revenue center ke 4 di 
Kementerian Keuangan. Bagaimana 
LMAN akan berkontribusi kaitannya 
dengan tugas Revenue Center ini?

A: Kaitannya dengan revenue center, pada 
dasarnya terdapat 3 jenis manfaat yang 
diusung oleh LMAN dalam pengelolaan 
aset yang diserahkan kepada LMAN, 
meliputi financial benefit, cost saving, dan 
social benefit. Yang paling terkait tentunya 
financial benefit. Dalam hal ini LMAN 
berusaha memastikan, agar tidak ada 
potensi manfaat ekonomi dan sosial yang 
hilang dari setiap aset yang dikelola. Oleh 
karena itu, kami berusaha melakukan 
pendayagunaan atas aset-aset tersebut 
antara lain melalui sewa, kerjasama 
pemanfaatan,  bangun serah guna/bangun 
guna serah, kerjasama pemerintah-swasta 
(KPS), diinvestasikan, maupun ditukar 
menukar dengan prinsip highest and best 
use.

Namun demikian, cost saving menjadi 
suatu alternatif dalam hal aset tidak 
memungkinkan untuk didayagunakan 
melalui mekanisme-mekanisme di 
atas. Penghematan biaya (cost saving), 
terjadi, jika suatu instansi pemerintah 
menggunakan aset yang dikelola LMAN, 
dan dari penggunaannya tersebut, 
instansi pemerintah bersangkutan dapat 
menghindari pengeluaran kas negara 
baik belanja modal maupun belanja 
operasional lain yang berkaitan.

Terminologi cost saving sebagaimana 
dimaksud , tidak terbatas hanya dalam 
rangka untuk memberikan penghematan 
anggaran bagi penerima manfaat dari aset 
kelolaan BLU LMAN (efisiensi pengeluaran), 
namun juga dalam bentuk cost avoidance, 
yakni menghindari pengeluaran kas negara 
(eliminir budget pada saat penganggaran) 

untuk belanja aset yang memiliki manfaat 
yang sama dari aset kelolaan BLU LMAN.

Q: Apa saja tantangan yang akan 
dihadapi oleh LMAN dan bagaimana 
langkah strategis yang telah disiapkan 
untuk menghadapi berbagai tantangan 
tersebut?

A: Kendala utama yang dihadapi dalam 
mengoptimalisasi aset idle/potensi adalah 
regulatory constrain dan institutional 
constrain. Dari sisi regulatory constrain, 
koridor hukum pengelolaan kekayaan 
negara memang didesain agar sistem 
pengendalian internal pengelolaan 
Barang Milik Negara memberikan tameng 
yang kuat untuk menjaga negara dari 
kehilangan aset-asetnya. Hal ini menjadi 
kendala dalam upaya mengoptimalisasikan 
aset secara efektif, karena manajemen 
properti memerlukan berbagai terobosan 
dan fleksibilitas, sementara tata kelola 
instansi pemerintah didesain untuk 
mengedepankan prudensialitas dan 
mekanisme birokrasi.

Institutional constraint terjadi, karena 
karakteristik dan budaya birokrasi, serta 
kompetensi SDM yang bersifat generalis 
tidak didesain untuk menjadi unit yang 
responsif, fleksibel, otonom dalam 
mengelola aset, serta memiliki tenaga ahli 
spesialis yang bernaluri bisnis. 

Langkah-langkah strategis telah disiapkan 
untuk mengantisipasi berbagai tantangan 
tersebut. Sebagai langkah awal, LMAN 
telah mengidentifikasi aset negara 
berupa properti yang berpotensi untuk 
diserahkan pengelolaannya kepada 
LMAN, agar hasilnya lebih optimal. Aset 
yang berpotensi ini dapat berupa aset 
idle, atau aset yang dikuasai negara yang 
memang berpotensi, namun tidak optimal 
penggunaan/pemanfaatannya.

Berbagai regulasi, kebijakan dan SOP 
telah disusun untuk menjadi pedoman 
bagi LMAN dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya. Tidak hanya itu, pola tata kerja 
yang lebih focus melalui project owner, 
kami terapkan sebagai langkah percepatan 
dalam pencapaian target yang diinginkan. 
Kami berupaya kinerja yang lebih 
terorganisir, sehingga target yang ingin 
dicapai dapat diketahui dengan jelas oleh 
berbagai level serta menjadi komitmen 
bersama untuk dicapai.
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Kolom PNKNL

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 35 
Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha 
Hulu Minyak dan Gas Bumi, Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/
PMK.06/2009 Tentang Pengelolaan BMN 
KKKS jo. Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 165/PMK.06/2010, aset-aset hulu 
migas merupakan Barang Milik Negara.

Sebagaimana halnya BMN yang lain, 
aset-aset hulu migas tersebut tunduk 
pada peraturan perundang-undangan 
di bidang pengelolaan BMN. Oleh 
karena itu, penatausahaan, penggunaan, 
pemanfaatan, penghapusan, dan 
pelaporan diatur oleh Menteri Keuangan 
selaku Pengelola Barang.

Pada dasarnya aset hulu migas terbagi 
dalam Harta Benda Modal (HBM), Harta 

Benda Inventaris (HBI), Material Persediaan 
(MP), dan Tanah. Aset hulu migas memiliki 
sifat strategis, berkarakteristik khusus, dan 
pada umumnya bernilai tinggi, misalnya, 
well, turbin, mata bor, anjungan lepas 
pantai (platform), dan lain-lain. Secara 
administratif, aset hulu migas merupakan 
aset pada Pengelola Barang cq. Menteri 
Keuangan cq. DJKN. Dalam praktiknya, 
Pengelola Barang berkoordinasi dengan 
PPBMN Kementerian ESDM dan SKK Migas. 
Unit organisasi pada DJKN yang bertugas 
mengelola BMN hulu migas adalah 
Direktorat PNKNL.

Dalam rangka pengelolaan BMN 
tersebut, Pengelola Barang dalam hal 
diperlukan melakukan penelitian fisik 
terutama penghapusan BMN yang 
mempunyai spesifikasi khusus dan 
tindak lanjut penghapusannya diikuti 
dengan biaya pembongkaran. Sebagai 

misal, pengelolaan platform yang sudah 
tidak berfungsi dan akan dihapuskan. 
Diperlukan kajian yang mendalam agar 
dapat dihasilkan kebijakan yang tepat 
atas pengelolaan platform dimaksud, 
mengingat biaya pembongkaran platform 
sangat tinggi, tidak sebanding dengan 
hasil penjualan eks platform tersebut.

Kajian dilakukan juga untuk melihat 
kemungkinan bangunan platform, apakah 
bisa dimanfaatkan untuk keperluan riset 
kelautan (marine research), terumbu 
karang buatan (rig to reef), objek pariwisata 
dan lain-lain. Dalam rangka pembuatan 
kebijakan tersebut, diperlukan informasi 
yang lengkap, yang salah satunya 
diperoleh dengan melakukan on site visit 
ke platform. Untuk keperluan tersebut, 
Direktur PNKNL telah melakukan on site 
visit ke salah satu platform pada KKKS 
Premier Oil di Kepulauan Natuna.

DJKN Dalam Pengelolaan 
BMN Anjungan Lepas Pantai 

BMN berupa generator pada 
Anjungan Lepas Pantai yang baru 
dilakukan maintenance
Direktur PNKNL bersama dengan 
tim di Anjungan Lepas Pantai KKKS 
Premier Oil di Kepulaian Natuna
Anjungan Lepas Pantai KKKS 
Premier Oil di Kepulauan Natuna

1.

2. 

3. 

1
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Kolom BMN

1. Kegiatan Percepatan Sertifikasi BMN 
berupa tanah

Dalam rangka percepatan penyelesaian 
permasalahan bukti kepemilikan 
tanah BMN, telah diterbitkan Peraturan 
Bersama antara Menteri Keuangan 
Nomor 186/PMK.06/2009 dan Kepala 
Badan Pertanahan Nasional (BPN) 
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 
2009 tanggal 18 November 2009 tentang 
Pensertifikatan Barang Milik Negara 
berupa Tanah.

Capaian kinerja

Pada tahun 2012 telah dilakukan 
identifikasi dan pendataan melalui aplikasi 
Sistem Informasi Manajemen Pendataan 
Tanah Pemerintah (SiMANTAP) terhadap 
26.674 bidang tanah, dimana 11.506 
(43,14%) diantaranya belum bersertifikat 
dan 15.168 (56,86%) telah bersertifikat.

Tahun 2013, berdasarkan hasil rekapitulasi 
atas hasil identifikasi bidang tanah yang 
disampaikan oleh K/L dan Kantor Wilayah 
DJKN melalui aplikasi SIMANTAP diketahui, 
bahwa jumlah bidang tanah yang telah 
dilakukan identifikasi melalui aplikasi 
SIMANTAP sebanyak 31.690 bidang. Dari 

jumlah tersebut diketahui sebanyak 
18.107 (57,14%) bidang telah memiliki 
sertifikat, sedangkan jumlah bidang tanah 
yang belum bersertipikat sebanyak 13.583 
(42,86%) bidang, sebanyak 255 (1,88%) 
bidang sedang dalam status sengketa dan 
sebanyak 13.328 (98,12%) bidang tidak 
bersengketa. Melalui kegiatan percepatan 
sertifikasi, pada tahun 2013 sebanyak 
1.237 bidang telah diterbitkan sertipikat 
dan 763 bidang dilaporkan dalam proses 
pensertipikatan.

Pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah 
Tahun 2014 diperoleh capaian bidang 
tanah yang terbit sertipikasi sebanyak 
3.483 bidang atau 69,66%, sedangkan 549 
bidang atau 10,98 % dilaporkan dalam 
proses.

Pencapaian pensertifikatan pada tahun 
2015 menunjukkan kenaikan yang 
positif, dibandingkan tahun sebelumnya. 
Sertipikat yang berhasil diterbitkan 
sebanyak 4.490 bidang atau 89,80% dari 
target 5.000 bidang, sedangkan yang 
masih dalam proses sebanyak 370 bidang. 

Selanjutnya sampai dengan Triwulan 
II Tahun 2016 bidang tanah yang 
direkomendasikan ke Kementerian ATR/
BPN untuk diterbitkan sertipikat sebanyak 
2.196 bidang atau 65,55 % dari target 
sebanyak 3.350 bidang. Yang berhasil 
disertipikasi sebanyak 403 bidang atau 
12,03% dan 704 bidang tanah atau 21,01 
% dalam proses pensertipikatan (lihat 

grafik).

MILESTONE DIREKTORAT BMN
SATU DASAWARSA DJKN

Rumusan milestone lingkup 

pengelolaan Barang Milik Negara  

(BMN) dalam mendukung 

pelaksanaan pengelolaan keuangan 

negara demi terwujudnya good 

governance secara profesional, 

terbuka dan bertanggung jawab.

Hambatan

Beberapa hal yang menjadi kendala 

dalam kegiatan percepatan sertifikasi 

BMN berupa tanah antara lain:

a. BMN berupa tanah yang akan 

disertipikatkan bermasalah ketika 

dilakukan pengukuran ke lapangan, 

antara lain: telah bersertipikat atas nama 

pihak lain, dikuasai pihak lain, berada 

dalam kawasan hutan lindung, dan 

adanya ketentuan adat (hak ulayat) yang 

dapat membuat proses pensertipikatan 

tidak dapat dilakukan, seperti di Propinsi 

Sumatera Barat dan Papua;

b. Pensertipikatan BMN berupa tanah 

dianggarkan secara on top pada DIPA 

Kanwil ATR/BPN, namun K/L masih perlu 

mengalokasikan penganggaran dalam 

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 

(DIPA), antara lain untuk biaya pra 

pensertipikatan (penyiapan data, verifikasi 

data dan lapangan), biaya pendampingan 

pensertipikatan ke lapangan;

c. Dengan banyaknya program sertipikasi 

pada ATR/BPN, pensertipikatan BMN 

berupa tanah belum menjadi program 

pensertipikatan prioritas  Kementerian 

ATR/BPN.

Koordinasi intens antara para pihak terkait 

(Kementerian Keuangan, Kementerian 

ATR/BPN, Bappenas, dan Kementerian/

Lembaga) masih perlu ditingkatkan

2. BMN Idle

Dalam rangka menyikapi perkembangan 

kondisi dan praktik yang terjadi serta 

guna meningkatkan efektivitas dan 

optimalisasi penggunaan BMN pada K/L 

dengan tetap menjunjung tinggi tata 

kelola pemerintahan yang baik (good 

governance), telah diterbitkan Peraturan 

Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71/

PMK.06/2016 menggantikan PMK Nomor 

250/PMK.06/2011 tentang Tata Cara 

Pengelolaan Barang Milik Negara Yang 

Tidak Digunakan Untuk Menunjang Tugas 

dan Fungsi Kementerian/Lembaga

BMN idle merupakan bagian dari BMN, 

sehingga seluruh BMN idle dapat diakui 

sebagai BMN, sedangkan BMN idle yang 

dilaporkan dan disajikan dalam Laporan 

Keuangan Sistem Akuntansi Transaksi 

Khusus adalah BMN yang telah ditetapkan 

menjadi BMN idle dan sudah diserahkan 

kepada Pengelola Barang (dilengkapi 

dengan Berita Acara Serah Terima dari 

Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dan 

Pengelola Barang dalam hal ini Kepala 

KPKNL) dan disajikan di dalam pos Aset 

Lainnya dengan perkiraan Aset Lain-Lain.

Saldo awal BMN idle per tanggal 1 

Januari 2016 Rp21.983.187.943,00. Pada 

periode semester I Tahun 2016 terdapat 

mutasi tambah atas BMN idle yang 

sudah diserahkan kepada Pengelola 

Barang dalam hal ini KPKNL senilai 

Rp17.257.153.625,00 dan mutasi kurang 

sebagai tindak lanjut atas penyerahan 

BMN idle sebesar Rp0,00, sehingga nilai 

BMN idle per 30 Juni 2016 adalah sebesar 

Rp39.240.341.568,00 (Nilai sebelum 

penyusutan).

3. Perkembangan Nilai BMN

Nilai BMN per 30 Juni 2016 merupakan 

penjumlahan nilai BMN per 1 Januari 

2016 (saldo awal) dan nilai mutasi BMN 

selama kurun waktu 1 Januari 2016 

sampai dengan 30 Juni 2016. Nilai BMN 

per 30 Juni 2016 pada LBMN Semester I 

Tahun 2016 sebesar Rp2.139.196.658,57 

juta terdiri dari nilai BMN intrakomptabel 

sebesar Rp2.138.248.167,17 juta dan 

ektrakomptabel sebesar Rp948.491,39 

juta. BMN intrakomptabel disajikan pada 

LKPP sebagai Persediaan, Aset Tetap, dan 

sebagian dari Aset Lainnya.

Apabila dibandingkan dengan LBMN 

Tahun 2015 (audited), Nilai BMN yang 

disajikan pada LBMN Semester I Tahun 

2016 mengalami kenaikan sebesar 

Rp11.747.587,75 juta atau 0,55%, yaitu 

dari Rp2.127.449.070,82 juta menjadi 

Rp2.139.196.658,57 juta.

4. Penyempurnaan Regulasi

Terdapat beberapa regulasi yang terbit 

pada tahun 2016, yaitu:

- PMK Nomor 7/PMK.06/2016 tentang 

Standar Barang Dan Standar Kebutuhan 

BMN Berupa Tanah dan/atau Bangunan

- PMK Nomor 52/PMK.06/2016 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Dan 

Pengendalian BMN

- PMK Nomor 57/PMK.06/2016 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN

- PMK Nomor 65/PMK.06/2016 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan BMN 

Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur

- PMK Nomor 69/PMK.06/2016 tentang 

Tata Cara Rekonsiliasi BMN Dalam 

Rangka Penyusunan Laporan Keuangan 

Pemerintah Pusat 

- PMK Nomor 71/PMK.06/2016 tentang 

Tata Cara Pengelolaan BMN Yang Tidak 

Digunakan Untuk Menyelenggarakan 

Tugas dan Fungsi Kementerian Negara/

Lembaga

- PMK Nomor 83/PMK.06/2016 

tentang  Tata Cara Pelaksanaan 

Pemusnahan dan Penghapusan BMN

- PMK Nomor 87/PMK.06/2016 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan BMN

- PMK Nomor 111/PMK.06/2016 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan 

BMN.
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Kolom KND

Pengemban tugas dan fungsi (tusi) 
investasi Pemerintah pada DJKN 
dilaksanakan oleh Direktorat 

Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) 
yang merupakan transformasi unit dari 
Direktorat Barang Milik Negara II (BMN II) 
pada tahun 2011. Pada awal pembentukan 
Direktorat BMN II, pelaksanaan tusi KND 
lebih banyak menekankan pada tugas 
terkait penataan administrasi kekayaan 
negara yang meliputi pengumpulan 
semua Laporan Keuangan BUMN dan 
Perseroan Terbatas untuk disusun 
menjadi sebuah buku penatausahaan, 
penetapan neraca awal Pertamina, serta 
penyelesaian administrasi dan legalitas 
dari penambahan penyertaan modal 
Pemerintah yang berasal dari Barang Milik 
Negara yang belum ditetapkan statusnya. 
Transformasi organisasi Direktorat BMN 
II menjadi Direktorat KND dimaksudkan 
untuk mendukung DJKN untuk fokus 
dan mengukuhkan posisi Menteri 
Keuangan selaku wakil Pemerintah dalam 
kepemilikan Kekayaan Negara Dipisahkan 
terkait Kekayaan Negara Dipisahkan 
sebagai perwujudan kewenangan Menteri 
Keuangan sesuai Undang-Undang Nomor 
17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Tanggung Jawab Atas Sistem Investasi 
Akuntansi Pemerintah yang Semakin 
Meluas

Pada awal pelaksanaan tugas di bidang 
KND, DJKN melalui Direktorat BMN II 
terbatas melaksanakan fungsi sebagai 
Unit Akuntansi Bendahara Umum 
Negara untuk investasi jangka panjang 
permanen yang bertanggung jawab atas 
semua nilai Kekayaan Negara Dipisahkan 
pemerintah. Selanjutnya, pada tahun 
2010, tugas pelaporan yang menjadi 
kewenangan DJKN semakin berkembang 
menjadi seluruh investasi jangka panjang 
pemerintah. Dua tahun kemudian, 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/
PMK.05/2012 mengamanatkan DJKN 
sebagai Pembantu Pengguna Anggaran 
Bendahara Umum Negara (PPA BUN) 
Pengelola Investasi Pemerintah. Artinya, 
tanggung jawab DJKN yang sebelumnya 
sebatas pelaporan berkembang menjadi 
perencanaan anggaran BUN lingkup 
investasi pemerintah. DJKN menjadi 
saringan pertama terhadap usulan 
anggaran investasi pemerintah sebelum 
diajukan kepada DJA selaku Pengguna 
Anggaran. Perencanaan anggaran 
investasi pemerintah untuk Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 
TA 2014 merupakan titik awal pelaksanaan 
peran DJKN sebagai PPA BUN Pengelolaan 
Investasi Pemerintah.

Dengan demikian dapat dikatakan 
peran penting investasi pemerintah 
yang diemban oleh DJKN: hulu investasi 
berperan dalam perencanaan, dan 
hilirnya berperan dalam pelaporan 
investasi pemerintah. Nilai investasi jangka 
panjang sesuai Laporan Sistem Akuntansi 
Investasi Pemerintah (SAIP) disebutkan 
sebesar Rp2.223 triliun yang kemudian 
dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan 
Pemerintah Pusat (LKPP) setara dengan 
43,05% aset yang senilai Rp5.163 triliun.

RUPS BUMN di bawah Pembinaan dan 
Pengawasan Kementerian Keuangan

Tidak banyak yang mengetahui, bahwa 
terdapat 4 (empat) Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) yaitu PT Sarana Multi 
Infrastruktur (Persero)/PT SMI, PT 
Penjaminan Infrastruktur Indonesia 
(Persero)/PT PII, PT Sarana Multigriya 
Finansial (Persero)/PT SMF, PT Geo Dipa 
Energi (Persero)/PT GDE, dan 1 (satu) 
lembaga sui generis yaitu Lembaga 

DARI ADMINISTRASI MENUJU 
ANALIS INVESTASI

DJKN yang memiliki tugas dan fungsi terkait 

aset negara, selain memiliki kewenangan pada 

pengelolaan Barang Milik Negara, juga mengemban 

tusi di bidang investasi pemerintah yang juga 

merupakan bagian dari aset negara. 

Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) 
yang berada di bawah pembinaan 
dan pengawasan Kementerian 
Keuangan. Dalam pelaksanaannya, 
peran Kementerian Keuangan selaku 
pembina dan pengawas BUMN dan 
Lembaga tersebut dilakukan oleh  DJKN 
yang berperan sebagai Rapat Umum 
Pemegang Saham (RUPS). Peran yang 
diemban DJKN melakukan pembinaan 
dan pengawasan, agar kelima institusi 
tersebut mampu menjadi fiscal tool 
pemerintah dan melaksanakan mandat 
untuk mendukung program pemerintah. 
Misalnya, PT SMI telah melakukan 
aktivitas pembiayaan infrastruktur 
dengan komitmen pembiayaan pada 
akhir tahun 2015 mencapai Rp23 triliun. 
Komitmen pembiayaan tersebut telah 
semakin terdiversifikasi ke berbagai sektor 
infrastruktur dengan tiga kontributor 
terbesar berasal dari sektor Jalan 
(27%), Minyak dan Gas Bumi (26%) dan 
Ketenagalistrikan (25%). LPEI berfokus pada 
pembiayaan untuk menunjang program 
ekspor nasional, antara lain pembiayaan 
program pemerintah yang non bankable, 
namun feasible seperti pembiayaan kepada 
PT INKA untuk ekspor gerbong kereta 
api ke Bangladesh. Khusus untuk PT SMI, 
kedepannya akan bertransformasi menjadi 
Lembaga Pembiayaan Pembangunan 
Indonesia yang berfokus pada pembiayaan 
infrastruktur di Indonesia. 

Pengawalan Penyertaan Modal Negara

Dalam upaya mewujudkan salah satu 
tujuan bernegara untuk meningkatkan 
kesejahteraan umum, Pemerintah 
berkewajiban menciptakan perkembangan 
perekonomian negara, antara lain dengan 
menyediakan barang dan/atau jasa 
yang bermutu tinggi dan memadai bagi 
pemenuhan hajat hidup orang banyak 
melalui badan usaha. Untuk mewujudkan 
kesejahteraan umum melalui badan usaha, 
pemerintah dapat melakukan Penyertaan 
Modal Negara (PMN) untuk pendirian 
BUMN atau  penambahan modal BUMN. 

Dalam proses penambahan PMN, DJKN 
memiliki peran strategis, yaitu menjadi 
unit di Kementerian Keuangan yang 
bertanggung jawab menyampaikan usulan 

PMN dalam APBN, melakukan analisis pada 
kajian yang menjadi dasar usulan PMN, 
serta melakukan monitoring dan evaluasi 
atas penggunaan PMN. 

Selain kepada badan usaha, PMN juga 
dapat dialokasikan kepada organisasi/
lembaga keuangan internasional dalam 
rangka mempertahankan voting share yang 
dimiliki Indonesia pada masing-masing 
Lembaga Keuangan Internasional atau 
dalam rangka membayarkan komitmen 
yang telah disampaikan oleh Pemerintah. 
Tak hanya itu, pada tahun 2015, terdapat 
juga PMN lainnya yang diberikan kepada 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 
Kesehatan dan LPEI. Di tahun yang sama, 
tercatat DJKN memproses PMN dengan 
nilai realisasi Rp70,393 triliun dengan fokus 
pada program kedaulatan pangan (13%), 
pembangunan maritim (10%), kemandirian 
ekonomi nasional (11%), pembangunan 
infrastruktur dan konektivitas (65%), dan 
industri pertahanan dan keamanan (2%). 

Tugas KND Memiliki Magnitude Nasional

Berbagai pekerjaan KND memiliki 
magnitude nasional. Dalam rangka divestasi 
saham PT Newmont Nusa Tenggara, 
DJKN berkoordinasi dengan pihak-pihak 
berwenang dan menyusun kajian terkait 
pembelian saham divestasi PT Newmont 
Nusa Tenggara serta mempersiapkan 
dalam perkara di Mahkamah Konstitusi. 
Dalam pengambilalihan PT Inalum, 
DJKN menjadi anggota Tim Perunding 
dalam perundingan antara Pemerintah 
Republik Indonesia dengan Nippon 
Asahan Aluminium (NAA) yang 
prosesnya dimulai dari tahun 2011, 
hingga tingkat perundingan pada tahun 
2013. Dalam permasalahan PT Merpati 
Nusantara Airlines, DJKN terlibat dalam 
mengawal restrukturisasi PT MNA, hingga 
penyelesaian permasalahan karyawan. 
DJKN juga terlibat dalam transformasi 
PT Askes dan PT Jamsostek menjadi BPJS 
Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan 
melalui pengesahan modal awalnya. Selain 
itu, DJKN terlibat dalam percepatan ganti 
rugi masyarakat yang terkena luapan 
lumpur Sidoarjo. Tahun 2016 ketika 
Pemerintah melalui Kementerian BUMN 
selaku lead dalam proses pembentukan 

holding BUMN, DJKN terlibat aktif di dalam 
proses pembentukan holding tersebut 
melalui proses Peraturan Pemerintah 
yang menjadi dasar pembentukan 
holding sekaligus kajian holding yang 
menyertainya. 

Database Semua Investasi Pemerintah

Tugas awal di bidang tusi KND sebatas 
penatausahaan laporan keuangan BUMN 
(administrasi) saat ini telah berkembang 
sedemikian rupa menjadi analis investasi. 
DJKN memiliki aplikasi Early Warning 
System kinerja BUMN yang membantu 
memonitor kinerja BUMN dan juga 
menjadi basis data investasi jangka 
panjang pemerintah guna menjalankan 
peran DJKN dalam penatusahaan sekaligus 
membantu meningkatkan kemampuan 
analisis dalam rangka pengelolaan 
investasi pemerintah. Fungsi database ini 
diharapkan akan mengukuhkan peran 
DJKN menjadi referensi utama kebijakan 
Menteri Keuangan terkait investasi pada 
BUMN. 

Satu Dasawarsa tusi KND

Satu dasawarsa DJKN, tusi di bidang 
KND telah mengalami transformasi 
perkembangan tugas dan fungsi yang 
makin meluas jika dibandingkan dengan 
tusi pada saat pendirian. Peran DJKN 
dalam magnitude nasional semakin 
luas, sekaligus semakin beragamnya 
para pemangku kepentingan terkait. Ke 
depan, seiring dengan makin luasnya 
tusi di bidang KND juga didukung 
dengan peningkatan kapasitas SDM yang 
berkelanjutan, dan ditopang dengan 
penyempurnaan Standard Operating 
Procedures (SOP) mengawal pelaksanaan 
tusi KND di DJKN  yang semakin 
menantang.

Tim Dit KND: Monika Yolando, Jimmy 
Irawan, dan Indriasari Sundoro)
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MENITI ASA DENGAN ROAD 
MAP LELANG 2016-2019

Membangun kepercayaan 

tidaklah mudah. Berbagai upaya, 

bahkan pengorbanan, dilakukan 

untuk dapat meraihnya. Sebagaimana 

kita ketahui, proses bisnis lelang dimulai 

dengan adanya permohonan dari penjual 

dan adanya pembeli yang berminat 

membeli. Anggapan penjualan melalui 

lelang kurang efektif menjadi tantangan 

dalam praktis lelang itu sendiri. Di sisi 

pembeli, kurangnya minat membeli 

melalui lelang disebabkan oleh anggapan 

membeli barang melalui lelang cenderung 

bermasalah. Apabila kendala tersebut 

tidak cepat diatasi, bukan tidak mungkin 

kepercayaan memanfaatkan lelang 

sebagai sarana jual beli barang akan pudar, 

berkurang, bahkan tidak ada lagi.

Lelang merupakan cara yang unik untuk 

bertransaksi jual beli. Didahului dengan 

suatu pengumuman lelang untuk 

mengumpulkan peminatnya, penjualan 

barang dilakukan untuk mencari peminat 

yang bersedia membeli dan membayar 

dengan harga tertinggi. Selain itu, sebagai 

jenis jual beli, lelang dipercaya oleh 

berbagai peraturan perundang-undangan 

untuk pengalihan hak atas suatu barang 

yang transparan dan akuntabel.

Dalam perkembangannya selama tujuh 

tahun terakhir, realisasi capaian lelang, 

frekuensi lelang, pokok lelang atau bea 

lelang yang merupakan penerimaan bagi 

negara sejak tahun 2010 sampai dengan 

2016 selalu di atas target yang ditetapkan 

disetiap tahunnya. Bahkan, capaian kinerja 

menunjukkan tren yang selalu meningkat 

setiap tahunnya. Tercatat frekuensi lelang 

pada tahun 2010 sejumlah 27.595 kali, dan 

pada tahun 2016 naik menjadi 58.674 kali, 

atau kalau di rata-rata kenaikan 4.440 kali 

setiap tahun. Sedangkan, pokok lelang 

pada tahun 2010 sebesar Rp6,80 triliun, 

dan pada tahun 2016 naik menjadi 13,13 

trilun atau rata-rata kenaikan Rp0,90 triliun. 

Bea lelang pada tahun 2010 sebesar 

Rp83,84 miliar pada tahun 2016 naik 

menjadi Rp282,43 miliar atau naik rata-rata 

Rp28,37 miliar setiap tahun.

Apabila dilihat dari keseluruhan aktivitas 

lelang, kontribusi DJKN dalam penerimaan 

negara yang berasal dari lelang tidak 

hanya perolehan bea lelang saja. Pada 

pelaksanaan lelang barang tidak bergerak 

ada Pajak Penghasilan dan Bea Perolehan 

Atas Hak Tanah dan atau Bangunan 

(BPHTB) yang dapat dikategorikan sebagai 

penerimaan negara dan tidak sedikit 

jumlahnya.

Penerimaan negara dari lelang setiap 

tahunnya, baik yang masuk ke APBN 

maupun APBD, di atas satu triliun rupiah. 

Bahkan pada tahun 2013 mencapai 

Rp1,82 triliun yang dihasilkan dari bea 

lelang, PPh, BPHTB, maupun pokok lelang 

yang pemohonnya adalah berasal dari 

Kementerian Negara/ Lembaga atau 

Pemerintah Daerah.

Merinci capaian kinerja lelang pada tahun 

2016, tercatat dalam frekuensi 58.674 kali 

(174,0% dari target 33.730 kali) pokok 

lelang mencapai Rp13,13 triliun (122,6% 

dari target Rp10,71 triliun). Sedangkan 

untuk kontribusi penerimaan negara 

bea lelang tercatat Rp282,43 miliar 

(112,0% dari target Rp252,25 miliar), 

dengan rincian perolehan dari Pejabat 

Lelang Kelas I sebesar Rp192,78 miliar, 

perolehan bea lelang Pegadaian sebesar 

Rp51,70 miliar. Total kontribusi KPKNL 

terhadap penerimaan negara mencapai 

Rp244,47 miliar (108,3% dari target sebesar 

Rp225,68 miliar). Pejabat Lelang Kelas II 

menyumbangkan angka Rp37,96 miliar, 

142% dari target yg diembannya sebesar 

Rp26,57 miliar.

Angka-angka yang menggembirakan 

tersebut tentu tidak membuat Direktorat 

Lelang cepat berpuas diri. Untuk itu, dalam 

menyongsong tahun 2017 upaya untuk 

terus meningkatkan kontribusi terhadap 

penerimaan negara terus ditingkatkan, 

dengan kenaikan target untuk tahun 2017 

sebesar 20% dari sebelumnya tahun 2016, 

menjadi Rp302,40 miliar, kenaikan target 

PNBP ini tentunya diikuti kenaikan target 

frekuensi lelang tahun 2017 menjadi 

38.810 kali, dan pokok lelang Rp12,85 

triliun, dan ini tentunya menjadi tantangan 

bagi kita untuk dapat memenuhi 

capaiannya. 

Direktur Lelang, Lukman Effendi 

menyatakan, bahwa menghadapi 

perubahan jaman dan dinamika 

perkembangan lelang, countinous 

improvement lelang harus terus dilakukan. 

Upaya modernisasi, cara kerja yang 

profesional, serta layanan yang prima bagi 

masyarakat dengan ditopang dasar hukum 

yang kuat terus diupayakan untuk menuju 

kesempurnaan.  Dengan 4 prinsip dalam 

bekerja, yakni disiplin, kreatif, inovatif, 

dan militan, diungkapkan bahwa dalam 

menjalankan tugas semestinya dilakukan 

secara optimal, mengerahkan segala daya 

upaya untuk menyelesaikannya, tanpa 

dibatasi keluhan, kendala waktu, biaya dan 

sebagainya.

Untuk itu, langkah kebijakan strategis telah 

dirumuskan. Dengan didasarkan visi lelang, 

untuk mewujudkan pelayanan lelang 

yang dapat dipertanggungjawabkan dan 

dibanggakan masyarakat dan misi yang 

diemban, pertama, menyelenggarakan 

pelayanan lelang sebagai instrumen 

jual beli yang mampu mengakomodasi 

perkembangan dinamika masyarakat 

termasuk dengan menggunakan teknologi 

informasi.  Kedua, mewujudkan citra lelang 

yang transparan, adil, tertib, akuntabel dan 

profesional yang memuaskan stakeholder. 

Ketiga, mewujudkan lelang sebagai sarana 

penerimaan negara yang profesional. 

Keempat, mewujudkan lelang sebagai 

sarana law enforcement. Kelima, menggali 

potensi lelang secara optimal.

Untuk mewujudkan apa yang telah 

menjadi visi dan misi, diperlukan pedoman 

fit for purpose, agar tujuan tercapai. Untuk 

itu Direktorat Lelang, telah menggulirkan 

Road Map 2016-2019. Road Map tersebut 

didukung alur tahapan program kerja yang 

semakin terarah, jelas dan terukur dan 

tertuang dalam Rencana Kerja Pelelangan 

periode tahun 2016-2019.

Road Map Lelang memuat empat tahapan 

strategi utama dengan fokus target 

capaian pada masing-masing tahun 

mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 

2019. Pada tahun 2016, akan dilaksanakan 

penguatan proses bisnis lelang (business 

process) dengan strategi pencapaian 

mengembangkan database yang handal 

berikut dengan penggunaan aplikasi 

pendukungnya. Kemudian  pada tahun 

2017, digitalisasi proses bisnis dilakukan 

dalam skala yang lebih besar dengan 

mengoptimalkan sistem pelayanan 

yang berbasis Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) untuk mendukung 

pelayanan yang lebih cepat, efisien, dan 

efektif. Untuk mendukung pola kerja digital 

serta layanan yang berbasis TIK, tahun 

2018 akan dilakukan upaya pemantapan 

mutu dan pola kerja yang profesional 

dengan penyediaan sumber daya manusia 

(SDM) yang kompeten. Tentunya dengan 

didukung regulasi yang komprehensif. 

Selanjutnya, di akhir tahapan Road Map 

Lelang, di tahun 2019 sasaran strategis 

yang ingin dicapai adalah standardisasi 

pelayanan melalui SOP yang teruji. 

Harapan lelang yang aman, unggul, 

dan terpercaya dapat tercapai di tahun 

2019 ini. Rangkaian Strategi kebijakan 

yang tertuang dalam Road Map Lelang 

tahun 2016-2019 perlu didukung dengan 

rangkaian program kerja. Rincian program 

kerja tersebut telah terangkum dalam 

Rencana Kerja Direktorat Lelang tahun 

2016-2019.

Rencana kerja yang pertama, memperkuat 

regulasi menjadi prioritas; kedua, 

meningkatkan kualitas Pejabat Lelang; 

ketiga, optimalisasi dan efisiensi lelang; 

keempat, tata kelola pelelangan serta yang 

kelima, optimalisasi lelang noneksekusi 

sukarela. 

Pada tahun 2016 revisi beberapa 

peraturan telah dilakukan. Revisi 

menyesuaikan peraturan lama dengan 

pola perkembangan jaman dan teknologi. 
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Disusun oleh : Hendrawan Yudie S. 
Kepala Seksi Bina Lelang IIIC

Antara lain Peraturan Menteri Keuangan 

(PMK) Nomor 27/PMK.06/2016 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Peraturan 

ini merupakan pengganti dari PMK 

Nomor 93/PMK.06/2010 sebagaimana 

telah diubah dengan PMK Nomor 106/

PMK.06/2013, karena sudah tidak sesuai 

lagi dengan perkembangan dinamika 

permasalahan yang semakin kompleks. 

Untuk memperkuat penerapan sistem 

penawaran lelang berbasis elektronik 

untuk lelang yang lebih efisien, 

transparan, dan akuntabel melalui aplikasi 

e-Auction telah ditetapkan PMK Nomor 

90/PMK.06/2016 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Lelang dengan Penawaran 

Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta 

Lelang Melalui Internet.

Selain itu, untuk mendukung upaya 

pencegahan dan pemberantasan tindak 

pidana pencucian uang, pendanaan 

terorisme, melaksanakan amanat yang 

tersebut dalam pasal 97 ayat (1) huruf c, 

PMK 27, DJKN sebagai lembaga pengawas 

dan pengatur sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 

telah menetapkan Peraturan Direktur 

Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/

KN/2016 tentang Penerapan Prinsip 

Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ). Bagi 

KPKNL, Peraturan Direktur Jenderal 

Kekayaan Negara Nomor 3/KN/2016 

tentang Penerapan Prinsip Mengenali 

Pengguna Jasa (PMPJ) Bagi Pejabat 

Lelang Kelas II dan sebagai pedoman 

teknisnya ditetapkan Surat Edaran Direktur 

Jenderal Kekayaan Negara Nomor 03/

KN/2016 tentang Pedoman Penerapan 

Prinsip Mengenali Pengguna Jasa. Untuk 

memenuhi kebutuhan akan regulasi, 

tidak berhenti di tahun 2016 saja, saat 

ini beberapa peraturan sedang dalam 

proses penyusunannya dan akan terus 

dikembangkan dalam periode 2016-2019, 

agar dapat menjawab kebutuhan hukum 

dalam perjalanannya.

Rencana Kerja yang kedua, peningkatan 

kualitas Pejabat Lelang. Untuk 

meningkatkan kualitas Pejabat Lelang, 

pada tahun 2016 beberapa kegiatan telah 

diselenggarakan. Pendidikan dan pelatihan 

(diklat) penyegaran bagi Pejabat lelang 

bekerja sama dengan Pusdiklat KNPK dan 

Sekretariat DJKN, sosialisasi dan In House 

Training (IHT) tentang lelang, Quality 

Assurance (QA) bagi Pejabat Lelang Kelas 

I, pembuatan pedoman penilaian kinerja 

(rapor) bagi Pejabat Lelang, pembentukan 

jabatan fungsional Pelelang dan upaya 

lainnya tengah dan akan dilakukan dengan 

target yang direncanakan sampai dengan 

tahun 2019. 

Rencana Kerja yang ketiga, upaya untuk 

optimalisasi dan efisiensi Lelang, antara lain 

membuat kajian tentang lelang TAP. Untuk 

mencegah dan mengurangi permasalahan 

terkait pelaksanaan lelang Pasal 6 UUHT, 

Direktorat Lelang menyelenggarakan 

rapat koordinasi dengan perbankan untuk 

membahas pelaksanaan lelang Pasal 6 

UUHT ini. Untuk meningkatkan layanan 

dan membangun reputasi e-Auction di 

mata masyarakat, serta mendukung 

penerapan e-Auction secara optimal, agar 

dapat dilaksanakan secara efektif di daerah.

Sarana penunjang berupa e-Auction 

Corner disediakan di tiap Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). 

Untuk fasilitas berupa ruang yang didesain 

khusus untuk pelaksanaan lelang dengan 

penawaran tertulis tanpa kehadiran 

peserta lelang melalui aplikasi e-Auction 

juga disediakan. Saat ini KPKNL yang 

sudah menyediakan fasilitas  e-Auction 

Corner antara lain KPKNL di lingkungan 

Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat dan 

Kep. Riau,  Kanwil DJKN Lampung dan 

Bengkulu, Kanwil DJKN Jawa Tengah dan 

D.I. Yogyakarta, Kanwil DJKN DKI Jakarta, 

Kanwil DJKN Jawa Timur, Kanwil DJKN 

Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan 

Maluku Utara. Hal ini akan diikuti KPKNL 

lainnya di lingkungan Kanwil DJKN 

seluruh Indonesia dan tentu dengan 

penyesuaiannya terhadap ketersediaan 

anggaran. 

Beberapa upaya lainnya terkait rencana 

kerja pelelangan yang ketiga ini, antara 

lain penyempurnaan SOP, Persiapan 

dan Sertifikasi ISO:9001 tentang layanan 

perizinan Balai Lelang, Koordinasi dengan 

BPN, Kejaksaan, Kepolisian, BUMN, K/L, 

serta pihak swasta.

Selanjutnya, Tata Kelola Pelelangan 

menjadi Rencana Kerja yang keempat. 

Sistem pelaporan yang lebih efisien 

menjadi fokus awal. Standardisasi format 

dan otomatisasi pelaporan menggunakan 

aplikasi sharing folder dropbox telah 

diimplementasikan. Dengan sistem 

tersebut, penyampaian pelaporan lebih 

cepat dan efisien, laporan yang dibuat oleh 

KPKNL diverifikasi oleh Kanwil, kemudian 

secara real time diterima Direktorat Lelang 

DJKN. Lainnya, pengembangan aplikasi 

untuk proses integrasi Aplikasi Lelang 

Email (ALE) dan Aplikasi Lelang Internet 

(ALI) dalam satu wadah aplikasi e-Auction 

DJKN. 

Dalam hal otomatisasi pengelolaan uang 

jaminan melalui virtual account (VA) 

Direktorat Lelang telah bekerja sama 

dengan Bank BNI dan Bank Mandiri, dan 

saat ini Direktorat Lelang tengah bekerja 

sama dengan Direktorat PKNSI untuk 

membangun sebuah aplikasi yang disebut 

SMILE (Sistem Manajemen dan Informasi 

Lelang Elektronik). SMILE merupakan 

aplikasi terpadu meliputi e-Auction, 

e-Convensional Auction, e-Reporting, 

e-Document, dan e-Learning berikut fitur-

fitur pendukungnya. Dengan SMILE segala 

aktivitas lelang akan dilakukan secara 

elektronik, mulai dari permohonan online, 

penyetoran dan pengembalian uang 

jaminan, pencetakan surat, pembuatan 

risalah lelang, database, bahkan pelaporan.  

Upaya lainnya yang dilakukan untuk 

mendukung tata kelola pelelangan 2016-

2019 di antaranya membangun database 

NPWP bersama Direktorat Jenderal Pajak, 

serta membangun data lelang pegadaian 

bersama PT. Pegadaian.

Optimalisasi lelang noneksekusi sukarela 

menjadi rumusan terakhir dalam Rencana 

Kerja Direktorat Lelang ini. Lelang 

noneksekusi sukarela menjadi perhatian 

sebab di berbagai negara maju, lelang 

sukarela telah menjadi alternatif dalam 

transaksi jual beli. Alternatif ini mampu 

menyedot perhatian masyarakat serta 

turut mendukung perkembangan 

perekonomian suatu negara. Berdasarkan 

data hasil capaian kinerja lelang yang 

dilaksanakan Pejabat Lelang Kelas II dan 

Balai Lelang, menunjukkan perkembangan 

yang baik. Secara nasional persentase 

pokok lelang yang dihasilkan di atas 50% 

melebihi capaian yang dihasilkan KPKNL. 

Jika dibandingkan dengan besarnya 

potensi lelang noneksekusi sukarela atau 

lelang swasta yang belum tergali, maka 

capaian yang dihasilkan ini menjadi 

relatif kecil. Pejabat Lelang Kelas II yang 

melaksanakan lelang baru 50% dari 

keseluruhan jumlah Pejabat lelang Kelas 

II di seluruh Indonesia, sementara Balai 

Lelang dengan kondisi yang tidak jauh 

berbeda. Masih terbuka peluang untuk 

mengembangkan lelang noneksekusi 

sukarela ini secara lebih luas.  

Upaya optimalisasi perkembangan 

lelang noneksekusi sukarela antara lain 

penerapan lelang email dan lelang internet 

pada beberapa Balai Lelang, penambahan 

sumber daya Pejabat Lelang Kelas II. Saat 

ini 39 orang calon Pejabat Lelang Kelas II 

hasil seleksi tahun 2016 tengah mengikuti 

kegiatan on job training di beberapa KPKNL 

sebelum diangkat menjadi Pejabat Lelang 

Kelas II untuk mendukung perkembangan 

lelang noneksekusi sukarela.

Selanjutnya yang akan dilakukan di tahun 

2017 sampai dengan 2019, melakukan 

kajian pembentukan BLU Lelang 

Noneksekusi Sukarela, usulan penyesuaian 

tarif bea lelang, mempermudah cara 

pembayaran lelang melalui kajian 

pembelian lelang yang dimungkinkan 

dapat melalui lembaga pembiayaan. Bagi 

penyelenggara lelang swasta, Balai Lelang, 

akan dilakukan kajian pemetaan tarif 

dan modal disetor dalam hal pemberian 

izin operasional Balai Lelang serta kajian 

pemetaan tarif dalam pembukaan 

perwakilan Balai Lelang. Harapan terhadap 

perencanaan kerja kelima ini secara 

keseluruhan dapat terlaksana sesuai 

dengan target di tahun 2019.

Perkembangan lelang tidak hanya terhenti 

di tahun 2019 saja. Direktur Lelang 

DJKN berpesan bahwa perjalanan yang 

akan ditempuh menuju kesempurnaan 

masih terlalu jauh dan upaya menjaga 

kepercayaan masyarakat agar dijadikan 

landasan untuk terus bergerak maju.
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Direktorat Penilaian Kekayaan 
Negara lahir seiring  dengan 
terbentuknya DJKN pada tahun 

2006, buah dari penataan organisasi 
di lingkungan Departemen Keuangan, 
dimana fungsi Pengurusan Piutang Negara 
dan Pelayanan Lelang digabung dengan 
fungsi Pengelolaan Kekayaan Negara. DJKN 
mempunyai tugas menyelenggarakan 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan 
di bidang barang milik negara (BMN), 
kekayaan negara dipisahkan, kekayaan 
negara lain-lain, penilaian, piutang negara, 
dan lelang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

Dalam kerangka pengelolaan aset 
negara, penilaian memiliki posisi 
yang penting dalam penentuan arah 
kebijakan pengelolaan aset. Penilaian 
bertindak selaku penyedia informasi 
nilai bagi pengambilan keputusan untuk 
menetapkan kebijakan yang akan diambil. 
Dengan semakin tingginya tuntutan 
akan akuntabilitas dalam pengambilan 
keputusan dewasa ini, nilai yang seringkali 
menjadi pertimbangan utama dalam 
pengambilan keputusan harus memiliki 
keakuratan yang tinggi. Selain itu, nilai 
yang digunakan dalam pengambilan 
keputusan tersebut juga harus dihasilkan 
oleh suatu proses penilaian yang sesuai 
prosedur dan dilakukan oleh penilai yang 
independen dan profesional.

Direktorat Penilaian, yang merupakan salah 
satu unit eselon II di bawah Direktorat 
Jenderal Kekayaan Negara, memiliki 
kewajiban untuk memastikan kondisi 
itu. Melalui tugas dan fungsi sebagai 
penyusunan kebijakan dan pelaksanaan 
kebijakan di bidang penilaian, Direktorat 

Penilaian dituntut untuk memastikan 
opini nilai yang dihasilkan oleh Penilai 
DJKN memiliki keakuratan tinggi dan 
dihasilkan melalui suatu prosedur 
penilaian yang sesuai dengan standar 
yang ada, sebagaimana visi dan misi 
Direktorat Penilaian. Untuk memastikan 
hal tersebut, Direktorat Penilaian harus 
mengembangkan strategi, program, 
dan kegiatan yang dapat berkontribusi 
pada peningkatan profesional penilai, 
peningkatan kontrol terhadap pemenuhan 
standar dan prosedur serta pemenuhan 
payung hukum dan sarana pendukung 
pelaksanaan penilaian.

Bagaimana peran dan upaya yang telah 
dilakukan Direktorat Penilaian dalam 
mencapai visi dan misi tersebut dalam 
kurun waktu 10 tahun terakhir? 

1. Kegiatan Inventarisasi dan Penilaian 
BMN

Kegiatan IP BMN pada setiap K/L dimulai 
pada tahun 2007 melalui Keputusan 
Presiden Nomor 17 tahun 2007. Namun 
demikian, seiring dengan masih adanya 
temuan BPK terhadap Laporan Keuangan 
Pemerintah Pusat, kegiatan ini masih terus 
berlangsung hingga saat ini. 

Melalui SK Menteri Keuangan Nomor: 
KEP-31/KM.06/2007 sebanyak 1.174 
pegawai DJKN diangkat sebagai penilai 
yang bertugas untuk melakukan penilaian. 
Dengan semangat dan upaya tidak 
kenal lelah ditengah keterbatasan, IP 
BMN berbuah manis. Penilaian telah 
menaikkan nilai aset pemerintah yang 
tercatat dalam neraca yang berdampak 
pada pengungkapan secara wajar dan 
peningkatan akuntabilitas yang tercermin 

dari peningkatan status opini BPK terhadap 
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 
(LKPP) dari disclaimer selama 5 (lima) tahun 
menjadi Wajar Dengan Pengecualian pada 
tahun 2009. 

2. Kegiatan Penilaian untuk tujuan 
pemindahtanganan dan pemanfaatan

Seiring dengan peran DJKN sebagai 
manajer aset negara, maka tugas penilaian 
tidak hanya terbatas untuk pencatatan 
(dalam hal ini LKPP). Tujuan penilaian 
dalam rangka pemindahtanganan 
dan pemanfaatan BMN menjadi hal 
krusial, agar potensi penerimaan dari 
pemindahtanganan dan pemanfaatan 
BMN dapat dipertanggungjawabkan 
akuntabilitas dan kewajarannya.

3. Sertifikasi Manajemen Mutu ISO 
9001:2008 Bidang Pelayanan Penilaian 
pada Direktorat Penilaian DJKN

DJKN telah memperoleh sertifikasi ISO 
9001:2008 untuk pelayanan penilaian 
dalam rangka pemindahtanganan dan 
pemanfaatan BMN. Dengan pelayanan 
penilaian yang prima melalui ISO 
ini, akan memunculkan brand DJKN 
yang melaksanakan penilaian dengan 
profesional.

4. Penilaian dalam rangka revaluasi aset 
BUMN/BUMD

Kebijakan revaluasi aset dalam Paket 
Kebijakan Ekonomi IV, merupakan salah 
satu upaya pemerintah menggerakkan 
sektor riil dalam kerangka mendorong 
perekonomian nasional. Kebijakan 
tersebut diharapkan dapat membantu 
perusahaan meningkatkan performa 
finansialnya melalui perbaikan nilai aset. 

MENJADI PENILAI 
YANG PROFESIONAL

Kolom Penilaian
Pemerintah memberikan perlakuan 
khusus berupa keringanan tarif pajak bagi 
perusahaan yang melakukan revaluasi 
aset pada tahun 2015 dan 2016. Dalam 
rangka mendukung kebijakan pemerintah 
tersebut, berdasarkan PMK Nomor 
233/PMK.03/2015 (pasal 9A), penilai 
pemerintah di lingkungan DJKN diberikan 
kepercayaan untuk turut serta berperan 
dalam melakukan penilaian kembali 
aktiva tetap BUMN/BUMD untuk tujuan 
perpajakan. Penilaian yang telah dilakukan 
oleh penilai pemerintah di lingkungan 
DJKN, antara lain penilaian aktiva tetap PT 
Inalum, Asuransi Jasindo, Indra Karya, Hotel 
Indonesia Natour, PT Taspen, LPPNPI, dan 
Bulog.

Keakuratan atas estimasi nilai wajar aset 
menjadi penting dalam membangun 
kepercayaan masyarakat sebagai 
pengguna jasa penilai. Berbagai upaya 
telah dilakukan oleh Direktorat Penilaian 
dalam rangka meningkatkan kualitas dan 
profesionalisme Penilai, agar nilai yang 
dihasilkan. 

Fokus kegiatan adalah memperkuat tiga 
pilar penopang profesi Penilai DJKN, yaitu 
standar dan peraturan bidang penilaian, 
peningkatan kualitas Penilai, dan database 
penilaian, dan teknologi informasi.

1. Standar dan Peraturan Penilaian

Untuk membantu pelaksanaan penilaian 
yang dilakukan oleh Kantor Wilayah dan 
KPKNL pada kegiatan IP BMN pada tahun 
2006-2007 disusun alat bantu penilaian 
berupa Daftar Komponen Penilaian 
Bangunan (DKPB). Penyusunan DKPB 
tidak berhenti di tahun lahirnya DKPB, 
penyempurnaan terhadap DKPB terus 
dilakukan hingga saat ini.

Sadar akan ruang lingkup kekayaan negara 
sebagai objek penilaian yang luas, tidak 
hanya terbatas pada IP BMN, maka guna 
membekali penilai DJKN, pada tahun 2008 
disusunlah Buku Pedoman Metodologi 
Penilaian Properti, Buku Pedoman 
Metodologi Penilaian Usaha dan Buku 
Pedoman Metodologi Penilaian SDA. 
Seiring dengan kebutuhan akan penilaian, 
maka berbagai pedoman dan peraturan 
tentang penilaian telah disusun oleh 
Direktorat Penilaian.

Pada tahun 2011-2012 Direktorat Penilaian 
menggalakkan kegiatan peer review dan 
kaji ulang laporan penilaian, sebagai upaya 

meningkatkan kualitas layanan penilaian. 

a. Peer review terhadap draft laporan 
penilaian merupakan salah satu kendali 
mutu sebelum laporan penilaian 
disampaikan kepada pemohon. 
Draft laporan penilaian dipaparkan 
terlebih dahulu dihadapan para 
penilai untuk mendapatkan masukan 
guna menghasilkan laporan penilaian 
yang akurat dengan tetap menjaga 
independensi penilai.

b. Kaji Ulang Laporan Penilaian dilakukan 
sebagai bahan untuk pembinaan terhadap 
penilai, agar kualitas laporan penilaian 
selanjutnya tetap terjaga dengan baik.

Untuk memberikan payung hukum 
kepada Penilai, maka pada tahun 2014 
Kementerian Keuangan melalui DJKN 
melakukan ekspos Naskah Akademik 
RUU tentang Penilai. RUU ini telah masuk 
ke dalam Program Legislasi Nasional 
(PROLEGNAS) DPR RI tahun 2015-2019.

2. Peningkatan Kualitas Penilai

Penilai dituntut untuk memberikan opini 
nilai yang wajar dan akurat sesuai dengan 
standar penilaian yang diatur dalam 
peraturan-peraturan di bidang penilaian. 
Langkah yang diambil Direktorat penilaian 
antara lain :

a. Kegiatan capacity building untuk 
meningkatkan kualitas penilai seperti 
Workshop Penilaian SDA, Workshop 
Penilaian Properti, asistensi/bantuan teknis 
pada Kanwil/KPKNL, uji penilaian sumber 
daya alam, serta bedah Daftar Komponen 
Penilaian Bangunan. 

b. Program Quality Assurance mulai 
dilaksanakan pada tahun 2011 untuk 
menjamin kualitas para penilai pemerintah 
di lingkungan DJKN.

c. Pada tahun 2013 untuk mewadahi 
Penilai Pemerintah, maka dibentuklah 
organisasi Penilai Pemerintah dengan 
nama Ikatan Penilai Pemerintah Indonesia 
(IPPI). 

d. Pada tahun 2014 DJKN melakukan 
kerjasama dengan penandatanganan 
MoU antara Direktorat Jenderal Kekayaan 
Negara dan Direktorat Jenderal JPPH 
Malaysia di bidang penilaian. 

e. Pada tahun 2016 DJKN mengirimkan 
peserta dalam acara International Real 

Estate Research Simposium (IRERS) yang 
diselenggarakan oleh Royal Institute 
Cartered Surveyor (RICS). Salah satu 
peserta dari DJKN meraih Best Paper dan 2 
(dua) peserta dipilih untuk melaksanakan 
joint research bersama INSPEN Malaysia.

f. Pada tahun 2016, DJKN dan JPPH saling 
mengirimkan wakilnya dalam Attachment 
Program. Pegawai DJKN mengikuti 
magang terkait persiapan acara seminar 
internasional, Land Acquisition, data 
penilaian di Malaysia. Peserta dari Malaysia 
mengikuti penilaian hutan di Medan dan 
diklat penilaian batubara di Banjarmasin.

g. Untuk mendukung jenjang karier Penilai, 
maka DJKN bersama Setjen Kemenkeu 
menginisiasi pembentukan Jabatan 
Fungsional Penilai Pemerintah pada tahun 
2015 dengan ditandai pelaksanaan Expose 
Naskah Akademik Jabatan Fungsional 
Penilai Pemerintah di Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi. 

3. Database Penilaian dan Teknologi 
Informasi

Pengembangan Database penilaian telah 
dilakukan sejak tahun 2010, dan pada 
tahun 2015 aplikasi database penilaian 
yaitu Sistem Informasi Penilaian dapat 
dimanfaatkan oleh Penilai sebagai pusat 
informasi penilaian. Sistem Informasi 
Penilaian ini selalu dimutakhirkan, 
sehingga ke depannya diharapkan dapat 
digunakan sebagai salah satu sumber data 
dalam penyusunan model harga tanah, 
yang dapat menjadi benchmark bagi 
penilai dalam mencari data pembanding 
dan rentang nilai yang terbentuk dalam 
suatu kawasan.

Ungkapan tiada gading tidak retak, 
demikian juga berbagai upaya yang 
telah dilakukan oleh Direktorat Penilaian 
belumlah sempurna. Masukan dan kritikan 
dari berbagai pihak menjadi pemicu 
semangat bagi Direktorat Penilaian untuk 
terus maju dan memberikan upaya 
terbaik untuk Penilai Pemerintah guna 
menghasilkan nilai yang handal. 

Being a Professional Valuer.
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Profil KPKNL Bukittinggi

Itulah filosofi provinsi Sumatera Barat 
yang menjadi inspirasi bagi Kantor 
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

(KPKNL) Bukittinggi dalam merefleksikan 
nilai-nilai Kementerian Keuangan 
dalam mengemban tugas fungsinya 
sehari-hari. Tim Media Kekayaan Negara 
berkesempatan mengunjungi kantor 
yang berlokasi di Jalan Moh Yamin, kota 
Bukittinggi tersebut dan berbincang-
bincang bersama Kepala KPKNL 
Bukittinggi, Syukriah HG.

Pada wilayah kerja KPKNL Bukittinggi, 
terdapat 402 satuan kerja dan beragam 
pengguna jasa layanan yang tersebar di 
delapan kabupaten, menjadi tantangan 
bagi KPKNL Bukittinggi dengan 
terbatasnya sumber daya manusia dan 
anggaran. “Kami katakan tantangan 
khusus, bukan berat sebab kami berprinsip 
tidak ada yang berat jika dikerjakan dan 
disikapi dengan hati yang bersih dan 

terbuka,” ujar 
Syukriah.

Walau 
demikian, 
segenap jajaran 
KPKNL Bukittinggi 
senantiasa 
bersinergi 
membangun good 
governance dan menumbuhkan 
harapan pada masyarakat. Hal tesebut 
tercermin dari motto KPKNL Bukittinggi 
“GADANG”. Memadukan ide nilai-nilai 
Kementerian Keuangan dengan landmark 
lokal Sumatera Barat yaitu Jam Gadang, 
“GADANG” berati Gigih, Antusias, Dedikasi, 
Amanah, Nyaman, Good Governance. 

APMIN BMN: Spesifik KPKNL 
Bukittinggi

Dengan strategi, kegigihan kerja pegawai 
KPKNL Bukittinggi, ditambah sarana 

dan prasarana 
informasi dan 
teknologi yang 
memadai, KPKNL 

Bukittingi mampu 
menekan risiko 

kesalahan sekaligus 
mengurangi waktu 

yang dibutuhkan dalam 
pengerjaan prosedur layanan 

melalui pengembangan program aplikasi 
dan non aplikasi. Salah satu inovasi yang 
telah sukses memaksimalkan pelayanan 
penatausahaan dan pengelolaan BMN 
adalah Aplikasi Administrasi Barang Milik 
Negara (APMIN BMN).

Aplikasi  APMIN BMN merupakan 
terobosan untuk mengatasi permasalahan, 
seperti penyajian nilai utilisasi pada 
tanggal tertentu, ketidaksesuaian antara 
kode barang dengan nama barang, dan 
penyajian laporan sesuai Keputusan 

KONSISTENSI BERINOVASI
DI NEGERI GADANG

Teks dan Foto: Ferdian Jati

“Adat basandiang syara, syara basandiang kitabullah” adalah idealisme berpikir secara 

global namun bersikap secara lokal. Yakni terbuka untuk kemajuan dengan tetap 

berpegang teguh kepada nilai-nilai religi.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 
KEP-157/KN/2013 Tentang Pembakuan 
Laporan Kinerja DJKN. Dioperasikan oleh 
seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN), 
KPKNL Bukittinggi dapat melakukan 
mitigasi risiko terhadap sajian pengawasan 
dan pengendalian BMN dalam 
penatausahaan dan pengelolaan BMN

Aplikasi yang dikembangkan 
secara mandiri pada tahun 2014 ini 
menggunakan visual basic dan macro excel 
namun mampu memberikan akurasi data 
yang andal dalam menggali BMN strategis 
di lingkungan satuan kerja. Aplikasi offline 
ini juga menyediakan fitur early warning 
system dalam memberikan data BMN 
secara riil. Kebolehan APMIN BMN dalam 
penyelenggaraan pelayanan pun akhirnya 
diakui dan dianugerahi Juara Terbaik Ketiga 
dalam kategori Inovasi Layanan Publik 
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 
Tahun 2015. 

Terus berkarya, terus berinovasi

Penyempurnaan tata kerja instansi terus 
dilakukan oleh kantor berkekuatan 23 
pegawai aktif ini. “Selain mengembangkan 
APMIN BMN, KPKNL Bukittinggi 
mengembangkan SIP Gadang, program 
One Hour Service, Manual Book dan 
Video Tutorial Rekonsiliasi, Pemanfaatan 
E-Auction Corner, hingga Program Efisiensi 
Hidup Sederhana” tambah Syukriah.

Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan (SIP) 
Gadang dapat membantu masyarakat 
dan stakeholder menelusuri proses 
permohonan pengelolaan BMN, 
pengurusan piutang, jadwal lelang, status 
laporan penilaian hingga penyebaran 
informasi Standard Operating Procedure 

(SOP) layanan unggulan KPKNL Bukittinggi. 
One Hour Service merupakan inovasi seksi 
Pelayan Lelang dalam pemberian layanan 
permohonan lelang dengan target 
estimasi waktu pengerjaan kurang dari 
satu jam per permohonan. 

Manual Book dan Video Tutorial Rekonsiliasi 
adalah senjata edukasi kepada seluruh 
Satker di wilayah kerja KPKNL Bukittinggi 
dalam menyajikan data BMN yang benar 
dan tepat waktu. “Inilah jurus rahasia 
KPKNL Bukittinggi selalu berhasil mencapai 
100% rekonsiliasi tercepat dari 70 KPKNL 
di Indonesia,” timpal wanita kelahiran 
Payakumbuh itu.

Pemanfaatan E-Auction Corner didesain 
untuk menarik masyarakat dan stakeholder 
mengikuti lelang yang adil dan kompetitif. 
Dengan adanya E-Auction Corner di 
KPKNL Bukittinggi diproyeksikan mampu 
meningkatkan kualitas SDM terkait  IT 
khususnya dalam peningkatan Penerimaan 
Negara Bukan Pajak (PNBP).

Bahkan program Efisiensi Hidup Sederhana 
di lingkungan instansi pemerintahan telah 
dijalankan oleh kantor yang terbentuk 
pada tahun 2002 ini. Penghematan 
penggunaan listrik di kantor, dengan 8 
(delapan) bulan terakhir pembayaran listrik 
menunjukkan grafik menurun yang cukup 
signifikan. “Setiap pagi kami buka semua 
jendela dan tirai. Jadi udara ruangan 
kantor tetap segar juga terang, walau 
tanpa pendingin udara maupun lampu,” 
tutur Syukriah. Selain itu, penggunaan 
aplikasi APMIN dalam pengelolaan 
dan penatausahaan BMN menjadikan 
penggunaan ATK lebih efektif dan efisien 
dengan pemakaian/penggunaan ATK yang 
minimalis.

Panen penghargaan presetasi

Upaya KPKNL Bukittinggi mewujudkan 
motto kerjanya telah menuai berbagai 
macam penghargaan dan apresiasi. Tidak 
hanya memiliki modal yang kuat pada 
segi pelayanan, baik dari segi fungsi 
pengelolaan serta penggalian potensi 
revenue center, instansi vertikal DJKN 
ini terus membuktikan resolusinya. Di 
bidang pengelolaan kekayaan negara, 
pemetaan BMN Strategis di wilayah kerja 
KPKNL Bukittinggi telah dilaksanakan. 
Penggunaan database BMN Strategis 
berisikan dengan kumpulan data tanah, 
gedung dan bangunan, alat angkutan, dan 
aset BMN di atas 100 juta rupiah per unit 
satuan membantu pengelola aset negara 
untuk melihat potensi penerimaan negara 
di wilayah kerja KPKNL Bukittinggi. Tidak 
mengherankan apabila KPKNL Bukittinggi 
menjadi pemenang Kantor Pelayanan 
Percontohan (KPPc) DJKN Tahun 2016.

Strategi KPKNL Bukittinggi selanjutnya, 
mengoptimalkan unit Layanan Terpadu 
Kekayaan Negara (Lantera KN) untuk 
kampanye “Cintai Aset Negara” kepada 
masyarakat luas juga memperkuat 
koordinasi di bidang pengelolaan 
kekayaan negara, lelang, pengurusan 
piutang negara, dan pelayanan penilaian 
dengan mengadakan prarekonsiliasi 
BMN, koordinasi terkait temuan Badan 
Pemeriksa Keuangan untuk sertipikasi 
tanah, koordinasi terkait revenue center 
(pemanfaatan BMN), berkontribusi dalam 
penyusunan neraca Barang Milik Daerah, 
serta perumusan terobosan pengurusan 
piutang negara dan pelaksanaan lelang 
yang lebih sempurna.
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Bekerja dengan Passion
     Melayani dengan SMART

“Kalau berbicara tentang pelayanan, tidak cukup hanya pelayanan kepada publik  sesuai 

dengan SOP yang telah ditentukan, tetapi harus melayani lebih dan disitulah muncul inovasi”

Profil KPKNL Bekasi

Tahun ini Kantor Pelayanan Kekayaan 
Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi 
berhasil mengukir prestasi moncer 

di kancah nasional yaitu berhasil menyabet 
Juara Kedua lomba Kantor Pelayanan 
Percontohan (KPPc) tingkat Kementerian 
Keuangan tahun 2016.

Sebagai salah satu kota penyangga Ibu 
Kota Negara, Bekasi kental dengan budaya 
komuter yang memunculkan karakter 
masyarakat yang dinamis dan ingin serba 
cepat. Karakter itu lah yang kemudian 
tercermin ke pengguna jasa KPKNL Bekasi. 
Selaku pucuk pimpinan tertinggi di KPKNL 
Bekasi, Kurniawan Nizar mengajak seluruh 
pegawai memberikan layanan dengan 
mengacu pada “services to public” dan 
membangun komunikasi aktif kepada 
stakeholders. Layanan yang diberikan tidak 
hanya sebatas sesuai Standar Operasional 
Prosedur (SOP), namun juga harus 
senantiasa memahami keinginan dan 

kemauan stakeholders terhadap process 
business yang berjalan. Dibutuhkan sebuah 
inovasi untuk menghubungkan proses 
bisnis dengan keinginan pengguna jasa 
tersebut.

Inovasi layanan yang diberikan KPKNL 
Bekasi diantaranya, one stop service 
layanan lelang Barang Milik Negara (BMN) 
sepanjang persyaratan permohonan 
lengkap. Inovasi tersebut berisi akselerasi 
norma waktu penyelesaian permohonan 
layanan dari stakeholders, tanpa 
menghilangkan dan mengenyampingkan 
aturan yang ada. Pada prinsipnya 
penyelesaian atas permohonan dimaksud 
dapat dipercepat, sementara tata cara 
penyelesaian atas permohonan telah 
diatur secara rinci melalui SOP yang 
ada. Hal ini memberikan dampak yang 
luar biasa secara head to head kepada 
stakeholders atas setiap permohonan yang 
diajukan.

Agar sebuah inovasi layanan dapat 
langsung dinikmati oleh stakeholders perlu 
adanya penguatan di area back office, 
yakni lini kedua atau pihak internal yang 
langsung bersentuhan dengan layanan. 
Penguatan dibangun oleh KPKNL Bekasi 
melalui koneksi dan sinergi antar petugas 
Area Pelayanan Terpadu (APT) dan seluruh 
seksi. Hal yang menjadi penting adalah 
memberikan pemahaman kepada seluruh 
pegawai senantiasa membangun jiwa 
untuk melayani “passion for serving to 
public” itu harus ada. Melayani dengan 
sepenuh hati akan memberikan hasil 
yang optimal bila dibandingkan dengan 
melayani hanya bertitel perintah tugas. 
Jargon “dimanapun kamu berada, warnai 
sekelilingmu dengan hal yang luar biasa” 
terus digaungkan. Ujungnya melahirkan 
komitmen dalam memberikan pelayanan 
kepada stakeholders dengan menyandang 
motto “Melayani dengan SMART, Simpatik, 

Teks: Agus Widayat  -  Foto: Aditya Febrianto

Mumpuni, Akuntabel, Responsif, dan 
Terukur”.

Komunikasi yang efektif adalah 
sebuah keniscayaan. Memulai dari hal 
sederhana, KPKNL Bekasi membentuk 
group whatssapp, sehingga stakeholders 
yang ingin mengajukan berkas dan 
permohonan layanan atau konsultasi 
dapat lebih terarah dan terukur. Tidak 
sampai disitu KPKNL Bekasi mengambil 
peran aktif dalam melakukan monitoring 
dan evaluasi layanan, sehingga kinerja 
makin efisien dan hemat energi. Dengan 
metode sederhana, tapi menimbulkan 
dampak yang luar bisa.

Tidak sebatas inovasi di bidang layanan 
dan prosedur, KPKNL Bekasi juga 
mengusung inovasi di bidang teknologi 
informasi melalui pengembangan 
sistem aplikasi yang dibalut dengan 
nama Geographic Information System  
(GIS). GIS merupakan pengembangan 
sistem database aplikasi penilaian yang 
dikemas dengan fitur tampilan google 
maps, menggabungkan data gambar dan 
rincian data informasi objek pembanding 
yang diharapkan mampu memberikan 

dukungan pada fungsi penilaian di KPKNL 
Bekasi.

Pembangunan aplikasi GIS dilakukan 
secara swakelola oleh KPKNL Bekasi yang 
semula ditujukan untuk membantu proses 

penilaian internal KPKNL Bekasi dalam 
melakukan penilaian objek berupa tanah. 
Pertimbangan mendasar terkait hal ini, 
mengingat data pembanding untuk tanah 
memiliki pengaruh nilai yang signifikan 
terhadap penentuan nilai objek yang 
akan dinilai, salah dalam mengambil data 
pembanding, maka akan salah atau bias 
nilai objek penilaian yang ditetapkan. 
GIS diharapkan mampu memperbaiki 
kelemahan selama ini dalam lingkup 
penilaian, yakni tidak terdapatnya database 
data pembanding, sehingga permasalahan 
data pembanding baik primer atau 
sekunder yang diambil oleh penilai hanya 
pada saat penilaian dilakukan dapat 
diminimalisir.

Kenapa GIS? GIS merupakan tools yang 
mudah digunakan dengan dukungan 
visual, sehingga siapapun dapat 
mengakses (terbatas untuk saat ini), 
melihat, dan memahami detail data 
tanah sebagai data objek pembanding 
walaupun tanpa memiliki background 
penilaian. GIS diharapkan mampu 
meningkatkan prudence penilai terhadap 
nilai yang dihasilkan atas objek yang dinilai. 
Ke depan, GIS diharapkan tidak hanya 

menyajikan data pembanding di bidang 
penilaian, melainkan dapat menyajikan 
data BMN keseluruhan secara visual 
dengan akurat beserta rincian data detail 
informasi setiap BMN dimaksud.

Outcome nyata dari penerapan layanan 
unggulan KPKNL Bekasi terukur jelas 
melalui capaian kinerja dengan capaian 
Nilai Kinerja Organisasi memperoleh nilai 
rata-rata 100 (hijau) dalam kurun waktu 
tiga tahun terakhir (2013 s.d 2015). 

Melalui pengembangan inovasi yang ada 
di KPKNL Bekasi, mimpi besar Nizar ke 
depan selaras dengan misi DJKN dalam 
mewujudkan nilai kekayaan negara yang 
wajar dan dapat dijadikan acuan dalam 
berbagai keperluan atau nilai dijadikan 
sebagai rujukan nasional. Dengan berbekal 
izin penilaian yang hanya dikeluarkan oleh 
DJKN serta kekuatan penilai dan tugas 
fungsi penilaian yang ada di DJKN, DJKN 
diharapkan menjadi satu-satunya entitas 
pemerintah yang menerbitkan harga 
dasar tanah secara periodik sebagai dasar 
rujukan nilai tanah secara nasional bagi 
publik. Secara makroekonomi pemerintah 
dapat lebih efisien dalam melakukan 
pengadaan lahan ke depannya dengan 
nilai yang lebih valid serta harga dasar 
tanah tersebut dapat dijadikan sebagai 
acuan, sama hal nya dengan Nilai Jual 
Objek Pajak (NJOP) tetapi penggunaan 
nilainya menggunakan harga wajar.

“Tugas saya adalah membawa KPKNL 
Bekasi menjadi lebih baik dan number 
one di lingkungan DJKN” ungkap Nizar 
saat ditanya akan dibawa KPKNL Bekasi ke 
depannya.

Kiri: Jajaran pejabat KPKNL Bekasi, Kanan: Kepala KPKNL Bekasi memaparkan kelebihan penilaian dengan GIS



52 Media KN edisi Nomor 24       | 53|       Media KN edisi Nomor 24

Pematangsiantar. Salah satu kota 
di Provinsi Sumatera Utara, adalah 
kota terbesar kedua setelah Medan. 

Asal mula nama Siantar  berasal dari 
nama sebidang tanah di “attaran” pada 
Pulau Holong. Dalam bahasa Simalungun 
“attar” ditambah akhiran ‘an’ artinya kata 
unjuk untuk sebuah wilayah. Kemudian 
akhiran “an” ini berubah menjadi awalan 
“si”. Sedangkan kata Pematang berartikan 
parhutaan atau perkampungan. Dulu 
Raja yang berkuasa di Siattar tinggal di 
Rumah Bolon atau Huta. Dari keadaan 
demikian inilah muncul ide tempat tinggal 
raja disebut pematang. Sehingga jika 
digabungkan nama itu menjadi Pematang 
Siantar yang berarti Istana Raja Siattar.

Menjalankan fungsi unit vertikal DJKN di 
Pematangsiantar, yang masyarakatnya 
heterogen dari berbagai suku, agama dan 
budaya membutuhkan usaha lebih dan trik 
khusus. Untuk mengetahuinya tim Media 
Kekayaan Negara pun mengunjungi kantor 
yang telah banyak melakukan inovasi ini. 
Berikut petikan wawancara Tim Media 
Kekayaan Negara dengan Kepala KPKNL 
Pematangsiantar Ali Mahmud.

Q: Kearifan lokal apa yang menjadi daya 
tarik di Pematangsiantar?

A: Kearifan lokal yang menarik sehingga 
digunakan oleh KPKNL Pematangsiantar 
yaitu Horas dan Mauliate.

“Horas” diucapkan pada saat menerima 
stakeholder yang bermakna ucapan 
selamat. “Mauliate” yang bermakna 
ucapan terima kasih dalam Bahasa Batak, 
merupakan goal atas pemberian layanan, 
diucapkan setelah stakeholder menerima 
layanan. Kearifan lokal yang diinternalisasi 
oleh KPKNL Pematangsiantar yaitu 
“Mauliate”.

Dalam rangka menginternalisasi nilai 
“Mauliate”, maka KPKNL Pematangsiantar 
menjadikan diksi tersebut sebagai moto 
layanan KPKNL Pematangsiantar.

Mauliate (Mandiri, Unggul, Integritas, 
Akuntabel, Tepat Waktu).

Q: Bagaimana strategi KPKNL 
Pematangsiantar untuk meningkatkan 
pelayanan pada stakeholder?

A: Kami selalu berupaya meningkatkan 
kemampuan softskill dan hardskill para 
pegawai, Menghadirkan kenyamanan 
fasilitas layanan stakeholders pada Area 
Pelayanan Terpadu (APT) dengan fasilitas 
layanan berupa ruang konsultasi, ruang 
e-auction corner dan mini learning, ruang 
bendahara penerimaan, buku tamu dan 
kotak saran digital, charger box, sampai 
ruang laktasi dll. Selain itu kami juga 
melakukan evaluasi untuk mendapatkan 
masukan dari setiap seksi teknis yang 
melakukan pelayanan pada masyarakat 
dan stakeholder.

Q: Bagaimana strategi KPKNL 
Pematangsiantar dalam upaya 
meningkatkan koordinasi dengan 
stakeholders

A: Yang kami lakukan antara lain 
membangun komunikasi informal melalui 
media sosial  dan telepon, sehingga 
pemberian layanan tidak harus bertemu 
satu sama lain. Selain itu melalui KPKNL 
corner dengan membuka layanan 
informasi terkait tugas dan fungsi KPKNL 

Pelayanan Inovatif di 
Istana Raja Siattar

“Menjalankan fungsi unit vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN di 

Pematangsiantar yang masyarakatnya heterogen dari berbagai suku, agama dan budaya 

menempa KPKNL Pematangsiantar menjadi kantor pelayanan yang penuh inovasi “

Profil KPKNL Pematangsiantar
yang berlokasi di perbankan mitra kerja. 
Terkadang kami melakukan aktifitas non 
formal seperti  olah raga bersama dengan 
stakeholder untuk lebih membangun 
kedekatan emosiaonal . Kami juga 
melakukan pembinaan terjadwal kepada 
stakeholders seperti kunjungan langsung 
ke stakeholder, sosialisasi peraturan 
perundang-undangan dan kegiatan pra 
rekonsiliasi data BMN.

Q: Saat ini apa saja yang menjadi 
program dan layanan unggulan pada  
KPKNL Pematangsiantar serta inovasi-
inovasi yang dilakukan?

A: Beberapa layanan unggulan beserta 
inovasi-inovasi KPKNL Pematangsiantar 
seperti Sistem Informasi Manajeman 
Layanan Terintegrasi (SIMLATER). Aplikasi 
ini mengintegrasikan pencatatan 
administrasi dan perekaman dokumen 
pada Sub Bagian Umum  dan semua 
Seksi pada KPKNL Pematang Siantar guna 
mempermudah penyajian data secara 
cepat, tepat dan akurat kepada pihak yang 
membutuhkan.

Sub Bagian Umum dan semua Seksi 
diberikan menu pada aplikasi  sesuai 
dengan tugas dan funsgsinya masing-
masing. Aplikasi yang berbasis web ini 
dibuat oleh KPKNL Pematangsiantar 
dan Kanwil DJKN Sumatera Utara. 
Melalui aplikasi ini, Kepala Kantor dapat 
memonitor pelaksanaan pekerjaan 
pegawai termasuk bila ia sedang berada di 
luar kantor.

Bagi Pengguna Jasa,melalui alamat www.
simlater.com pada “Layanan Informasi 
Publik” dapat mengetahui perkembangan 
pemerosesan surat yang diajukan dan 
jadwal lelang yang dilaksanakan KPKNL 

PematangSiantar serta mengetahui 
informasi lelang lainnya melalui link 
e-Auction DJKN, Lelang Mandiri dan Info 
Lelang BRI.

Selain Simlater Percepatan 6 Standar 
Operasional Prosedur (SOP) Layanan 
dalam rangka meningkatkan efisiensi 
dan layanan yang lebih berkualitas juga 
dilakukan, di antaranya: Penetapan Status 
Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) 
Berupa Tanah dan/atau Bangunan (SOP 
layanan 5 hari kerja menjadi 1 hari kerja); 
Persetujuan/ PenolakanPenjualanBMN 
Selain Tanah Dan/Atau Bangunan (SOP 
layanan 7 hari kerja menjadi 1 hari kerja); 
Pelayanan Permohonan Penarikan 
Pengurusan Piutang Negara (SOP layanan 
3 hari kerja menjadi 1 hari kerja); Jangka 
waktu penetapan hari dan tanggal lelang 
(SOP layanan 2 hari kerja menjadi 1 hari 
kerja); Penyelesaian penyusunan laporan 
penilaian (SOP layanan 15 hari kerja 
menjadi 7 hari kerja); dan Penyetoran Hasil 
Bersih Lelang Kepada Penjual selain ke 
Kas Negaramelalui Bendahara Penerimaan 
(SOP layanan 3 hari kerja menjadi 1 hari 
kerja).

Q: Pemerintah dalam membangun good 
governance menumbuhkan harapan 
pada masyarakat dan stakeholder akan 
pelayanan yang baik. Apa saja yang 
dilakukan KPKNL Pematangsiantar 
untuk memenuhi harapan tersebut?

A: Yang dilakukan KPKNL Pematangsiantar 
untuk menuju good governance adalah 
responsiveness, dimana KPKNL sebagai 
lembaga publik harus cepat dan 
tanggap dalam melayani stakeholders. 
Implementasinya diwujudkan oleh 
para pegawai KPKNL Pematangsiantar,  
disamping layanan formal melalui surat 

menyurat, juga layanan informal untuk 
membangun hubungan komunikasi 
efektif via smartphone dan media sosial 
seperti whatsapp dan line untuk menjawab 
kebutuhan informasi oleh stakeholders  
yang berlokasi jauh dari kantor, sehingga 
tidak harus bertemu satu sama lain. 

Disamping itu, wujud dari transparansi 
dan akuntabel, KPKNL memberikan 
informasi secara lengkap mengenai waktu 
penyelesaian layanan dan biaya layanan 
melalui banner diruang APT.

Q: Bagaimana langkah-langkah 
KPKNL Pematangsiantar dalam 
menindaklanjuti arahan Menteri 
Keuangan yang mengharapkan DJKN 
sebagai revenue centre?

A: KPKNL Pematangsiantar secara 
aktif melakukan penggalian potensi 
pemanfaatan dalam bentuk sewa BMN 
untuk menghasilkan PNBP. Potensi PNBP 
yang ada pada umumnya bersumber 
dari penyewaan tempat Anjungan Tunai 
Mandiri (ATM) dan kantin. Pada tahun 2016 
telah disetujui beberapa pemanfaatan/
sewa tempat ATM dan kantin. Tahun 2017 
akan diupayakan realisasi potensi PNBP 
dari minimal 15 persetujuan sewa tempat 
ATM, kantin, dan peruntukan lainnya.

Q: Apa tantangan terberat KPKNL 
Pematangsiantar dalam melaksanakan 
tugas dan fungsinya?

A: KPKNL merupakan ujung tombak dari 
DJKN, layanan yang diberikan berbagai 
jenis dan mempunyai karakteristik 
tersendiri. Oleh sebab itu setiap pegawai 
terus didorong untuk senantiasa 
mengembangkan diri dan mempelajari 
setiap ketentuan di bidang tugasnya 
masing-masing.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera_Utara
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Medan
http://www.simlater.com
http://www.simlater.com
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I bet almost all of you have seen some videos showing some 
people stopped doing anything and remained 
what they were doing while pretending to be 

mannequin. Yes, Mannequin Challenge has 
been the spotlight of internet trend. The 
Sun defines Mannequin Challenge as  “a 
new online trend which sees people 
uploading videos of them looking as 
though they’ve been frozen in time”. 
Initiated by high school students 
filming themselves as being stuck 
motionless in their classroom, the 
trend goes viral all over the world. 
From celebrity like Beyonce, politician 
like Hillary Clinton who did Mannequin 
Challenge for her presidential campaign, 
Brebes police officers who did so for traffic 
campaign, and also our Minister, Sri Mulyani 
Indrawati (SMI) who did Mannequin Challenge after 
giving general lecture in a university. So, what can we learn from 
Mannequin Challenge? What makes it interesting? Here are my 
two cents :

1. We are the same human beings

Not longer than one minute does Mannequin Challenge usually 
occur, it shows that people can only be standing still for several 
seconds. The camera recording the video moves slowly from one 
to another person, one only stands a chance for a while. Despite 
several poses in Mannequin Challenge (different circumstances 
that we possess), we are the same human being that have similar 
basic needs and overcome similar outcomings. Like we can’t hold 
our breath too long, as shown in The Mannequin Challenge. 

2. If you get the chance, will you grab it soon?

Like stated earlier, the video filming some people, while one 
person only stands a chance for a while to get him on frame. 
He must be ready to show his best pose. In life, opportunity 
sometimes goes in the blink of an eye. It does not ask whether 
you are ready or not, it just suddenly comes. Seneca, a roman 
philoshopher, once said that luck is what happens when 
preparation meets opportunity. So, would you make the best use 
of your opportunity?

3. Somebody takes the lead 

In Mannequin Challenge, some videos were ended by an 
instruction to move and break the silence concurrently. In Hillary 
Clinton Mannequin Challenge, the former US First Lady took the 
lead to move her people, from ‘being mannequin’ to ‘be alive’. 
Similar to Mannequin Challenge, the movement in organization 

-which is commonly about change- needs somebody to take 
the lead. One thing to be ensured is who will be 

responsible for.

4. Obey the rule

The only rule in Mannequin Challenge 
is “be frozen”. The video that involves 
some people won’t be successful if 
someone breaks the rule. Does it 
sound familiar with our tagline “One 
Team, One Goal, One Spirit”?

5. Don’t stand still

Like what Hillary Clinton, US 
presidential candidate, said in her 

campaign, “Don’t stand still, vote today”. 
Hillary sent messages that being stand still 

will get you nowhere. Hence, it is important 
that people take part in which they belong. The ball 

is in your court, is not it?

6. Stand still and care less

Mannequin Challenge can be interpreted as “don’t stand still” like 
previously stated. Yet, occasionally, we learn that the best ways to 
react to the people who always have their unconstructive criticism 
are standing still and caring less, like a mannequin. 

7. Convey your important message

SMI Mannequin Challenge grabs the attention through its strong 
message conveyed at the end. The video shows that our minister 
ended the challenge holding a paper with the words “Sadar APBN”. 
The Brebes police officers pretended that there was traffic raid 
in motionless actions to give memorable traffic campaign, the 
video was ended by a picture of standing banner informing the 
upcoming traffic raid. 

8. Break your limits

Mannequin Challenges videos show some people being ‘frozen’ 
in different poses and background, telling that creativity has no 
limits. From Hillary Clinton Mannequin Challenge taking place in 
an aeroplane, The Kardashians team did the challenge in hospital 
as if a woman were giving birth, the gravity-defying positions 
that just seems unreal, till some cheerleaders maintaining their 
acrobatic positions for Mannequin Challenge. 

So, what is your opinion about Mannequin Challenge?

Learning from 
Mannequin Challenge
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