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VISI: 
Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel 
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 

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

Visi dan Misi DJKN
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daftar

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017, dan dicanangkannya penilaian kembali 
barang milik negara (BMN), pekerjaan besar telah menanti di depan mata. Semua insan DJKN telah siap 
menyukseskan “hajatan” ini. Untuk itu tim redaksi memilih penilaian kembali menjadi tema besar kali 
ini. Penilaian kembali diharapkan dapat meng-update nilai wajar atas BMN dalam neraca Pemerintah. 
Optimalisasi BMN juga berdampak pada efisiensi dan efektifitas APBN serta menambah PNBP, seperti 
diutarakan disampaikan oleh Menteri Keuangan pada saat pencanangan penilaian kembali BMN di Jakarta 
yang dibahas dalam rubrik reportase.

Media KN Edisi 26 ini Kolom BMN membahas pengawasan dan pengendalian dalam proses penilaian 
kembali. Desktop Valuation yang selama ini sering menjadi perdebatan oleh penilai internal dibahas dalam 
Kolom Penilaian. Aset negara dapat lebih dioptimalkan melalui inkubator berbasis holding company yang 
dijabarkan  lebih mendetail dalam kolom PKNSI. Kami juga menyajikan infografis yang menarik dan mudah 
dipahami mengenai inventarisasi dan penilaian BMN yang dimulai dari tahun 2004 hingga tahun 2018, serta 
jangan lewatkan tulisan dan foto-foto menarik dari Ternate yang membuat anda ingin segera mengambil 
cuti untuk liburan. 

Kami menantikan kontribusi terbaik Anda dalam bentuk kajian, tulisan, hingga ulasan tempat wisata. Saran 
dan kritik juga senantiasa menjadi semangat bagi kami untuk bergerak dan bertransformasi menjadi lebih 
baik. Akhirnya kami ucapkan selamat menikmati Media KN edisi 26 ini.
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sambutan 
dirjen
Dicanangkannya penilaian kembali barang milik 
negara (BMN) oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani 
Indrawati, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 
(DJKN) secara serentak melalui Kantor Pelayanan 
Kekayaan Negara dan Lelang segera merealisasikan 
proses penilaian kembali BMN di seluruh Indonesia. 

Kegiatan penilaian kembali BMN ini merupakan 
sebuah proses panjang yang membutuhkan tidak 
hanya kerja keras dan dedikasi dari para penilai 
DJKN, namun juga sinergi yang kuat dengan para 
satuan kerja di seluruh Indonesia. DJKN telah 
menyusun langkah-langkah strategis agar proses 
koordinasi, pengumpulan dan pengolahan data dapat 
dijalankan dengan efektif dan efisien.

Melalui kegiatan penilaian kembali BMN, DJKN 
ingin memberikan hasil terbaik berupa data terkini 
dan paling aktual tentang jumlah aset di Indonesia 
yang tidak hanya dapat digunakan untuk penyusunan 
Neraca dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 
yang reliable dan sesuai dengan kondisi terkini, 
melainkan juga untuk memperbaiki database BMN, 
mengidentifikasi idle asset, dan mengoptimalkan 
nilai BMN sebagai underlying asset dalam rangka 
penerbitan SBSN/Sukuk.

Bergesernya mindset DJKN dari Asset Administrator 
menjadi Asset Manager mengharuskan DJKN untuk 
lebih piawai dalam melakukan pengelolaan aset 
negara, tidak hanya harus jeli dalam memetakan 
potensi dari suatu aset, namun juga bertanggung 
jawab dalam optimalisasi penggunaan dan 
pemanfaatan aset tersebut. Peran DJKN ini tidak 
hanya dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan 
pemerintahan  dan  peningkatan penerimaan negara, 
namun juga untuk memberikan manfaat sebesar 
besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Dirjen Kekayaan Negara

Isa Rachmatarwata
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Ternate terkenal sebagai nama kesultanan, nama 
pulau sekaligus nama kota yang selalu memukau. 
Sebagai sebuah Kota, Ternate merupakan salah satu 

wilayah administratif di Propinsi Maluku Utara, Indonesia. 
Kota Ternate sebagai wilayah kepulauan terdiri dari 
beberapa pulau kecil yaitu Pulau Ternate, Pulau Hiri, Pulau 
Moti, Pulau Mayau, Pulau Tifure, Pulau Maka, Pulau 
Mano dan Pulau Gurida. Pulau yang paling ramai dan 
padat penduduk nya adalah Pulau Ternate, tempat dimana 
Kedaton Kesultanan Ternate berada. 

Warga Ternate hingga saat ini mengakui dan menghormati 
kekuasaan Kesultanan Ternate. Sebagai salah satu kesultanan 
yang disebut dalam buku sejarah pada pergerakan 
Bangsa Indonesia menghadapi kolonialisme, kesultanan 

ternate merupakan salah satu dari Moloku Kie Raha yaitu  
Perkumpulan Empat Penguasa Kerajaan. Selain Kesultanan 
Ternate terdapat saudara-saudara tua yaitu Kesultanan Bacan, 
Kesultanan Jailolo, dan Kesultanan Tidore yang wilayah 
kekuasaannya tersebar di Maluku Utara dan sekitarnya.

Pusat kekuasaan Kesultanan Ternate disebut dengan 
Kedaton (Kadatu) yang gagah berdiri di tengah kota 
menghadap alun-alun dan laut Ternate. Bentuk dari Kedaton 
Ternate dipengaruhi oleh ornamen dan gaya arsitektur 
berbagai bangsa, khususnya Nusantara, Melayu, Tionghoa, 
dan Arab. Hal ini tidak mengherankan karena zaman dahulu 
wilayah Ternate menjadi salah pusat perdagangan terbesar 
di Indonesia. 

_____   Resensi Wisata   _____

Foto dan Teks: Resna Tazkiyatunnafs ~ KPKNL Ternate 

MEMANDANG ELOKNYA INDONESIA
MELALUI MATA TERNATE

Di dalam Kedaton Ternate dipajang beberapa 
peninggalan sejarah Kesultanan Ternate. Kursi 
(Singgasana), peralatan perang, ukiran dan kain khas, 
dan barang sejarah lain tertata rapi di sebuah aula 
khusus. Semua yang dapat disaksikan atau diabadikan 
gambarnya oleh pengunjung. Untuk memasuki 
Kedaton Ternate tidak dipungut biaya namun calon 
pengunjung harus memperhatikan beberapa hal 
utama sebelum memasuki pintu kedaton. Pertama, 
tentu harus mendapat izin; kedua adalah mengikuti 
adab yang berlaku, diantaranya tidak diperkenankan 
bercanda berlebihan serta larangan memasuki tempat-
tempat tertentu. 

Melepas penat akhir pekan di Danau Ngade sangatlah 
menyenangkan. Di sekeliling Danau Ngade dijual 
masakan ikan air tawar yang merupakan hasil produksi 
air tawar di tengah-tengah kekayaan hasil laut Ternate. 
Namun lebih dari itu, apabila sempat untuk naik ke 
dataran tinggi di atas danau, maka setiap Pengunjung 
pasti akan terpana melihat pemandangan luar biasa 
ciptaan Tuhan, bahkan meski sudah melihat berkali-

kali ke tempat yang sama. Dari sini pengunjung 
dapat menyaksikan berurut-turut Danau Ngade, 
Pantai Ternate, Laut Ternate, Pulau Maitara, Laut 
Tidore, Pulau dan Gunung Tidore, dan gugusan 
pulau-pulau kecil di belakangnya. Pemandangan yang 
menakjubkan Pulau Maitara dan Pulau Tidore ini 
bahkan juga pernah diabadikan melalui uang pecahan 
seribu rupiah.

Kota Ternate tidak hanya terkenal akan bangunan 
bersejarahnya. Pada era modern, pemerintah telah 
membangun beberapa infrastruktur baru yang layak 
dikunjungi dan dinikmati oleh penduduk lokal 
ataupun turis. Salah satu yang terbaru adalah tempat 
yang digadang-gadang sebagai landmark Kota Ternate. 
Di tempat ini masyarakat dapat berolahraga atau 
sekedar berkumpul sembari menikmati laut Ternate 
dan gugusan pulau di sekitarnya, diwarnai dengan 
sunrise yang indah di pagi hari atau tulisan yang 
menyala dihiasi air mancur dan menari di malam hari.

Jadi, kapan anda berlibur ke Ternate?

1. Pulau Maitara dan 
Tidore dalam pecahan 
uang seribu;

2. Benteng Tolukko;

3. Menikmati Sunrise di 
Landmark Kota Ternate;

4. Pemandangan pagi 
hari di Danau Ngade 
Laguna;

5. Singgasana Sultan 
Baabullah;

6. Kedaton Sultan 
Ternate.

1

2 3

4 5 6

https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Ternate
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pulau_Hiri&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pulau_Moti&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pulau_Moti&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pulau_Mayau&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pulau_Tifure&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pulau_Maka&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pulau_Mano&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pulau_Mano&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pulau_Gurida&action=edit&redlink=1
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Galeri DJKNGaleri DJKN

Pada tanggal 8 Juni 2017 telah 
diterima aset eks proyek kerja sama 
Pemerintah Indonesia dengan 
Pemerintah Jerman melalui 
Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit. Aset yang 
diterima berupa 9 unit kendaraan 
roda empat dari Sustainable 
Regional Economic Growth and 
Investment Programme dan 
Program Assistance in Preventing 
and Combating Corruption Fase 
I dengan total nilai perolehan 
Rp1.345.560.000,00. Serah 
terima aset dilakukan dalam 
rangka pengelolaan BMN ang 
Berasal Dari Aset Lain-lain. 
Serangkaian kegiatan tersebut 
menunjukkan DJKN concern pada 
penyediaan sarana prasarana baik 
hardware maupun software serta 
pengembangan sumber daya 
manusia.

Direktur PT Sarana Multi 
Infrastruktur/SMI (Persero), 
Emma Sri Martini, dalam 
laporannya, menyampaikan 
bahwa di tahun 2016, PT SMI 
(Persero) mampu membiayai 
total proyek nasional sebesar 
Rp193,8 triliun. Kinerja itu 
berhasil membukukan laba Rp 
1,2 Triliun. Dan untuk pertama 
kali, dari 20% laba tersebut 
kurang lebih Rp242,6 miliar 
disetor ke kas negara sesuai 
keputusan Rapat Umum 
Pemegang Saham (RUPS) 
yang diwakili oleh Direktur 
Jenderal Kekayaan Negara 
(18/5).

Sekretaris Direktur Jenderal 
Kekayaan Negara (DJKN) Dodi 
Iskandar membuka leading change 
training Duta Kekayaan Negara (Duta 
KN), (2/5) di komplek Universitas 
Terbuka Pondok Cabe, Tangerang 
Selatan. “Acara ini adalah sarana 
untuk membentuk SDM yang 
berkualitas di DJKN. Rekan-rekan 
harus semangat menjadi duta 
kekayaan negara,” tegasnya.

Wakil Menteri Keuangan Republik 
Indonesia Mardiasmo membuka 
secara resmi Rapat Kerja Nasional 
Direktorat Jenderal Kekayaan 
Negara Semester I 2017 pada Senin, 
15 Mei 2017 di Aula Mezzanine 
Gedung Juanda I, Komplek 
Kementerian Keuangan Jakarta. 
Mengusung tema “Peningkatan 
Produktivitas Aset Menuju Zero 
Idle Guna Meningkatkan Kapasitas 
Fiskal”, acara dihadiri seluruh 
pimpinan Kantor Pusat DJKN dan 
pimpinan unit vertikal baik Kantor 
Wilayah maupun Kantor Pelayanan 
dari seluruh Indonesia. 

Di akhir perhelatan Rapat 
kerja Nasional DJKN 2017 
diselenggarakan kegiatan 
peresmian 1 unit gedung kantor 
dan 13 unit rumah negara/mess 
pegawai  DJKN, peluncuran 
tampilan dan penambahan 
konten baru Website DJKN 2017, 
peluncuran aplikasi pendukung 
kinerja DJKN, penganugerahan 
Best Employee DJKN 2016, 
Duta Kekayaan Negara Terbaik 
2016 dan Penulis Terbaik Duta 
Kekayaan Negara 2017 (17/05). 
Serangkaian kegiatan tersebut 
menunjukkan DJKN concern pada 
penyediaan sarana prasarana baik 
hardware maupun software serta 
pengembangan sumber daya 
manusia (SDM).

Dalam rangka memperingati 
hari lahir Pancasila ke-
72, Direktorat Jenderal 
Kekayaan Negara (DJKN) 
m e n y e l e n g g a r a k a n 
Sarasehan Pancasila pada 
Kamis, 8 Juni 2017 di aula 
lantai 5 Kantor Pusat DJKN. 
Mengusung tema “Pancasila: 
Saya, Anda dan Kita”, acara 
besutan Sekretariat DJKN 
dan Direktorat  Hukum dan 
Hubungan Masyarakat DJKN 
itu juga disiarkan langsung 
melalui video conference ke-
17 Kantor Wilayah DJKN di 
seluruh tanah air.

PT Penjaminan Infrastruktur 
Indonesia (Persero)/PT PII,  

menyelenggarakan Rapat Umum 
Pemegang Saham Tahunan 

Persetujuan Laporan Tahunan 
Tahun Buku 2016 di Gedung 

Syafrudin Prawiranegara II (26/5). 
Rapat dipimpin oleh Direktur 

Jenderal Kekayaan Negara selaku 
kuasa pemegang saham Negara 

Republik Indonesia dengan dihadiri 
oleh jajaran Direksi dan Komisaris 

PT PII.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri 
Mulyani Indrawati melantik dan 
mengambil sumpah Staf Ahli Menteri 
Keuangan bidang Kebijakan dan 
Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar 
Modal Isa Rachmatarwata sebagai 
Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan 
Negara yang baru menggantikan 
Sonny Loho pada Senin, 3 Juli 2017 
di Aula Mezzanine, Gedung Juanda 
I Komplek Kementerian Keuangan 
(Kemenkeu), Jakarta.

PT Sarana Multigriya Finansial/SMF 
(Persero), salah satu Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) di bawah pembinaan dan 
pengawasan Menteri Keuangan. Kinerja PT 
SMF yang bagus pada 2016 menghasilkan 
laba bersih Rp317,28 miliar. Dari laba 
bersih tersebut, RUPS memutuskan 20%-
nya kurang lebih Rp63,5 miliar untuk 
pembayaran dividen. Uang tersebut akan 
disetorkan ke negara sebagai unsur 
penerimaan negara. Pembayaran dividen 
ini adalah untuk pertama kalinya sejak PT 
SMF (Persero) didirikan.
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Direktur Jenderal Kekayaan Negara mengapresiasi capaian kinerja manajemen 
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) tahun 2016. Hal tersebut 
disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi Tahunan antara Kementerian 
Keuangan dengan LPEI pada Rabu, 7 Juni 2017 di Ruang Rapat Lantai 10 Utara Kantor 
Pusat DJKN Jakarta. Pelaksana Tugas Direktur Eksekutif LPEI Susiwijono Moegiarso 
menerangkan bahwa sepanjang tahun 2016, LPEI telah menyalurkan pembiayaan 
sebesar Rp372,9 miliar yang digunakan dalam rangka ekspor gerbong kereta api ke 
negara Bangladesh dan dalam rangka menunjang ketahanan usaha.

Koordinasi dan Konsolidasi 
Laporan BMN Kantor Wilayah/
Kantor Daerah (LBMN KW/KD) 
diselenggarakan oleh Direktorat 
BMN Direktorat Jenderal Kekayaan 
Negara pada selasa (13/6). 
Acara diisi dengan evaluasi atas 
LBMN KW/KD yang disusun oleh 
Kantor Vertikal DJKN. Kegiatan 
tersebut merupakan salah satu 
proses guna mengidentifikasi 
dan mengklarifikasi deviasi yang 
terjadi atas LBMN yang disusun 
oleh KPKNL dan Kanwil DJKN 
dibandingkan dengan LBMN 
yang disusun oleh satuan kerja 
Kementerian/Lembaga.

Program Wealth Accounting and Valuation 
of Ecosystem Services (WAVES) secara 
berkala menyelenggarakan Annual 
Partnership Meeting. Tahun ini, 
Rwanda menjadi tuan rumah Annual 
Partnership Meeting WAVES ke-7 (05/06). 
Delegasi Indonesia yang terdiri atas dua 
perwakilan dari Badan Pusat Statistik 
dan Kementerian Keuangan dalam 
hal ini diwakili oleh Direktur Piutang 
Negara dan Kekayaan Negara Lain-
lain, Purnama T. Sianturi dan Tenaga 
Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi, dan 
Efektivitas KND, Arik Hariyono. 

Dalam rangka optimalisasi 
lelang eksekusi Pasal 6 Undang-
Undang Hak Tanggungan (UUHT) 

dan eksekusi Jaminan Fidusia, 
Direktorat Jenderal Kekayaan 

Negara (DJKN) dan PT Bank 
Mandiri (Persero) Tbk sepakat 
melakukan penandatanganan 

perjanjian kerja sama 
pelaksanaan lelang agunan kredit 

pada Jumat, 16 Juni 2017 di 
Kantor Pusat DJKN Jakarta.

Sekretariat Direktorat Jenderal 
Kekayaan Negara (DJKN) 
menyelenggarakan knowledge 
sharing terkait manajemen aset 
negara dengan tema State Asset 
Management : Indonesia Reform 
and Australia Best Practice 
di aula kantor pusat DJKN, 
dengan narasumber Kepala 
Subbagian Pengembangan 
Pegawai dan Kepemimpinan, 
Sekretariat DJKN Dr. Neil 
E. Prayoga dan Dr. Connie 
Susilawati sebagai perwakilan 
dari Queensland University of 
Technology Rabu (5/7).

Dalam rangka pengenalan 
kantor wilayah dan pemahaman 
mengenai isu-isu strategis 
yang terjadi pada lingkup 
eselon II Direktorat Jenderal 
Kekayaan Negara (DJKN) 
khususnya di tingkat daerah, 
DJKN menyelenggarakan rapat 
pimpinan tingkat eselon II 
pertama di bawah kepemimpinan 
Direktur Jenderal (Dirjen) 
Kekayaan Negara baru, pada 
Selasa (11/7) bertempat di kantor 
pusat DJKN.

Peran middle management 
sangat menentukan kualitas 
institusi, hal itu disampaikan 

Menteri Keuangan Sri Mulyani 
Indrawati saat memberikan 
arahan kepada 226 pejabat 

eselon III Kementerian Keuangan 
(Kemenkeu) yang dilantik dan 

diambil sumpahnya di Gedung 
Dhanapala Kemenkeu, Jakarta 

(19/07). 

Direktorat Jenderal Kekayaan 
Negara (DJKN) mengadakan 

acara Rekonsiliasi Aset Kredit 
dan Aset Properti Eks Badan 

Penyehatan Perbankan Nasional 
(BPPN), Eks Kelolaan PT 

Perusahaan Pengelola Aset (PPA), 
dan Eks Bank Dalam Likuidasi 

Semester 1 2017. di Aula Lantai 3 
KPKNL Jakarta V, (10/07).

Acara dihadiri oleh perwakilan 
dari 17 Kantor Wilayah DJKN dan 

70 Kantor Pelayanan Kekayaan 
Negara dan Lelang (KPKNL), 

serta perwakilan Direktorat 
Pengelolaan Kekayaan Negara 
dan Sistem Informasi (PKNSI) 
selaku penyelenggara acara.
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Kabar Daerah Kabar Daerah

Uray Tajudin, Sekretaris Daerah 
Pemkab Sambas menerima 
Kepala Kantor Pelayanan 
Kekayaan Negara dan Lelang 
Singkawang, Agus Suryanto  
guna berkoordinasi tentang 
pengelolaan aset daerah 
termasuk penilaian aset, 
pemanfaatan aset daerah serta 
rencana pelaksanaan lelang 
guna penghapusan aset daerah 
(21/08).  Kegiatan diskusi yang 
berlangsung di ruang kerja Sekda 
Sambas.

Mewarnai bulan proklamasi 
kemerdekaan Indonesia, 
sebagai wujud rasa syukur yang 
mendalam dan suka cita atas 
anugerah kemerdekaan yang 
ke- 72,  Kanwil DJKN Jawa 
Barat dan KPKNL Bandung 
melaksanakan kegiatan dengan 
tema Keduri Cinta. Salah satu 
kegiatannya adalah Independence 
Day Parade (14/8/2017), yang 
merupakan puncak dari pagelaran 
perayaan Kenduri Cinta. Dalam 
kegiatan tersebut semua pegawai 
mengenakan dress code pakaian 
adat dari berbagai daerah mulai  
dari Aceh sampai Papua.

Untuk meningkatkan minat 
lelang di wilayah Papua 
Barat Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang 
(KPKNL) Sorong mengadakan 

sosialisasi lelang eksekusi 
pasal 6 Undang-Undang 
Hak Tanggungan (UUHT) 
dan dan lelang eksekusi 

jaminan fidusia (15/8). Dengan 
sosialisasi ini diharapkan 

adanya kesepahaman antara 
KPKNL Sorong dan bank 

sebagai mitra kerja dalam 
pelaksanaan lelang eksekusi 

pasal 6 UUHT dan lelang 
eksekusi fidusia. Acar dibuka 

oleh Kepala KPKNL Sorong 
Navis Zikra.

Kepala Seksi Komunikasi Publik 
Direktorat Jenderal Kekayaan 

Negara, Agus Widayat hadir 
menjadi Narasumber pada acara 
FGD Hukum dan Informasi yang 

diselenggarakan oleh Kantor 
Wilayah DJKN Bali dan Nusa 

Tenggara. Acara dihadiri para 
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan 
Negara dan Lelang beserta jajaran 
di wilayah Bali dan Nusa Tenggara 

Acara bertempat di aula lantai 
3 Gedung Keuangan Negara 1 

Denpasar (08/08).

Bertempat di Auditorium Pemerintah Kabupaten 
Musi Rawas, KPKNL Lahat melaksanakan Lelang 
Non Eksekusi Wajib Barang Milik Daerah. Barang 
yang dijual dalam pelaksanaan lelang ini berupa 
33 lot kendaraan roda empat dan 42 lot kendaraan 
roda dua (27/07). Lelang ini dilaksanakan 
dengan metode lelang e-conventional yang 
merupakan perpaduan antara lelang internet dan 
konvensional. Penerapan metode ini cukup sukses 
dilaksanakan karena tercatat ada 300 penyetoran 
uang jaminan untuk seluruh barang yang akan 
dilelang. Bertindak sebagai Pejabat Lelang pada 
lelang ini adalah Muchamad Angga Firmansyah 
dan Edi Iswanto, Asisten III Sekretariat Daerah 
Pemerintah Kabupaten Musi Rawas sebagai 
Pejabat Penjual serta Nancy Grace sebagai 
Pemandu Lelang. Pelaksanaan lelang kali ini 
cukup sukses mengingat seluruh unit kendaraan 
roda empat habis terjual dan menghasilkan pokok 
lelang senilai Rp 869.817.640,-.

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. SME & 
Micro Collection & Recovery Region XI 
Bali dan Nusa Tenggara gelar workshop 
yang bertemakan “Mengatasi Hambatan 
Lelang Dalam Rangka Meningkatkan 
Keberhasilan Laku Lelang” di Golden 
Tulip Resort, Jineng, Badung, Bali 
(12/7). Acara ini menghadirkan Kantor 
Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan 
Negara Bali dan Nusa Tenggara DJKN 
Balinusra), Kantor Pelayanan Kekayaan 
dan Lelang Negara di wilayah Balinusra, 
Balai Lelang, dan para Pimpinan Unit 
Bank Mandiri di wilayah Region XI 
Balinusra.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 
dan Lelang (KPKNL) Makassar hadiri 
acara sosialisasi sekaligus focus group 
discussion yang diselenggarakan 
Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir 
- Koperasi Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah (LPDB-KUMKM) 
di Karebosi Condotel Makassar, 
Selasa (08/08). Kegiatan tersebut 
diselenggarakan dalam rangka 
menjaring solusi dan membentuk 
kesepakatan terkait mekanisme 
penyelesaian pinjaman bermasalah 
pada LPDB-KUMKM.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 
Kekayaan Negara DKI Jakarta, 

diwakili oleh Kepala Bidang 
Pengelolaan Kekayaan Negara, Jati 
Wiryawan menghadiri pemusnahan 

senjata terdiri dari berbagai jenis dan 
merk sebanyak 13.080 pucuk dengan 
kondisi rusak berat (12/7). Berlokasi 

di Gudang 1008 Balkir Guspusjat 
dan Optik I DITPALAD, (12/07). 

Penghapusan dan pemusnahan 
senjata tersebut telah memperoleh 

persetujuan Menteri Keuangan 
sesuai Surat Menteri Keuangan RI 

Nomor: S-21/MK.6 WKN.07/2017 
tanggal 7 April 2017 tentang 

Persetujuan Pemusnahan BMN 
selain Tanah dan atau Bangunan  

berupa 13.080 Pucuk Senjata 
Inventaris TNI-AD. Acara juga 

dihadiri oleh Kepala Staf Angkatan 
Darat Jenderal TNI Mulyono. 
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Kabar Daerah Kabar Daerah

Kanwil DJKN Jawa Timur 
Laksanakan Uji Petik Penilaian 
SDA Taman Nasional Alas 
Purwo, Banyuwangi. Kegiatan 
yang berlangsung dari tanggal 
22 s.d. 25 Agustus 2017 ini 
bertujuan untuk melaksanakan 
kegiatan uji petik Sumber 
Daya Alam yang merupakan 
salah satu program dari kantor 
pusat. Dalam uji petik ini yang 
dihitung adalah nilai karbon 
yang bisa dijadikan dasar 
untuk membayar kompensasi. 
Kegiatan ini diikuti oleh Bidang 
Penilaian beserta Kepala Seksi 
Pelayanan Penilaian dan 1 
(satu) orang staf KPKNL yang 
berada di lingkungan Kanwil 
DJKN Jawa Timur.

Kepala Kantor Pelayanan 
Kekayaan Negara dan Lelang 
(KPKNL) Purwakarta Tatang 
Maulana melakukan kunjungan 
kerja dan silaturahim ke Kantor 
Bupati Purwakarta (04/08). 
Bupati Purwakarta Dedy Mulyadi, 
menerima kedatangan Kepala 
KPKNL Purwakarta dan jajaran di 
ruang kerja. Tatang mengajak dan 
menghimbau Dedi untuk bekerja 
sama dalam bidang penilaian 
aset, penyelesaian piutang daerah 
dan lelang serta menangani dan 
mengelola aset daerah yang 
menjadi bagian tugas dalam 
kepemimpinannya. 

KPKNL Pontianak menerima 
penyerahan berkas pengurusan 

piutang negara dari TVRI Stasiun 
Kalimantan Barat. Bertempat 

di Kantor TVRI Pontianak serah 
terima penyerahan ditandatangani 

oleh Agus Hari Widodo selaku 
Kepala KPKNL Pontianak dan 

Rini Padmirehatta selaku Kepala 
TVRI Stasiun Kalimantan Barat. 
Penyerahan berkas pengurusan 

piutang negara tersebut juga 
disaksikan oleh Kepala Kanwil 

DJKN Kalimantan Barat Edih 
Mulyadi dan Kabid Piutang Negara 

Baru Gultom (16/08). Jumlah 
piutang negara yang diserahkan 

ada 110 penunggak hutang (debitur) 
dengan nominal Rp 858.079.951,-.

Kepala KPKNL Pontianak Agus Hari 
Widodo hadir dalam pemusnahan 

BMN hasil tegahan KPPBC Pontianak 
(09/08). Barang yang dimusnahkan 

berupa 5.100 bungkus rokok, 1 
drum vanili , 223 karung kelereng, 

239 buah/keping barang-barang 
berkonten pornografi, 9 botol 
garam dan 45 botol minuman 

keras.Dasar pemusnahan adalah 
Surat Persetujuan Kepala KPKNL 

Pontianak atas nama Menteri 
Keuangan No. S-32/MK.06/WKN.11/

KNL.01/2017 tanggal 7 Juni 2017.

Kantor wilayah (Kanwil) DJKN DKI Jakarta mengadakan Perayaan HUT ke-
72 Kemerdekaan Indonesia di halaman Pendopo Kanwil DJKN. Para peserta 
mengenakan baju adat dari beragam daerah dalam parade sambil melantunkan 
lagu-lagu daerah maupun lagu kebangsaan, (18/08). Kanwil DJKN DKI Jakarta juga 
tetap menggelar berbagai perlombaan khas 17-an seperti makan kerupuk, balap 
karung, adu balon dan menghias gapura untuk menyemarakkan suasana. Menurut 
Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta Encep Sudarwan, bahwa acara peringatan HUT 
Kemerdekaan RI tiap tahun rutin diadakan di Kanwil DJKN DKI Jakarta. Dalam 
sambutan singkatnya Encep menyampaikan rasa suka citanya melihat kebersamaan 
yang terjalin. 

Kepala Kantor Wilayah Direktorat 
Jenderal Kekayaan Negara Banten, 
Tedy Syandriadi memimpin acara 
pengambilan sumpah dan pelantikan 
1 orang Pejabat Lelang Kelas I dan 
2 orang Pejabat Lelang Kelas II di 
Aula Kanwil DJKN Banten (22/08). 
Tedy berpesan bahwa Pejabat Lelang 
sebagai garda terdepan DJKN 
dalam penerimaan PNBP dalam 
melaksanakan tugasnya harus tetap 
berpedoman pada peraturan yang 
berlaku sesuai yang telah didapatkan 
selama pendidikan dan pelatihan 
sebelumnya.

Untuk mensukseskan pelaksanaan 
Penilaian Kembali Barang Milik 

Negara (BMN) di Sumatera Utara 
Kepala Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Kekayaan Negara 
Sumatera Utara, Mahmudsyah, 
melakukan koordinasi dengan 

Kepala Perwakilan Badan 
Pengawasan Pembangungan 

(BPKP) Sumatera Utara, Kepala 
Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara 

dan Kepala Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) Perwakilan 

Sumatera Utara, (16/8). Kepala BPK 
Perwakilan Sumatera Utara dan 

Kepala Perwakilan BPKP Sumatera 
Utara menyambut baik menyatakan 

siap untuk dijadikan pilot project  
pelaksanaan penilaian kembali 

BMN tersebut.

Tim penilai Kantor Pelayanan 
Kekayaan Negara dan Lelang 
Pangkalpinang melakukan penilaian 
Proyek Pembangunan Listrik Tenaga 
Bayu (PLTB)(10/08). Dipimpin langsung 
Kepala Seksi Pelayanan Penilaian, 
Dedi Dewanta, penilaian Barang Milik 
Negara dilaksanakan pada Satuan 
Kerja Listrik Pedesaan Bangka 
Belitung sesuai surat Kepala Pusat 
Pengelolaan BMN Kementerian Energi 
dan Sumber Daya Mineral.
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R E V A L U A S I 

B A R A N G  M I L I K  N E G A R A

D A N  U P A Y A 

M E N I N G K A T K A N 

K E P E R C A Y A A N 

P U B L I K

Q: Apa latar belakang pelaksanaan revaluasi BMN?

A: Sebagai pelaksanaan arahan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani 
yaitu:

Pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi APBN dalam 
perspektif pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), dengan 
cara penataan penggunaan BMN yang terukur sesuai kebutuhan 
berdasarkan standar seperti Standar Barang dan Standar Kebutuhan 
(SBSK), sehingga tidak ada BMN dalam kondisi “idle”;

Kedua, sebagai pelaksanaan hasil rapat bersama Menteri Keuangan 
Sri Mulyani dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat terkait 
perlunya upaya optimalisasi aset untuk menambah Daftar Nominatif 

Wawancara Utama | Direktur BMN Aset (DNA) untuk penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN);

Ketiga, karena nilai BMN berupa tanah dan bangunan yang tercatat tidak 
mencerminkan nilai pasar saat ini;

Terakhir, Meningkatkan kemampuan keuangan negara, dalam perspektif 
kepercayaan publik nasional dan internasional, sesuai perubahan nilai 
ekuitas Pemerintah berdasarkan hasil koreksi nilai BMN hasil revaluasi.

Q: Bagaimana langkah persiapan pelaksanaan revaluasi 2017-2018?

A: Tingkat pusat: 

- Penyusunan perangkat utama berupa regulasi Peraturan Presiden 
(Perpres) terkait revaluasi 2017-2018 yang berlaku secara nasional baik 
untuk Pemerintah maupun Pemerintah Daerah;

- Koordinasi internal DJKN terkait regulasi teknis pelaksanaan revaluasi 
menurut tata cara pelaksanaan penilaian dan regulasi mengenai tata cara 
pencatatan menurut SAP;

- Persiapan aplikasi untuk mencatat koreksi nilai BMN hasil revaluasi 
melalui aplikasi SIMAK BMN dan rekonsiliasi hasil pencatatan koreksi 
nilai BMN tersebut melalui aplikasi SIMAN;

- Persiapan kemampuan SDM untuk dapat melakukan penilaian, dengan 
melakukan assessment pegawai yang dapat menjadi Penilai Pemerintah;

- Pembahasan data awal BMN ojek revaluasi dengan masing-masing K/L 
yang akan menjadi target penyelesaian revaluasi tahun 2017-2018.

Tingkat daerah:

- Koordinasi instansi vertikal Kanwil DJKN dan KPKNL dengan satuan 
kerja terkait untuk penghimpunan data awal BMN objek revaluasi dari 
satuan kerja (satker) daerah;

- Persiapan tim pelaksana revaluasi yang terdiri dari unsur KPKNL yang 
melakukan penilaian dan unsur satker yang melakukan inventarisasi;

Q: Bagaimana teknis revaluasi 2017-2018 akan dilaksanakan?

A: Revaluasi 2017-2018 dilakukan terhadap BMN berupa tanah, 
gedung dan bangunan, jalan, jembatan, dan bangunan air yang terdapat 
pada 82 K/L, dengan target penyelesaian 55 K/L selesai di tahun 2017 
dan 27 K/L selesai sampai dengan 2018;

Revaluasi yang dilaksanakan oleh tim pelaksana yang terdiri dari:
1. Unsur satuan kerja, bertanggung jawab melakukan Inventarisasi;
2. Unsur KPKNL bertanggung jawab melakukan penilaian;

Hasil inventarisasi dan penilaian disajikan dalam satu laporan yaitu 
Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian (LHIP) disampaikan kepada 
kepala satker dan Kepala KPKNL paling lambat 10 hari setelah surat 
tugas berakhir;

Nilai revaluasi BMN menjadi dasar bagi satker melakukan koreksi nilai 
BMN melalui aplikasi SIMAK BMN, dan dilakukan paling lambat 15 
hari setelah surat tugas berakhir;

Koreksi nilai BMN revaluasi tersebut dilakukan rekonsiliasi oleh satker 

dengan KPKNL melalui aplikasi SIMAN 
(plugin revaluasi) paling lambat 20 hari 
setelah surat tugas berakhir.

Hasil pelaksanaan revaluasi tersebut 
dilaporkan oleh satker dan KPKNL 
kepada instansi vertikal tingkat wilayah 
masing-masing sebagai bahan monitoring 
dan evaluasi oleh masing instansi tingkat 
wilayah. 

Q: Bagaimana dampak, harapan yang 
diinginkan?

A: Dapat menyajikan update atau 

koreksi nilai wajar atas BMN objek 

revaluasi berupa tanah, gedung, jalan, 

jembatan dan bangunan air dalam neraca 

Pemerintah. 

Mengoptimalkan BMN dalam 

penggunaan yang terukur menurut 

standar, dan upaya optimalisasi BMN 

yang dapat berdampak pada efisiensi dan 

efektifitas APBN serta menambah PNBP. 

Dampak lainnya yaitu menyajikan nilai 

ekuitas dalam neraca berdasarkan update 

atau koreksi nilai wajar hasil revaluasi. 

Terakhir, revaluasi BMN akan 

meningkatkan kemampuan keuangan 

negara, dalam perspektif meningkatkan 

tingkat kepercayaan publik nasional dan 

internasional sesuai perubahan nilai 

ekuitas Pemerintah berdasarkan hasil 

koreksi nilai BMN hasil revaluasi.

Disela-sela kesibukan mempersiapankan 

revaluasi barang milik negara, Media 

KN berkesempatan mewawancarai 

Direktur Barang Milik Negara, Encep 

Sudarwan. Pejabat yang selalu terlihat 

bersemangat dalam setiap kesempatan 

ini memberikan penjabaran mengenai 

revaluasi barang milik negara.
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Laporan Utama | Direktorat BMN

Perjalanan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) tidak bisa dilepaskan dari misi besar 

melaksanakan kegiatan penertiban Barang Milik Negara (BMN) dalam bentuk Inventarisasi dan 

Penilaian BMN (IP BMN). DJKN yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 

2006 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit 

Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Republik Indonesia, merupakan perubahan fungsi 

Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) dengan tambahan fungsi pelayanan di 

bidang kekayaan negara dan penilaian. 

Sejak kelahirannya,  DJKN pernah mengemban amanah besar untuk melaksanakan IP BMN di seluruh 

Kementerian dan Lembaga dalam rangka mewujudkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 

dan pengelolaan BMN yang lebih baik.

PENIL AIAN KEMBALI 
BAR ANG MILIK NEGAR A: 

UPAYA UNTUK 
MENINGK ATK AN KONTRIBUSI 

BAR ANG MILIK NEGAR A 
DAL AM PEMBANGUNAN 

NA SIONAL

Arahan Menteri Keuangan pada Rapat Kerja Nasional DJKN Tahun 
2016 yang sekaligus memperingati satu dasawarsa DJKN salah 
satunya yaitu melaksanakan penilaian kembali BMN sebagai upaya 

mewujudkan nilai wajar BMN dalam membangun database pengelolaan 
BMN yang lebih baik. Akankah penilaian kembali yang telah dicanangkan 
menjadi pekerjaan besar yang harus dilaksanakan oleh DJKN dengan segala 
tantangan dan peluang yang ada?

Reformasi Pengelolaan Keuangan Negara

Reformasi pengelolaan keuangan pemerintahan di Indonesia ditandai 
dengan terbitnya paket peraturan perundang-undangan tentang Keuangan 
Negara, yakni Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 (UU 17/2003) 
tentang Keuangan Negara, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara, dan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 
Terbitnya tiga undang-undang tersebut menandai era baru pengelolaan 
keuangan negara setelah sebelumnya pengelolaan keuangan pemerintah 
Republik Indonesia didasarkan kepada Indische Comptabiliteitswet 
(ICW) era Belanda yang masih berlaku berdasarkan peraturan peralihan 
Undang Undang Dasar 1945. ICW dimaksud dirasa sudah tidak dapat 
mengakomodasi berbagai perkembangan yang terjadi dalam sistem 
kelembagaan dan pengelolaan keuangan negara. 

Lahirnya tiga undang-undang di bidang keuangan negara memberikan 
paradigma baru dalam pengelolaan aset negara. Praktik penatausahaan 
aset pemerintah berdasarkan peraturan Belanda dimaksud sangat minim; 
pemerintah tidak menyajikan posisi keuangan (neraca), pencatatan terpisah 
antara uang dan barang, belum terdapat standar akuntansi pemerintahan 
dan pencatatan yang dilakukan secara manual. Undang Undang Nomor 1 
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara memberikan mandat kepada 
Pemerintah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan 
secara tepat waktu dan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah 
(SAP). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) setidaknya terdiri 
atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan 
atas Laporan Keuangan yang disusun dengan suatu Standar Akuntansi 
Pemerintahan. LKPP yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) harus disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) paling 
lambat 6 bulan sejak berakhirnya tahun anggaran.

Dengan terbitnya UU 17/2003, pemerintah pusat berkomitmen untuk 
memenuhi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik melalui 
pengelolaan keuangan yang sehat dan modern. Hal tersebut salah satunya 
diwujudkan dengan pengelolaan aset negara memiliki peran strategis dalam 
perwujudan akuntabilitas tata kelola keuangan pemerintah pusat. 

Pemerintah pertama kali menyusun 
LKPP pada tahun 2004 yang kemudian 
mendapat opini tidak menyatakan 
pendapat oleh BPK. Salah satu faktor 
yang mempengaruhi adalah penyajian 
nilai aset tetap yang tidak dapat diyakini 
kewajarannya. Aset tetap merupakan 
salah satu pos yang strategis sehingga 
kewajarannya sangat mempengaruhi opini 
keseluruhan LKPP.

Inventarisasi dan Penilaian BMN Tahun 
2007

Sebagai respon terhadap opini Tidak 
Memberikan Pendapat yang diberikan 
oleh BPK terhadap LKPP, Presiden 
Susilo Bambang Yudhoyono melalui 
Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 
17 Tahun 2007 membentuk Tim 
Penertiban BMN, dengan masa kerja 
sampai dengan 31 Desember 2008 
yang selanjutnya diperpanjang sampai 
dengan 31 Maret 2010 melalui Keppres 
Nomor 13 Tahun 2009 tanggal 9 Mei 
2009. Tim Penertiban BMN diharapkan 
mampu menjawab permasalahan dalam 
pengelolaan BMN yang menjadi sorotan 
BPK, diantaranya data aset tetap tidak tepat 
dan akurat dalam jumlah, nilai, kondisi 
dan status kepemilikannya; organisasi yang 
kurang mendukung; sistem dan prosedur 
terkait aset tetap yang belum mendukung; 
belum dilakukannya sertifikasi aset atas 
nama Pemerintah Republik Indonesia; dan 
nilai aset tetap yang masih belum wajar.

Objek kegiatan IP BMN pada tahun 
2007 meliputi seluruh BMN yang 
diperoleh sampai dengan 31 Desember 
2004, yang meliputi BMN yang belum 
dicatat atau disertifikasi atau digunakan/
dimanfaatkan. Kegiatan penertiban BMN 
diharapkan mampu mewujudkan 3T, 
yaitu Tertib Administrasi, Tertib Hukum 
dan Tertib Fisik. Kegiatan Inventarisasi 

Teks: Tim Direktorat BMN
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Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara dan Tantangan 
Yang Akan Dihadapi 

Objek pelaksanaan revaluasi BMN tahun 2017 dan 2018 berbeda dengan 
objek IP tahun 2007. Bila objek IP tahun 2007 adalah seluruh aset tetap 
Pemerintah Pusat, objek revaluasi BMN tahun 2017 dan 2018 hanya 
berupa tanah, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi, dan jaringan yang 
diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Untuk BMN berupa jalan, 
irigasi, dan jaringan yang dilakukan revaluasi hanya yang berupa jalan dan 
jembatan serta bangunan air. Tidak seluruh aset tetap dijadikan sebagai 
objek revaluasi karena berbagai pertimbangan. Hanya dipilih aset-aset 
yang memiliki potensi kenaikan (perubahan nilai wajar) yang tinggi. Selain 
itu, nilai aset tetap yang dijadikan objek revaluasi tersebut memiliki bobot 
nilai/persentase yang signifikan dari keseluruhan nilai total aset tetap, yaitu 
senilai 79,9% dari total aset tetap.

Dalam revaluasi BMN kali ini, metode yang akan digunakan adalah full 
valuation dan desktop valuation. Metode full valuation yaitu penilaian 
dengan cara survei lapangan. Sedangkan metode desktop valuation yaitu 
penilaian tanpa survei lapangan. Metode full valuation digunakan untuk 
objek revaluasi BMN berupa tanah. Sedangkan metode desktop valuation 
dilakukan untuk objek revaluasi BMN berupa bangunan, jalan, jembatan, 
dan bangunan air. Pemilihan metode untuk masing-masing objek revaluasi 
BMN tersebut dilakukan demi menciptakan efektivitas dan efisiensi 
pelaksanaan revaluasi BMN itu sendiri.  

Pelaksanaan revaluasi BMN akan dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. 
K/L yang menjadi proritas target penyelesaian revaluasi pada tahun 2017 
adalah K/L yang satuan kerjanya berada di Jakarta, dan K/L yang satuan 
kerja berada pada kota yang terdapat Kantor Wilayah (Kanwil) DJKN atau 
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). 

Pelaksanaan revaluasi BMN Tahun 
2017 dan 2018 merupakan 
serangkaian kegiatan yang 
menjadi kerja bersama 

Underlying asset 
adalah adalah aset yang 
dijadikan sebagai objek 
atau dasar transaksi 
dalam kaitannya dengan 
penerbitan Sukuk. 
(Sumber: Tanya Jawab 
SBSN Sukuk Negara 
Edisi Kedua, Kementerian 
Keuangan).

dan Penertiban mulai dilaksanakan 
pada bulan Agustus 2007. DJKN secara 
bertahap melakukan IP BMN pada 74 
Kementerian/Lembaga (K/L), dengan 
satuan kerja (satker) sebanyak 22.947 
yang tersebar di seluruh Indonesia.

Kerja keras DJKN dan seluruh K/L 
dalam melaksanakan kegiatan IP 
BMN memperoleh hasil yang baik 
yaitu perbaikan kualitas opini BPK 
atas Laporan Keuangan Kementerian 
Leambaga (LKKL) tahun 2008. 
Perbaikan opini tersebut adalah opini 
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari 
16 K/L pada tahun 2007, menjadi 35 
K/L pada tahun 2008 dan 45 K/L pada 
tahun 2009. Opini disclaimer (Tidak 
Menyatakan Pendapat) turun dari 33 
K/L pada tahun 2007, menjadi 18 K/L 
pada tahun 2008 dan 8 K/L pada tahun 
2009.

Kegiatan IP BMN dalam rangka 
Penertiban BMN pada tahun 2007 
memberikan hasil yang baik berupa 
neraca K/L dan Pemerintah Pusat yang 
dapat diyakini keandalannya oleh BPK 
serta menjadi tonggak awal pengelolaan 
aset yang lebih baik lagi di kemudian 
hari.

Latar Belakang dan Dasar Hukum 
Penilaian Kembali Barang Milik Negara 
Tahun 2017

Salah satu butir kesepakatan dalam 
rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan 
Menteri Keuangan pada tanggal 23 
Mei 2016 adalah Komisi XI DPR RI 
meminta Menteri Keuangan untuk 
melakukan revaluasi atas nilai BMN 
yang akan digunakan kembali sebagai 
dasar penerbitan underlying asset  Surat 
Berharga Syariah Negara (SBSN). 

Pemerintah Pusat berencana melakukan penilaian kembali BMN pada 
tahun 2017 dan 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah 
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/
Daerah, mengatur bahwa pemerintah dapat melakukan penilaian 
kembali/revaluasi atas nilai BMN yang telah ditetapkan dalam neraca 
Pemerintah Pusat. Revaluasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan 
pemerintah yang berlaku secara nasional.

Untuk memperoleh nilai aset tetap yang terkini dalam LKPP sesuai 
nilai wajarnya dan untuk membangun database aset yang lebih baik 
untuk kepentingan pengelolaan BMN di kemudian hari, pemerintah 
akan melakukan penilaian kembali (revaluasi) atas aset tetap pada tahun 
2017 dan 2018. Penilaian kembali aset tetap dilaksanakan untuk 
meningkatkan validitas dan keakuratan nilai aset yang disajikan dalam 
laporan keuangan. Selain itu, penilaian kembali juga dimaksudkan 
untuk meningkatkan leverage aset tetap sebagai underlying asset untuk 
penerbitan SBSN. Tidak hanya itu, tujuan penilaian kembali aset 
tetap pemerintah juga untuk mengidentifikasi BMN yang idle yaitu 
BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk 
kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi K/L. 

Dalam rangka pelaksanaan penilaian kembali BMN, DJKN bersama 
Menteri Keuangan telah meminta pendapat kepada Komite Standar 
Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan BPK terkait rencana penilaian 
kembali atas BMN oleh Pemerintah Pusat. Pada intinya, KSAP dan BPK 
berpendapat bahwa sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan 
dan peraturan tentang pengelolaan BMN saat ini, revaluasi BMN 
dimungkinkan untuk dilakukan berdasarkan kebijakan/ketentuan 
pemerintah yang berlaku secara nasional. 

Sejalan dengan hasil konsultasi dengan KSAP dan BPK, serta sesuai 
dengan PP Nomor 27 Tahun 2014, sebagai dasar hukum pelaksanaan 
penilaian kembali barang milik negara/daerah, pemerintah telah 
mempersiapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penilaian Kembali 
Barang Milik Negara/Daerah.

Selain Perpres tersebut, regulasi yang disiapkan untuk pelaksanaan 
revaluasi BMN adalah Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang 
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara, 
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.06/2015 tentang Penilaian 
Barang Milik Negara, dan beberapa pedoman teknis terkait pelaksanaan 
penilaian kembali.

?

*Kegiatan inventarisasi dan penilaian BMN tahun 200822 |       Media KN edisi Nomor 26
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dari DJKN selaku Pengelola Barang dan Kementerian 
Lembaga selaku Pengguna Barang.  Kegiatan tersebut 
meliputi: Pertama, penyediaan data awal. Validitas 
data awal menentukan keberhasilan pelaksanaan 
penilaian kembali yang dilaksanakan dengan metode 
full valuation dan desktop valuation. Data awal tersebut 
antara lain berupa data dari SIMAK BMN dan formulir 
pendataan BMN. Kedua, kegiatan inventarisasi. Kegiatan 
inventarisasi dilaksanakan dengan melaksanakan opname 
fisik/sensus atas BMN untuk memastikan kebenaran 
dan kondisi Barang Milik Negara. Ketiga, kegiatan 
penilaian. Penilaian dilaksanakan untuk mendapatkan 
nilai wajar BMN. Penilaian dilaksanakan oleh Penilai. 
Keempat, tindak lanjut hasil inventarisasi dan penilaian. 
Berdasarkan hasil inventarisasi dan penilaian kembali, 
Kementerian/Lembaga melaksanakan tindak lanjut 
antara lain: koreksi data dan nilai BMN pada Laporan 
Keuangan Kementerian/Lembaga. Koreksi ini memegang 
peranan penting dalam keseluruhan kegiatan penilaian 
kembali BMN, yakni membentuk pembaharuan nilai 
BMN beserta data lain dalam rangka pengelolaan 
BMN yang dapat diandalkan. Keenam,  Monitoring 
dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan 
Penilaian Kembali BMN meliputi sekurang-kurangnya 
mengenai capaian target, kendala yang dihadapi, dan 
usulan rekomendasi. Tahapan terakhir adalah pelaporan, 
dimana setiap jenjang pelaksana Penilaian Kembali BMN 
menyusun laporan kegiatan penilaian kembali sebagai 
bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan 
penilaian kembali BMN.

Penutup

Kegiatan penilaian kembali barang milik negara 
dilaksanakan untuk memperoleh nilai aset tetap yang 
terkini dalam LKPP, membangun database aset yang 
lebih baik untuk kepentingan pengelolaan BMN di 
kemudian hari, meningkatkan leverage aset tetap 
sebagai underlying asset untuk penerbitan SBSN, serta 
mengidentifikasi BMN idle berupa tanah dan/atau 
bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan 
penyelenggaraan tugas dan fungsi K/L.

Penyediaan data awal yang valid merupakan salah satu 
fase yang paling penting dalam pelaksanaan kegiatan 
penilaian kembali. Validitas data awal menentukan 
keberhasilan pelaksanaan penilaian kembali. KPKNL dan 
Kuasa Pengguna Barang diharapkan dapat bersinergi 
dalam menghasilkan data awal yang valid untuk 
menghasilkan data BMN yang andal.

Penilaian kembali Barang Milik Negara tidak 
hanya sekedar kebijakan yang bertujuan untuk 
memenuhi asas akuntabilitas dan transparansi dalam 
pertanggungjawaban pelaporan keuangan negara, tetapi 
revaluasi juga diharapkan memiliki multiplier effect dalam 
perbaikan dan peningkatan pengelolaan kekayaan negara 
yang tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum.

Penilaian kembali barang milik Negara merupakan 
upaya untuk meningkatkan kontribusi BMN dalam 
pembangunan nasional.

Revaluasi BMN, lets do it again.

iklan 
revaluasi 
BMN

Profil | Direktur Jenderal Kekayaan Negara

Pemegang Tongkat Estafet yang Baru
Senin, 3 Juli 2017 adalah hari yang bersejarah bagi Isa 
Rachmatarwata. Alumnus Intstitut Teknologi Bandung (ITB) 
ini resmi dilantik menjadi Direktur Jenderal Kekayaan Negara. 
Pria yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Menteri 
Keuangan Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan 
Pasar Modal menggantikan Sonny Loho yang memasuki masa 
purnbakti.

Isa diharapkan dapat membawa DJKN ke arah yang lebih 
baik sesuai harapan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. 
Tantangan berat yang disandangnya yaitu merubah paradigma 
DJKN dari asset administrator menjadi asset manager, 
bagaimana mengelola aset negara dengan optimal dan 
mampu berkontribusi untuk penerimaan negara tetapi tetap 
akuntabel dan prudence.

Bersamaan dengan momentum pelantikan Isa sebagai 
pemegang komando DJKN baru, program revaluasi barang 
milik negara (BMN) tahap kedua dicanangkan berdasarkan 
Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017. Tantangan utama 
pelaksanaan revaluasi BMN adalah jumlah objek revaluasi 
yang besar, dengan sumber daya manusia di KPKNL maupun 
satuan kerja serta waktu pelaksanaan yang terbatas. Langkah-
langkah untuk memitigasi tantangan tersebut telah ditempuh 
diantaranya, peningkatan akurasi data revaluasi, penyiapan 
alat bantu yang dapat mempercepat dan mempermudah 
pelaksanaan pekerjaan oleh tim pelaksana revaluasi. Selain 
itu dilaksanakan monitoring pelaksanaan revaluasi dan 
peningkatan koordinasi dan komunikasi baik di tingkat kantor 
pusat maupun vertikal, termasuk dengan Kementerian/
Lembaga (K/L) terkait. Sosialisasi pelaksanaan revaluasi juga 
perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman, kesamaan 
persepsi, serta komitmen dalam penyelesaian revaluasi 
BMN. Terakhir adanya asistensi dalam pelaksanaan revaluasi 
bersama antara DJKN dan K/L.

Isa memberi perhatian lebih terhadap kegiatan revaluasi BMN, 
karena Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memiliki 
ekspektasi yang besar dengan kegiatan ini, mengingat 
kegiatan revaluasi tahap pertama juga diinisiasi oleh Sri 
Mulyani yang kala itu menjabat sebagai menteri Keuangan era 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dengan semangat pengabdian dan kerja bersama, DJKN akan 
mampu mengatasi segala aral rintangan dalam mencapai visi 
dan misi yang telah ditetapkan.
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Di dalam aset negara, terdapat komponen Barang Milik Negara 
(BMN) yang per 31 Desember 2016 nilainya mencapai 
Rp.1.921,79 trilyun. Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 
2018, pemerintah merencanakan untuk melakukan penilaian 
kembali (revaluasi) Barang Milik Negara. Pertimbangan 
dilakukannya revaluasi adalah karena nilai Barang Milik Negara  
(BMN) yang tercatat dianggap nilainya tidak update lagi sejak 
diadakan revaluasi BMN yang pertama kali pada sepuluh tahun 
yang lalu yaitu tahun 2007.

Pengertian revaluasi aset tetap

Menurut Waluyo & Ilyas (2002: 122) revaluasi aset tetap adalah 
penilaian kembali aset tetap perusahaan, yang diakibatkan 
adanya kenaikan nilai aset tetap tersebut di pasaran atau karena 
rendahnya nilai aktiva tetap dalam laporan keuangan perusahaan 
yang disebabkan oleh devaluasi atau sebab lain. Akibatnya nilai 
aktiva tetap dalam laporan keuangan tidak lagi mencerminkan 
nilai yang wajar.

Dikaitkan dengan pengelolaan keuangan negara, maka penilaian 
kembali (revaluasi) adalah sebagai upaya untuk menjaga agar 
laporan keuangan pemerintah tetap dapat mencerminkan nilai 
wajar. Laporan pemerintah tersebut tersaji dalam bentuk Laporan 
Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Tinjauan peraturan atas kegiatan revaluasi BMN

Dalam lampiran I PP 71 tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan disebutkan bahwa penilaian kembali 
suatu aset tetap tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi 
Pemerintahan (SAP) menganut sistem penilaian aset berdasarkan 
biaya perolehan atau harga perolehan yang artinya nilai aset yang 
dicatat adalah nilai pengeluaran yang benar-benar dikeluarkan 
untuk memperoleh aset tersebut. Tetapi, penyimpangan dari 
ketentuan ini dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah 
yang berlaku nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menjelaskan dalam 
pasal 52 bahwa dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat 
melakukan penilaian kembali atas Barang Milik Negara yang 
tercatat dalam neraca dan keputusan pelaksanaan penilaian 
kembali ini diatur dalam peraturan pemerintah yang berlaku 
secara nasional. Pengelola Barang dimaksud adalah pejabat yang 
berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan 
pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara. 
Dalam hal ini, Pengelola Barang adalah Menteri Keuangan.

________________   Kolom BMN   ________________

Tujuan dilakukannya revaluasi

Tentu, kegiatan revaluasi BMN ini bukan tanpa tujuan, 
selain untuk menyajikan nilai BMN secara wajar, terdapat 
beberapa alasan lain mengapa penilaian kembali BMN 
diperlukan, antara lain untuk membangun database 
yang lebih akuntabel guna kepentingan pengelolaan 
BMN di kemudian hari, mengidentifikasi kondisi BMN 
apakah digunakan sesuai tugas dan fungsi Kementerian/
Lembaga, dimanfaatkan, atau bahkan idle, dan 
kedepannya jika BMN sudah memiliki nilai yang update 
atau menceriminkan nilai terkini, aset-aset tersebut dapat 
dijadikan underlying asset atau aset penjaminan dalam 
rangka penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Objek revaluasi BMN dan metodenya

Objek dari inventarisasi dan revaluasi BMN kali ini 
berfokus pada seluruh tanah, seluruh bangunan, seluruh 
jalan, irigasi, dan jembatan, serta seluruh bangunan 
air per 31 Desember 2015. Data tersebut diambil 
berdasarkan SIMAK BMN dengan jumlah BMN sebanyak 
944.000 item. 

Hal yang menjadi pertimbangan mengapa hanya empat 
kelompok barang tersebut yang dipilih karena adanya 
potensi kenaikan/penurunan nilai wajar aset tersebut. 
Selain itu, karena porsi kelompok barang tersebut 
sangat dominan yaitu 80% dari total nilai aset tetap. 
Lain hal dengan objeknya, metode penilaian tanah yang 
digunakan yaitu full valuation yang dilakukan dengan 
cara pendekatan data pasar, sedangkan untuk gedung/
bangunan, jalan, irigasi, dan jembatan, serta bangunan 
air dilakukan dengan desktop valuation yaitu tanpa survei 
lapangan.

Kegiatan lain yang dilakukan untuk menunjang 
kegiatan Revaluasi BMN

Dalam prakteknya, selama kegiatan revaluasi aset 
BMN, rencananya dibarengi dengan kegiatan lain yang 
tujuannya sama yaitu demi terwujudnya tata kelola Aset 
Negara yang akuntabel dan transparan. Kegiatan tersebut 
berupa inventarisasi Aset Tetap, dan hal ini diatur 
dalam PMK 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausaan 
Barang Milik Negara. Inventarisasi adalah kegiatan 
untuk melakukan pendataan, pencataan, dan pelaporan 
hasil pendataan BMN. Singkatnya, inventarisasi adalah 
kegiatan “peninggalan jejak” dalam dokumen tertulis 

Oleh: Yoni Ardianto & Dio Graha Putra Pangestu

UNSUR 
PENGAWASAN DAN 

PENGENDALIAN 
BMN DALAM 
KEGIATAN 

REVALUASI BMN

Pengelolaan aset negara semakin hari semakin luas 
cakupan objeknya, data menunjukan peningkatan 
nilai aset negara dari tahun ke tahun yang cukup 

signifikan. Di tahun 2011, nilai aset negara 
ditaksir senilai Rp.2.423 triliun dan meningkat di 
tahun 2012 menjadi Rp.3.023,44 triliun. Kini, 
data dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 

tahun 2016 per 31 Desember 2016 menunjukkan 
nilai aset negara yang bernilai mencapai 

Rp.5.456,88 triliun, meningkat menjadi lebih dari 
2 kali lipat selama 5 tahun. 
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agar jelas nilainya, kondisinya, serta menghindari dari 
tindakan kecurangan/penyimpangan dikarenakan 
jejaknya yang sudah jelas. 

Kegiatan inventarisasi dilakukan oleh Pengguna Barang 
setahun sekali untuk Persediaan dan Konstruksi Dalam 
Pengerjaan (KDP) dan paling kurang lima tahun sekali 
untuk selain Persediaan dan KDP. Pengguna Barang 
adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan 
BMN, yang dalam hal ini adalah Menteri/Pimpinan 
Lembaga. Sedangkan dari sisi lain, Pengelola Barang 
melakukan inventarisasi barang dalam pengelolaan 
sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun. 

Selain inventarisasi, kegiatan lain yang dilakukan 
untuk menunjang kegiatan revaluasi aset tetap adalah 
kegiatan pemetaan BMN yang tidak digunakan dalam 
penyelenggaraan tugas dan fungsi atau selanjutnya 
disebut BMN idle. Pada prinsipnya, segala BMN 
Idle yang berada pada Kementerian/Lembaga wajib 
diserahkan kepada Pengelola Barang. 

Inventarisasi dan Revaluasi aset BMN memiliki tujuan 
yang penting, yaitu demi mendapatkan kejelasan nilai 
BMN yang wajar, sesuai dengan kondisi terkini, serta 
tercatat dalam dokumen tertulis. Untuk selanjutnya, dua 
kegiatan tersebut dapat “dipercantik” dengan kegiatan 
Pengawasan dan Pengendalian sebagai upaya pamungkas 
agar nilai BMN yang telah didapat dengan susah payah 
dan telah dicatatkan dengan tambahan informasi yang 
lengkap dapat dipertahankan dari segala bentuk fraud 
seperti pencurian, pemanfaatan BMN secara ilegal dan 
tidak sesuai tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga. 

Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) sebagai 
upaya pamungkas kegiatan revaluasi BMN

Menurut Harold Koontz pengertian dari pengawasan 
dan pengendalian adalah sebagai berikut: control is 
the measurement and correction of the performance of 
subordinates in order to make sure that enterprise objectives 
and the plans devised to attain then are accomplished. 
“Pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan 
terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-
rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan 
perusahaan dapat terselenggara.”

Sementara itu, G.R. Terry mendefinisikan pengamanan 
dan pengendalian adalah controlling can be defined as 

the process of determining what is to be accomplished, that 
is the standard, what is being accomplished, that is the 
performance, evaluating the performance and if necessary 
applying corrective measure so that performance takes 
place according to plans, that is in conformity with the 
standard. “Pengendalian dapat didefinisikan ssebagai 
proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, 
apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai 
pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-
perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana 
yaitu selaras dengan standar.”

Sedangkan pengawasan menurut LANRI (2003) ialah 
suatu kegiatan untuk memperoleh apakah pelaksanaan 
pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan 
rencana semula. Kegiatan pengawasan pada dasarnya 
membandingkan kondisi yang ada dengan yang 
seharusnya terjadi. Pengendalian ialah apabila dalam 
pengawasan ternyata ditemukan adanya penyimpangan 
atau hambatan maka segera diambil tindakan koreksi.

Pengawasan dan Pengendalian dalam pengelolaan 
BMN

Dalam siklus pengelolaan BMN, pengawasan dan 
pengendalian (wasdal) merupakan salah satu siklus yang 
paling akhir, untuk memastikan bahwa pengelolaan 
BMN sesuai dengan ketentuan yang ada, serta sebagai 
upaya terakhir menjaga BMN dari segala kecurangan/
penyimpangan. Pengawasan dan pengendalian BMN 
ini diatur dalam PMK 244/PMK.06/2012 tentang 
tata cara pelaksanaan dan pengendalian BMN yang 
disempurnakan dengan PMK 52/PMK.06/2016. 

Pengawasan dan pengendalian BMN dilakukan baik 
oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, 
maupun oleh Pengelola Barang. Kegiatan wasdal yang 
dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna 
Barang adalah pemantauan dan penertiban. 
Sedangkan Pengelola Barang melakukan 
kegiatan pemantauan dan investigasi. 
Dalam prakteknya, pengawasan 
dan pengendalian BMN ini dibagi 
kedalam beberapa kegiatan 
pengawasan dan pengendalian, 
seperti wasdal untuk Penggunaan 
BMN, wasdal untuk Pemanfaatan 
BMN, dan wasdal untuk 

Pemindahtanganan BMN.

Wasdal BMN yang dilakukan DJKN

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) adalah unit eselon I Kementerian 
Keuangan yang mendapatkan tugas dari Menteri Keuangan sebagai Pengelola 
Barang. Secara praktek, wasdal yang dilakukan DJKN bertumpu pada Kuasa 
Pengguna Barang sebagai pihak yang bersentuhan langsung dengan BMN yang 
digunakannya. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat 
yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada 
dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

Kuasa Pengguna Barang memperoleh BMN yang diperoleh dari pengeluaran 
APBN sehingga wajib melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas BMN 
yang digunakannya. Peran DJKN melalui Kanwil DJKN dan Kantor Pelayanan 
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) bertindak selaku fasilitator, yaitu pihak 
yang memantau dan menerima laporan pengawasan dan pengendalian BMN yang 
dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang. Pengelola Barang melakukan Wasdal 
pada hakekatnya adalah setelah Wasdal yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna 
Barang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Wasdal yang diinisiasi 
oleh DJKN adalah wasdal sebagai upaya untuk mencegah atau mengurangi 
penyimpangan, serta demi mewujudkan tertib administrasi, tertib hukum, dan 
tertib fisik BMN sejak awal.

Sinergi antara kegiatan revaluasi BMN dan kegiatan Pengawasan dan 
Pengendalian BMN

Seperti yang dibahas sebelumnya, kegiatan revaluasi BMN dan wasdal dapat 
dikatakan saling melengkapi. jika revaluasi BMN tidak disertai dengan wasdal, 
maka informasi yang telah didapat dari inventarisasi dan revaluasi BMN itu, tidak 
akan bertahan lama kewajarannya jika terjadi penyimpangan-penyimpangan yang 
diakibatkan tidak adanya kegiatan pengawasan dan pengendalian BMN. Jika 
diibaratkan, kegiatan inventarisasi dan revaluasi aset BMN adalah upaya mengisi 
“gelas akuntabilitas” yang memerlukan tutup yang kuat berupa pengawasan dan 
pengendalian BMN agar gelas yang sudah terisi tersebut menjadi kokoh dan kuat 
menghadapi goncangan upaya kecurangan/penyimpangan.

Kegiatan wasdal dilihat dari sisi Penggunaan BMN, wasdal berupaya 
memaparkan nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dan 
yang belum ditetapkan status penggunaannya, BMN yang sudah ada dokumen 
kepemilikannya serta yang belum, serta mencari tahu berapa unit BMN yang 
terindikasi idle serta BMN yang dalam sengketa. Dari sisi Pemanfaatan, pengguna 
barang wajib menyampaikan jumlah surat persetujuan, nilai persetujuan, serta 
realisasi PNBP jika ada, dari berbagai jenis pemanfaatan BMN seperti Sewa, 
Pinjam Pakai, Kerjasama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS), 
Bangun Serah Guna (BSG), serta Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI). Sisi 
lainnya adalah yang terkait timbul dan hilangnya BMN ada pemindahtanganan 
BMN yang turut menjadi perhatian dari wasdal, pengguna barang wajib mencatat 
dan melaporkan jika terjadi pemindahtanganan BMN seperti Penjualan, Tukar 

Menukar, Hibah, dan Penyertaan Modal. 

Kesimpulan

Poin penting  yang dapat disimpulkan dari 
bahasan-bahasan sebelumnya adalah bahwa 
kegiatan Pengawasan dan Pengendalian 
BMN adalah upaya pendukung untuk 
mengcover kegiatan revaluasi BMN dan 
inventarisasi BMN sebagai usaha untuk 
menjamin mutu pengelolaan BMN yang telah 
didapat dari hasil revaluasi BMN sehingga, 
kualitas dan akuntabilitas pengelolaan BMN 
dapat terjamin. Karena jika sudah dilakukan 
revaluasi BMN tetapi kedepannya tidak 
terpantau, maka bisa jadi BMN menjadi 
tidak termonitor atau lebih jauhnya lagi 
terdapat kecurangan/ penyimpangan 
dalam pengelolaan BMN tersebut. Sebagai 
gambaran, setelah dilakukan revaluasi 
1000 aset tetap dengan nilai Rp.8 milyar, 
dan jika selanjutnya tidak ada pengawasan 
dan pengendalian aset tersebut, apakah kita 
yakin kedepannya nilainya hanya berkurang 
karena penyusutan, Jika hilang satu 
bagaimana, atau apakah ada pemanfaatan 
yang benar sesuai prosedur, Padahal BMN 
ini jumlahnya sangat banyak dan dengan 
nilai yang sangat besar. 

Akhirnya, revaluasi BMN adalah upaya 
mengisi “gelas akuntabilitas” yang 
memerlukan “tutup” yang kuat berupa 
wasdal BMN, agar gelas tersebut tahan 
goncangan dan memberikan manfaat yang 
sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat 
Indonesia.
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Rencana Revaluasi Barang Milik Negara yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 dan 2018 memunculkan istilah desktop 

valuation, istilah yang sepertinya baru dan jarang didengar oleh Penilai di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. 
Istilah desktop valuation sendiri muncul sebagai alternatif pelaksanaan revaluasi BMN dengan sumber daya berupa waktu dan 
biaya yang terbatas. Menjadi hal yang cukup menarik untuk mengetahui apakah yang dimaksud dengan desktop valuation.

Secara sederhana, desktop valuation dipahami sebagai 

penilaian yang dilakukan tanpa inspeksi/survei lapangan 

terhadap fisik objek penilaian. Salah satu standard penilaian 

yang menggunakan terminologi desktop valuation dan 

menyajikannya dalam sebuah paragraf adalah European 

Valuation Standard (EVS) Tahun 2016. Dalam EVS 4 

(Valuation Process) salah satu paragrafnya menyebutkan:

Desktop Valuations - A first valuation of a property on a 

“desktop” basis, i.e.  with no inspection, inside or out, will not 

be EVS compliant. Repeat valuations can be EVS compliant 

on a desktop basis as long as the valuer is satisfied that there 

have been no changes to the surrounding area since his last 

inspection that would have a material impact on value and as 

long as he has obtained the client’s written confirmation that 

there have been no material changes to the property itself since 

the last inspection was carried out.

Dalam paragraf EVS tersebut dinyatakan bahwa penilaian 

pertama sebuah properti dengan cara desktop atau tanpa 

inspeksi (with no inspection) baik di dalam ataupun di 

luar properti tidak memenuhi ketentuan EVS. Penilaian 

kembali/ulang (repeat valuation) dengan cara desktop 

dianggap memenuhi EVS sepanjang penilai memiliki 

keyakinan bahwa tidak terdapat perubahan lingkungan 

sekitar material berdampak terhadap nilai dan sepanjang 

penilai memperoleh konfirmasi tertulis dari client bahwa 

tidak terdapat perubahan material dari properti itu sendiri 

sejak inspeksi yang terakhir dilakukan. Dari paragraf 

dimaksud, setidaknya kita dapat memahami dua hal 

yaitu apa yang dimaksud dengan desktop valuation dan 

kapan desktop valuation dianggap memenuhi ketentuan 

EVS. Kembali sehubungan dengan definisi, kiranya dapat 

dikatakan bahwa desktop valuation dengan mendasarkan 

pada EVS adalah penilaian tanpa inspeksi/survei lapangan 

terhadap fisik objek penilaian.

Dalam standar penilaian yang lain tidak digunakan 

terminologi desktop valuation secara eskplisit. RICS Global 

Valuation Practice Statement 2 (2014) menyebutnya 

dengan a revaluation without a re-inspection of real property. 

Standards Penilaian Indonesia (SPI-2015) menyebutnya 

DESKTOP VALUATION:

BUKAN HAL 
YANG BARU

“Dalam hal tim Penilai Direktorat Jenderal melakukan 
Penilaian Barang Milik Negara selain tanah dan/atau 

bangunan dan terdapat surat keterangan dari Pemohon 
yang menyatakan tidak terdapat perubahan material 

terhadap objek Penilaian, tim Penilai Direktorat 
Jenderal dapat melakukan Penilaian ulang tanpa 

melakukan survei lapangan ulang”.
(PMK 166 Tahun 2015 pasal 113 ayat (2))

dengan “penilaian ulang tanpa melakukan inspeksi ulang”. 

Sebagaimana diketahui, RICS Valuation-Professional 

Standards 2014 dan Standard Penilaian Indonesia (SPI) 

2015 telah fully compliant dengan International Valuation 

Standards (IVS). Dari standard-standard penilaian 

dimaksud kiranya dapat dipahami bahwa istilah desktop 

valuation erat berkaitan dengan pelaksanaan penilaian yang 

kedua dan setelahnya terhadap objek penilaian yang sama. 

Sedikit berbeda dari standard penilaian di atas, adalah apa 

yang disebutkan dalam Uniform Standards of Professional 

Appraisal Practice (USPAP). USPAP adalah standard 

penilaian bagi profesional penilai di United State. Pada 

bagian Advisory Opinion (AO), tepatanya pada advisory 

opinion 2 (AO-2) dengan subject: Inspection of Subject 

Property, atas isue “Does USPAP mandate a minimum level 

of property inspection?”, Appraisal Standards Board (ASB) 

memberikan advice yang diawali dengan paragraf :

“An inspection is not required by USPAP, but one is often 

conducted. While an inspection is not required, appraisal 

reports for real and personal property must contain a signed 

certification which clearly states whether  the appraiser has or 

has not personally inspected the subject property.”

Berdasarkan paragraf  di atas pada dasarnya inspeksi 

terhadap subject property tidak diwajibkan, namun untuk 

menghasilkan penilaian yang kredibel, tetap diperlukan 

tersedianya informasi yang cukup dan relevan terkait 

karakteristik dari subject property. Pada bagian paragraf 

lainnya disebutkan:

“An appraiser cannot develop a credible appraisal if adequate 

information about the relevant characteristics of the subject 

property is not available.”

Oleh karena dalam USPAP dimaksud tidak disebutkan 

apakah terhadap penilaian yang pertama atau setelahnya, 

maka kiranya dapat dipahami bahwa hal tersebut berlaku 

untuk semua pelaksanaan penilaian baik itu yang pertama 

ataupun yang setelahnya. 

Apabila fokus utama dari desktop valuation adalah penilaian 

tanpa inspeksi/survei lapangan terhadap objek penilaian, 

________________   Kolom Penilaian   ________________

Oleh: Suprapno - Direktorat Penilaian
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maka sesungguhnya desktop valuation bukanlah hal yang benar-

benar asing bagi Penilai Pemerintah di lingkungan DJKN. Hal ini 

dikarenakan dalam PMK 166 Tahun 2015 tentang Penilaian Barang 

Milik Negara juga telah disebutkan hal yang serupa khususnya pada 

pasal 113 ayat (2) yaitu:

“Dalam hal tim Penilai Direktorat Jenderal melakukan Penilaian 

Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan dan terdapat 

surat keterangan dari Pemohon yang menyatakan tidak terdapat 

perubahan material terhadap objek Penilaian, tim Penilai Direktorat 

Jenderal dapat melakukan Penilaian ulang tanpa melakukan survei 

lapangan ulang”. 

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah konsep desktop 

valuation sebagai alternatif dalam rencana pelaksanaan revaluasi 

BMN yang akan dilaksanakan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan 

DJKN memenuhi atau tidak memenuhi ketentuan standard penilaian 

yang berlaku umum. Jawabannya mungkin juga sebuah pertanyaan, 

apakah standard penilaian yang berlaku umum itu bersifat mandatory 

atau tidak bagi Penilai Pemerintah di lingkungan DJKN. 

Sebagaimana kita ketahui bersama, standard penilaian yang ada 

seperti IVS, EVS, RICS Valuation-Professional Standards, USPAP, 

Standard Penilaian Indonesia (SPI) dan lainnya secara umum bersifat 

mandatory bagi anggota (member) dan tidak bagi yang lainnya. Oleh 

karena Penilai Pemerintah di lingkungan DJKN bukanlah anggota 

dari asosiasi profesional Penilai yang menerbitkan standard-standard 

penilaian dimaksud, maka standard-standard penilaian dimaksud 

termasuk SPI tidak bersifat mandatory bagi Penilai Pemerintah di 

lingkungan DJKN kecuali disebutkan lain dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Standard ataupun pedoman penilaian yang 

bersifat mandatory bagi Penilai Pemerintah di lingkungan DJKN 

adalah standard ataupun pedoman penilaian yang telah ditetapkan 

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau 

diterbitkan oleh Kementerian Keuangan/DJKN.

Pertanyaan selanjutnya, apakah standard ataupun pedoman penilaian 

bagi Penilai Pemerintah di lingkungan DJKN yang ditetapkan 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat berbeda 

dari standard penilaian yang berlaku umum. Belajar juga dari PMK 

166 Tahun 2015 tentang Penilaian BMN setidaknya kita akan 

mendapatkan beberapa hal yang kiranya berbeda dengan kelaziman 

yang ada pada standard penilaian yang berlaku umum. Beberapa 

hal tersebut antara lain adalah penggunaan 

basis Nilai Wajar bukan saja untuk Laporan 

Keuangan tetapi juga untuk pemanfaatan 

dan pemindahtanganan, terminologi Nilai 

Wajar dengan penyesuaian, masa berlaku 

Laporan Penilaian paling lama 6 (enam) 

bulan, perpanjangan atau perpendekan 

Laporan Penilaian, tim penilai berjumlah 

ganjil minimal 3 (tiga) orang, dan survei 

lapangan minimal 2 (dua) orang. Hal-hal 

tersebut ada oleh karena kebutuhan dan/atau 

keharusan untuk diatur. Artinya, oleh karena 

kebutuhan dan/atau keharusan untuk diatur 

sebagai tindak lanjut ketentuan peraturan 

perundang-undangan, maka standard 

ataupun pedoman penilaian bagi Penilai 

Pemerintah di lingkungan DJKN dapat 

saja berbeda dari standard penilaian yang 

berlaku umum. Namun demikian, tetaplah 

hasil penilaian yang berkualitas, kredibel 

dan akuntabel merupakan tanggung jawab 

profesional Penilai, termasuk Penilai 

Pemerintah di lingkungan DJKN dan 

tentunya juga merupakan tanggung jawab 

kita bersama.

________________   Kolom PKNSI   ________________

OPTIMALISASI ASET NEGARA MELALUI 
INKUBATOR BERBASIS HOLDING COMPANY 

DALAM RANGKA MENUJU NEGARA BEBAS PAJAK
Oleh : Wisnu Yogaswara - Direktorat PKNSI

Dalam sebuah acara wirausaha yang diselenggarakan 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 

seorang pembicara berkata bahwa salah satu hal yang 
dapat membedakan mana negara berkembang dan negara 
maju adalah dengan melihat perbandingan antara jumlah 
pengusaha dengan jumlah penduduk di negara tersebut. 
Indonesia – yang dalam hal ini merupakan negara 
berkembang – hanya mempunyai 1,6% entrepreuneur 
dari keseluruhan penduduknya sementara negara maju 
mempunyai 1/3 dari jumlah penduduknya. Angka sebesar 
1,6% jika dilihat dari jumlah keseluruhan penduduk 
Indonesia merupakan sebuah angka yang sangat kecil 
sehingga dapat kita artikan bahwa Negara Indonesia yang 
“kaya” ini mempunyai jumlah pekerja yang lebih banyak 
dibandingkan jumlah orang yang membuka usaha mandiri/
pengusaha. Tak heran mengapa masalah pengangguran 
selalu menjadi momok bagi negara ini.

Banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk 
menyelesaikan masalah penggangguran seperti  melalui 
program Kredit Usaha Rakyat, menarik investor dari luar 

untuk menanamkan modalnya di Indonesia, dan lain 
sebagainya yang pada intinya bertujuan untuk membuka 
lapangan kerja yang seluas-luasanya bagi masyarakat namun 
justru program-program yang digulirkan belum cukup 
untuk mendongkrak secara signifikan roda perekonomian 
di Negara Indonesia ini. Angka 1,6% cukup membuktikan 
hal tersebut, lalu bagaimana negara maju bisa menggerakan 
roda perekonomian dan menyelesaikan masalah 
pengangguran dengan menciptakan unit-unit bisnis yang 
bahkan mampu bersaing di kancah internasional? Salah 
satu usaha yang efektif yang dilakukan untuk mewujudkan 
hal tersebut adalah dengan menciptakan sebuah ekosistem 
bagi bisnis untuk tumbuh dan berkembang. Hal ini kita 
sebut dengan inkubator.

Inkubator Bisnis Berbasis Holding Company

Praktek inkubator bagi sebuah bisnis sudah berjalan di 
beberapa negara secara efektif seperti Amerika Serikat 
yang terkenal melalui Silicon Valey berhasil menciptakan 
unit-unit usaha yang mendunia khususnya dibidang 
teknologi dan sistem informasi. Ibarat sebuah tanaman 
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jika bibit ditanam dan dirawat di lahan 
yang subur maka bibit itu akan menjadi 
tanaman yang kuat dan hasilnya pun 
dapat diperoleh secara maksimal dan 
sebaliknya sebagus apapun suatu bibit 
jika dibiarkan tumbuh di lingkungan 
yang kurang mendukung dan tidak 
terawat maka lambat laun ia akan mati. 
Seperti halnya sebuah bisnis, sebagus 
apapun konsep bisnis yang dimiliki jika 
tidak didukung lingkungan yang bagus 
maka bisnis itu sulit untuk berkembang. 
Disinilah peran sebuah inkubator yakni 
menyediakan lahan yang subur bagi 
para entrepreneur baik yang sedang 
memulai sebuah rintisan ataupun bisnis 
yang sudah berjalan untuk berkembang 
dan tumbuh sehingga masalah-
masalah klasik dalam bisnis seperti 
perizinan, permodalan, pelaporan 
serta hal administratif lainnya dapat 
terselesaikan dengan mudah dan para 
pengusaha dapat berfokus pada bisnis 
yang dijalaninya, fokus untuk tumbuh 
menjadi bisnis yang stabil. 

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan 
bahwa inkubator merupakan sebuah 
wadah tempat mencetak unit-unit bisnis 
di suatu negara baik bersifat strategis 
maupun non-strategis melalui sebuah 
ekosistem yang mendukung bisnis-
bisnis tersebut untuk tumbuh dan 
berkembang. Inkubator membuat para 
pengusaha lebih fokus terhadap bisnis 
yang digelutinya. Inkubator merupakan 
motor penggerak awal sehingga sebuah 
bisnis dapat melesat dan bergerak secara 
cepat. Inkubator merupakan sarana 
bagi pemerintah untuk berbisnis dan 
berinventasi secara efektif.

Inkubator dapat memposisikan 
kembali peran pemerintah sebagai 
supporting unit agar Badan Usaha bisa 
tumbuh, bersaing, dan memberikan 
layanan serta produk yang terbaik 
bagi masyarkat. Pemerintah yang 
selama ini hanya bisa memberikan idle 

money melalui ‘program-program pro-
rakyatnya, melalui sebuah inkubator,  
pemerintah bertindak sebagai guide 
yang artinya pemerintah berperan 
dalam membimbing sebuah bisnis 
untuk menjadi bisnis yang bisa maju 
dan berkembang. Lalu dimana posisi 
pemerintah sebagai supporting unit 
dalam sebuah inkubator?

Berbeda dengan Silicon Valey dimana 
dalam hal ini pemerintah Amerika 
Serikat tidak terlalu ikut campur 
dan menyerahkannya kedalam 
mekanisme pasar. Inkubator yang 
dapat menempatkan pemerintah 
sebagai supporting unit dimana 
pemerintah bisa ikut melakukan 
kegiatan bisnis dan investasi  yakni 
melalui skema pengelolaan aset negara. 
Dengan pengelolaan aset melalui 
sebuah inkubator, pemerintah bisa 
mengoptimalkan aset yang dimiliki/
dikuasainya sehingga dari hal tesebut 
pemerintah mendapat return/hasil yang 
dapat kita sebut sebagai pendapatan aset 
atas pengelolaan aset yang dilakukan

Untuk melibatkan pemerintah dalam 
sebuah inkubator dan memperoleh 
pendapatan aset adalah dengan 
membentuk sebuah BUMN dimana 
Badan Usaha tersebut berfokus pada 
penciptaan unit-unit bisnis baik yang 
bersifat strategis maupun non-strategis 
dengan memposisikannya  sebagai 
holding company* agar unit-unit 
bisnis yang dikelola dapat bermain 
pada Level of Playing Field yang sama 
dengan swasta. Inkubator dalam hal 
ini menjadi Pusat Bisnis dan Investasi 
bagi pemerintah. Melalui skema holding 
company, pemerintah dalam hal ini 
dapat melakukan kegiatan investasi 
berupa penyertaan modal dalam rangka 
optimalisasi aset negara dengan tetap 
ikut mengawasi unit-unit bisnis yang 
dikeloala tanpa terlalu ikut mencampuri 
kegiatan usaha yang dilakukan oleh unit-

unit bisnis tersebut

Secara garis besar, unit-unit bisnis 
yang diciptakan dan dikelola melalui 
inkubator dapat dibedakan menjadi 2 
yaitu :

1. Unit bisnis yang bersifat strategis 
artinya unit bisnis tersebut mengelola 
sektor-sektor strategis/vital yang dikuasai 
negara dengan manfaatnya bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. Unit bisnis 
yang bersifat strategis bertransformasi 
menjadi anak perusahaan BUMN 
(sebagian besar sahamnnya dimiliki 
oleh BUMN) sehingga BUMN masih 
dapat mengendalikan anak perusahaan 
tersebut dan menjalankan misi 
pemerintah khususnya dalam kebijakan-
kebijakannya terutama dalam sektor 
strategis.

2. Unit bisnis yang bersifat non-strategis 
yang tidak termasuk dalam sektor-sektor 
vital bagi suatu negara. Dalam hal ini 
BUMN tidak menjadi pemilik saham 
mayoritas atas unit perusahaan tesebut

Langkah-langkah sebuah Inkubator 
dalam Menciptakan Unit-Unit Bisnis:

1. Memilih Bibit yang Unggul

Disini inkubator membuka peluang 
sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk 
memulai bisnis yang ingin mereka 
bangun. Unit bisnis yang diciptakan dan 
dikelola oleh inkubator merupakan unit 
bisnis yang mempunyai konsep bisnis 
yang jelas terutama dalam menciptakan 
nilai perusahaan. Artinya bisnis yang 
dikelola mempunyai manfaat bagi 
masyarakat serta dapat menghasilkan 
keuntungan untuk terus berkembang 
menjadi sebuah bisnis yang stabil. 

2. Optimalisasi Aset Negara dan Peran 
Serta Masyarakat Melalui Modal 
Ventura

Ketika berbicara sebuah modal maka 
ada dua sumber utama modal yakni 

sumber internal dan sumber eksternal. Pendanaan sebuah unit bisnis untuk menjadi sebuah bisnis yang stabil diperlukan agar 
bisnis khususnya pada tahap awal dapat berjalan. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, inkubator dalam hal ini mempunyai 2 sumber 
pendanaan yaitu sumber dana internal yakni melalui skema optimalisasi aset negara baik berupa uang maupun modal kerja yang 
dijadikan sebagai penyertaan modal bagi unit usaha yang dibentuk sebagai bagian dari investasi pemerintah. Bila sumber dana 
internal dirasa kurang mencukupi maka sumber dana ekternal dengan cara menghimpun dana dari masyarakat melalui skema dana 
bersama/modal ventura dapat menjadi usaha pemerintah dalam menggeliatkan kembali kegiatan investasi di masyarakat.

3. Strategi Exit

Disini unit bisnis yang ditumbuhkan dan dibina melalui inkubator siap untuk berdiri sendiri menjadi sebuah bisnis yang stabil. Unit 
bisnis dilepas baik melalui strategi IPO bahkan akusisi oleh unit bisnis lain atau dijadikan sebagai anak perusahaan bagi BUMN. 
Selanjutnya atas inkubator yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh negara, dapat memperoleh pendapatan aset dari kegiatan 
investasi yang dilakukan atas unit bisnis yang telah dikembangkan dan sudah stabil tersebut.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa inkubator berbasis holding company yang menjadi Pusat Bisnis dan Investasi bagi 
Pemerintah mempunyai manfaat utama yakni menciptakan passive income bagi pemerintah dan masyarakat melalui kegiatan bisnis 
dan investasi. Manfaat lain yang dapat diperoleh antara lain:

1. Mengurangi tingkat penggangguran. 

Disini fokus pemerintah tidak pada penyediaan lapangan pekerjaan namun pada bagaimana masyarakat berperan dalam menciptakan 
unit-unit bisnis yang selain dapat menopang hidup mereka juga dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang disediakan pada unit-
unit bisnis tersebut. Dengan fokus pemerintah pada pembinaan dan pengawasan melalui inkubator maka pemerintah tidak lagi 
hanya memberikan idle money kepada masyarakat, namun sekaligus sebagai guide agar bisnis dapat tumbuh dan berkembang. 

2. Menciptakan  Wajib Pajak Badan. 

Semakin banyak entrepreneur yang dibentuk melalui inkubator maka semakin banyak Wajib Pajak terutama Wajib Pajak Badan 
dalam meningkatkan penerimaan negara melalui sektor Pajak.

Menuju Negara Bebas Pajak : Jangka Panjang Optimalisasi Aset Negara

Secara garis besar pendapatan suatu negara berasal dari dua sumber utama yaitu pendapatan yang berasal dari penerimaan sektor pajak 
dan pendapatan yang berasal dari penerimaan diluar sektor pajak (PNBP) dengan  rasio sekitar 75 : 25 yang artinya pendapatan dari 
sektor pajak masih merupakan sektor primadona yang menyumbang sekitar 75% dari Total Pendapatan Negara. Penerimaan Negara 
Bukan Pajak (PNBP) yang dalam hal ini terbagi dalam 4 (empat) kategori  besar yaitu  penerimaan sumber daya alam, pendapatan 
bagian laba BUMN, PNBP lainnya dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sangat berkaitan erat dengan pengelolaan aset suatu 
negara. Angka 25% cukup memberikan arti bahwa aset yang dimiliki/dikuasai oleh negara belum dikelola secara optimal sehingga 
belum dapat melampaui pendapatan yang diterima dari sektor pajak padahal PNBP khususnya dalam sektor Bisnis dan Inventasi 
mempunyai potensi yang bahkan bisa membebaskan warga negara bebas dari kewajiban perpajakan yang artinya 100% Pendapatan 
Negara bisa didapat melalui sektor ini. Bagaimana cara mencapai  hal tesebut? Yakni dengan menjadikan fokus pengelolaan aset 
produktif sebagai fokus utama dalam  memenuhi kas negara yang artinya menjadikan negara sebagai investor dan entrepreuneur yang 
dapat mengoptimalkan aset yang dimiliki dan dikuasainya melalui skema inkubator yang telah dijelaskan sebelumnnya.
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Disini pemerintah bisa mengoptimalkan pendapatan dari aset yang dikelola sehingga penerimaan pajak tidak menjadi salah 
satu sumber utama yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah bahkan dengan optimalisasi aset yang berkesinambungan, 
aset yang dikelola dapat tumbuh dan berkembang dan menghasilkan arus kas yang cukup besar setiap tahunnya – dalam hal ini 
Pengeluaran Negara dibiayai oleh investasi yang ditanam pada perusahaan-perusahaan yang baik sebagian besar maupun kecil 
modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga pemerintah mendapat passive income yaitu pendapatan aset dari kegiatan investasi 
yang dilakukan.

BUMN sebetulnya diharapkan menjadi 
wadah strategis dimana negara dapat 
bermanuver untuk meningkatkan 
penerimaan negara melalui kegiatan 
bisnis dan investasi. Namun pada 
kenyataannya, BUMN tidak mampu 
bersaing dengan swasta serta sulit 
melakukan ekspansi ke dalam pasar 
secara agresif. BUMN yang diharapkan 
menjadi sumber pundi-pundi 
pendapatan negara, belum dapat 
menunjukan perkembangan yang 
signifikan.
Salah satu masalah mengapa BUMN 
tidak dapat tumbuh dan melakukan 
pelayanan secara maksimal adalah 
karena terlalu banyaknya peran campur 
tangan pemerintah sehingga menjadi 
penghambat Badan Usaha untuk 
berkembang. Hal ini dapat saya uraikan 
sebagai berikut:

1. Kerugian BUMN adalah Kerugian 
Negara?
Statement yang menyatakan kerugian 
BUMN adalah kerugian Negara adalah 
salah satu statement paling tidak 
tepat yang bahkan dituangkan dalam 
peraturan perundang-undangan (Pasal 
2 huruf g UU No.17/2003 Tentang 
Keuangan Negara). Kerugian Negara 
pada BUMN sering dikaitkan dengan 
tindak pidana korupsi sehingga direksi 
BUMN cenderung menghindari resiko 
dalam membuat keputusan bisnis. 
Untung tidak dipuji, rugi masuk 
bui adalah anekdot yang tepat untuk 
menggambarkan direksi BUMN saat 
ini. Sejatinya dalam korporasi, kerugian 
BUMN bukanlah kerugian Negara. 
Modal yang telah disetor pada suatu 
BUMN bukan lagi merupakan uang 
negara tetapi menjadi uang BUMN 
tersebut. Modal yang disetor kepada 

BUMN menjadi Aset bagi Negara. Pada 
saat BUMN mengalami kerugian, disisi 
negara hanya terjadi penurunan nilai 
Aset, sementara bila terjadi keuntungan 
maka Negara mengalami kenaikan aset 
dan berhak menerima dividen atas 
persentase kepemilikan pada BUMN 
tersebut. Dari penjelasan tersebut dapat 
ditarik kesimpulan bahwa kerugian 
BUMN sama sekali bukan merupakan 
kerugian Negara karena baik kekayaan 
maupun utang BUMN adalah terpisah 
dari kekayaan dan utang pemegang 
saham.

Skema Holding Company dan Mengapa BUMN tidak mampu bersaing

2. BUMN adalah Anak Kandung yang Ditirikan

Modal yang disetorkan pada BUMN berasal dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan (UU Republik Indonesia No.19 Tahun 2003). 
Pengertian Kekayaan Negara yang Dipisahkan Sendiri adalah kekayaan negara yang berasal dari APBN atau perolehan lainnya yang 
sah dan dijadikan penyertaan modal negara kepada BUMN yang dikelola secara korporasi. Dari pengertian KND tesebut dapat 
dikatakan bahwa BUMN dalam pengelolaannya tunduk pada ketentuan atau peraturan yang mengatur korporasi yang artinya UU 
yang mengatur tentang pengelolaan APBN tidak melekat pada BUMN. Namun kenyataannya aturan dalam pengelolaan APBN 
masih melekat pada BUMN akibat Pasal 2 huruf g UU No.17/2003 Tentang Keuangan Negara yang telah dijelaskan sebelumnnya. 

Salah satu upaya yang dilakukan BUMN memperkuat serta mengembangkan lini bisnis yang digelutinya adalah dengan 
membentuk anak perusahaan sehingga aturan-aturan khususnya terkait pengelolaan APBN yang mengekang BUMN untuk maju 
dan berkembang tidak melekat pada anak perusahaan karena anak perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak 
bertanggung jawab kepada Negara yang dalam hal ini Menteri BUMN namun pada BUMN Induk (Holding Company). Pendirian 
anak perusahaan menjadi jalan keluar tersendiri bagi BUMN agar BUMN dapat mempunyai Level of Playing Field yang sama 
dengan swasta sehingga usaha yang dilakukan dapat bersaing dan berkembang.

Dari permasalahan BUMN yang telah diuraikan, jelas pemerintah disini, sulit untuk meningkatkan pendapatan melalui kegiatan 
bisnis dan investasi. Peran pemerintah justru menghambat BUMN itu sendiri untuk berkembang. Solusi yang tepat untuk 
mengatasi hal ini adalah dengan memposisikan kembali peran pemerintah sebagai supporting  unit agar Badan Usaha bisa tumbuh 
dan berkembang. Disini pemerintah dalam melakukan kegiatan bisnis dan investasi berperan sebagai supporting unit yang artinya 
pemerintah tidak membatasi usaha untuk tumbuh namun tetap dapat berperan aktif didalamnya. Pemerintah berperan sebagai 
guide yang artinya pemerintah berperan dalam membimbing sebuah bisnis untuk menjadi bisnis yang bisa maju dan berkembang. 
Hal ini dapat dicapai melalui sebuah Inkubator sebagai pusat bisnis dan investasi pemerintah yang telah dipaparkan sebelumnya.
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________________   Kolom Humas   ________________

Sejarah Call Center DJKN

Call center DJKN didirikan secara resmi pada tahun 
2012 sesuai dengan amanat dari PMK No. 184/
PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Keuangan. Pada pasal 1179 PMK 
tersebut disebutkan bahwa salah satu tugas dari 
Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat DJKN 
adalah menyelenggarakan desk information dan call 
center.

Dari sejarah pendirian call center DJKN ini ternyata kita 
mendapatkan suatu fakta yang menarik, bahwa DJKN 
tercatat merupakan eselon I Kementerian Keuangan 
kedua yang mempunyai call center setelah Kring Pajak 
dari DJP yang resmi didirikan pada tahun 2008, dan 
lebih dulu hadir jika dibandingkan dengan call center 
Bravo, DJBC (2014) dan call center hai, DJPb (2017).

Pada awalnya call center hadir dengan nomor 
kontak 500-991 dan mengalami migrasi nomor 
pada pertengahan tahun 2015 menjadi 1500-
991. Migrasi yang dilakukan dimaksudkan agar 
stakeholder, khususnya yang berada di luar Jakarta 
mengalami kemudahan dalam mendapatkan layanan 
dari call center mengingat hanya dikenakan pulsa 

lokal. Call center sendiri merupakan salah satu layanan 
yang diberikan oleh DJKN kepada stakeholder yang 
membutuhkan informasi, pelaporan gangguan dalam 
proses pelayanan, bahkan menjadi salah satu saluran 
dalam menyampaikan pengaduan atas kinerja layanan 
yang diberikan oleh DJKN, baik di tingkat pusat 
maupun pada kantor vertikal di seluruh Indonesia.

Pelayanan call center DJKN berada di bawah 
pengawasan Direktur Hukum dan Humas dan 
Kepala Subdit Hubungan Masyarakat. Kepala seksi 
Penyuluhan dan Layanan Informasi dibantu dengan 4 
agent call center melaksanakan layanan informasi baik 
bagi kalangan internal maupun eksternal DJKN dengan 
jam aktif pukul 08.00 – 16.00 WIB.

Call center DJKN termasuk ke dalam kategori blended 
call center karena selain menerima layanan utama 
berupa telepon masuk (inbound call center), telepon 
keluar (outbond call center) juga dilakukan untuk 
menindaklanjuti layanan yang belum terselesaikan 
pada saat stakeholder menghubungi call center pada 
kesempatan pertama atau ketika masalah tersebut 
harus dieskalasi kepada unit teknis. Dalam blended call 
center, yang menjadi penekanan adalah kepuasan dari 
stakeholder yang membutuhkan layanan.

Kinerja Call Center DJKN

Pada tahun 2016 jumlah permohonan 
informasi pada call center DJKN 
mencapai 1.129 permohonan 
atau sekitar 94 permohonan setiap 
bulannya. Jumlah ini semakin 
melonjak pada tahun 2017. Hal ini 
terlihat dari jumlah permohonan 
informasi yang masuk pada call 
center DJKN sampai dengan bulan 
September 2017 yang mencapai 
1.477 permohonan atau sekitar 164 
permohonan setiap bulannya.

Permohonan informasi untuk tahun 
2017 (sampai dengan September) 
didominasi oleh permohonan layanan 
terkait lelang. Jumlah permohonan 
informasi yang diajukan terkait lelang 
mencapai 1.186 permohonan atau 
sekitar 76% dari total permohonan 
layanan informasi yang diterima. Hal 
ini menandakan stakeholder call center 
DJKN mayoritas dari layanan lelang. 
Hal ini tentu saja bukan sesuatu yang 
mengherankan, mengingat layanan 
lelang merupakan layanan yang secara 
langsung menyentuh masyarakat 
secara umum. Permohonan informasi 
terbanyak kedua terkait layanan dari 
Direktorat PKNSI dengan jumlah 
119 permohonan atau 8% dari total 
permohonan, disusul oleh layanan 
terkait kesekretariatan dengan selisih 
1 permohonan (118 permohonan) 
persentase yang dihasilkan sama, 
yaitu 8% dari total permohonan.

Room for Improvement Call Center 
DJKN

Mengutip Bergevin dalam bukunya 
Call Center for Dummies, bahwa 
call center merupakan “voice of the 
company”, sehingga call center dapat 
menjadikan institusi kita semakin 
dekat atau semakin jauh dengan 
stakeholder. Untuk menjadikan 
institusi semakin dekat dengan 
stakeholder, call center harus 
senantiasa melakukan perbaikan 
secara terus menerus (ensuring 
continuous improvement). Oleh 
karenanya call center dituntut untuk 
selalu menemukan model yang lebih 
baik demi memenuhi ekspektasi 
atau tuntutan dari stakeholder. Ada 
beberapa perubahan yang bisa 
diadaptasi call center DJKN guna 
memperbaiki layanan sehingga 
mampu memenuhi ekspektasi dari 
stakeholder, diantaranya adalah:

1. Membekali agent dengan 
keterampilan soft skill dan 
hard skill yang kompeten dan 
berkesinambungan

Salah satu prasayarat mutlak untuk 
dapat mewujudkan call center yang 
baik adalah hadirnya agent center 
yang berkualitas. Kualitas tidak hanya 
dalam segi hard skill tetapi juga dalam 
aspek moralitas atau soft skill. Oleh 
karenanya pendidikan dan pelatihan 
(diklat), coaching maupun mentoring 
yang sifatnya berkesinambungan 
harus dilakukan disela-sela waktu 

layanan yang diberikan.

2. Memanfaatkan teknologi dalam 
menjalankan call center

Proses otomasi menggunakan 
komputer, software maupun jaringan 
internet dapat membantu kinerja para 
agent sehingga dapat menghasilkan 
database yang andal dan realtime, 
dapat menyederhanakan beberapa 
proses layanan serta mampu 
meningkatkan produktivitas dari para 
agent.

3. Mengukur kepuasan pengguna 
layanan call center

Supervisor dapat mengukur kepuasan 
pengguna layanan dengan melakukan 
survey kepada stakeholder secara 
periodik

4. Menjadikan call center sebagai 
salah satu elemen guna membangun 
Customer Relationship Management 
(CRM)

Database yang andal yang dihasilkan 
dari call center dapat menjadi salah 
satu pintu masuk bagi DJKN guna 
membangun CRM. Informasi yang 
disimpan untuk setiap customer/
stakeholder  dan calon customer/
stakeholder dianalisa dan digunakan 
untuk tujuan pembangunan dan 
pemeliharaan hubungan baik dengan 
customer/stakeholder.

Langkah-langkah perbaikan yang 
dapat ditempuh sejatinya merupakan 
upaya guna menjadikan call center 
DJKN menjadi call center yang 
dapat mengubah complain menjadi 
compliment serta menghasilkan 
senyum ketika stakeholder menutup 
teleponnya.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai call center Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 
(DJKN), alangkah baiknya tulisan ini diawali dengan menyelipkan satu pertanyaan sederhana, 

“berapakah nomor kontak call center DJKN?”,
Jika bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan mudah, maka itu sebuah kabar yang 

menggembirakan bagi kita semua. Namun, jika pertanyaan sederhana tersebut terasa begitu sulit 
untuk dijawab, maka alangkah baiknya kita dapat berkenalan kembali dengan call center DJKN.

MENGENAL LEBIH JAUH CALL CENTER DJKN,
MEWUJUDKAN SMILE INSTITUTION

Nurul Hidayat - Direktorat Humas
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RANGKAIAN UPAYA PENYAJIAN 
INFORMASI SUMBER DAYA ALAM (SDA) 
DALAM LAPORAN POTENSI FISKAL SDA 

PADA TAHUN 2017

Negara juga bertindak selaku subjek hukum publik 
yang memiliki kewenangan atas kekayaan yang 
terdapat atas bumi, air dan kekayaan alam (Pasal 33 

ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945).

Hal tersebut lebih diperjelas dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tetang pokok-pokok Agraria 
(UUPA) yang menyatakan bahwa “Seluruh bumi, air, udara, 
dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di 
dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan yang 
Maha Esa merupakan Kekayaan Nasional”.

Sumber daya alam (SDA) merupakan kekayaan yang dikuasai 
oleh negara yang perlu dijaga untuk dapat memberikan 
manfaat yang berkesinambungan bagi generasi mendatang, 
salah satunya dengan kebijakan fiskal yang berkelanjutan 
(fiscal sustainability). 

Saat ini DJKN berupaya menyajikan data potensi SDA 
dalam Laporan Potensi Fiskal SDA (LPFSDA). LPFSDA 
merupakan laporan yang menyajikan SDA dalam satuan fisik 
(physical term), satuan nilai mata uang (monetary term), dan 
analisis indikator makroekonomi yang disesuaikan, serta 
potensi penerimaan dan pengeluaran SDA. Sebagai catatan, 

penilaian SDA untuk memperoleh  nilai mata uang (monetary 
term) menjadi salah satu tonggak keberhasilan penyusunan 
LPFSDA yang kredibel.

Penyusunan Laporan Potensi Fiskal SDA merupakan 
bagian dari program Reformasi Birokrasi Transformasi 
Kelembagaan Kementerian Keuangan, dalam Inisiatif 
Strategis 14 yaitu Pemberdayaan Aset untuk Mendorong 
Perekonomian Nasional.

Selama tahun 2017, DJKN telah melaksanakan berbagai 
kegiatan untuk mendukung terwujudnya Laporan Potensi 
Fiskal SDA antara lain public hearing Laporan Potensi 
Fiskal Sumber Daya Alam (SDA) di Universitas Brawijaya, 
7th Wealth Accounting and Valuation of Ecosystem Services 
(WAVES) Annual Partnership Meeting di Kigali-Rwanda, dan 
training non degree SPIRIT “Fiscal Policy Analysis of Natural 
Resources Economics for Non-economists” di The University 
of Queensland, Australia.

Public Hearing Laporan Potensi Fiskal SDA

Public Hearing Laporan Potensi Fiskal SDA dilaksanakan 
pada Kamis, 04 Mei 2017 yang merupakan kerja sama 

DJKN dengan Universitas Brawijaya 
(Unibraw) dan diikuti  segenap civitas 
akademika Unibraw dan jajaran Kanwil 
DJKN Jawa Timur beserta Kantor 
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 
(KPKNL) di bawahnya.

Public Hearing  dilaksanakan 
dalam format diskusi panel dengan 
menghadirkan empat narasumber 
yaitu Direktur Piutang Negara dan 
Kekayaan Negara Lain-lain (PNKNL) 
Purnama T. Sianturi, Tenaga 
Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi, 
dan Efektivitas Kekayaan Negara 
Dipisahkan DJKN Arik Hariyono 
selaku Ketua Pelaksana Harian 
Project Management Office (PMO) 
DJKN, Dosen FEB sekaligus Ketua 
LP3M Unibraw Munawar Ismail dan 
Macroeconomics Analyst World Bank 
Magda Iriani.

Salah satu poin penting yang dihasilkan 
dari kegiatan Public Hearing adalah 
bahwa SDA merupakan pisau bermata 
dua, yaitu berkah dan kutukan. Berkah, 
karena SDA berkontribusi banyak 
terhadap perekonomian. Kutukan, 
karena SDA sering menjadi sumber 
berbagai konflik. Oleh karena itu,  perlu 
dilakukan pengelolaan yang baik salah 
satunya dengan adanya Laporan Potensi 
Fiskal SDA yang diharapkan dapat 
menjadi bahan untuk mengetahui 
besaran eksploitasi SDA yang rasional 
tiap tahun, sehingga kesinambungan 
SDA dapat terus terjaga untuk 
memenuhi kebutuhan lintas generasi.

Selanjutnya, hasil lain yang didapat, 
yaitu perlu adanya sinergi dari 
berbagai pihak terkait, perlu dibuat 
aturan mengenai sistem pengelolaan 
data potensi fiskal SDA yang dapat 
dijadikan landasan untuk menyusun 
Laporan Potensi Fiskal SDA, dan 
jika penyusunan laporan tidak 
memungkinkan untuk dilakukan secara 
serentak, pemilihan SDA yang strategis 
dan potensial dapat didahulukan untuk 
mewakili setiap sektor.

Annual Meeting WAVES RWANDA

WAVES merupakan program dari World 
Bank dalam mengimplementasikan 
pengakuntansian SDA untuk 
mendukung sustainable development. 
Setiap tahunnya WAVES mengadakan 
Annual meeting yang mempertemukan 
Steeting Committee WAVES.

DJKN diwakili oleh Direktur PNKNL 
bersama Tenaga Pengkaji RPEKND 
mengikuti 7th Wealth Accounting 
and Valuation of Ecosystem Services 
(WAVES) Annual Partnership Meeting 
di Kigali, Rwanda sebagai salah satu 
anggota Steeting Committee WAVES 
Indonesia (selain Bappenas dan 
BPS) pada tanggal 05 s.d. 08 Juni 
2017. Pertemuan tersebut memiliki 
tiga agenda utama, yaitu berbagi 
pengalaman dan pembelajaran 
dari negara-negara yang telah 
mengimplementasikan Natural 
Capital Accounting (NCA) dengan 
fokus pada akun tanah dan ekosistem, 
berdiskusi tentang ukuran-ukuran 
yang dibutuhkan untuk penggunaan 
kebijakan yang efektif terkait NCA, 
dan berbagi progress program WAVES 
partnership.

Peserta berasal dari perwakilan 
Indonesia (Kementerian Keuangan dan 
BPS), perwakilan Botswana, Kolombia, 
Kosta Rika, Guatemala, Madagaskar, 
Filipina, Rwanda, Kirgizstan, Zambia 
serta perwakilan negara-negara donor.

Kesimpulan yang didapat dari kegiatan 
tersebut, bahwa upaya penyajian SDA 
perlu difokuskan terlebih dahulu pada 
SDA yang berkontribusi terhadap 
ekonomi, memiliki dampak aktivitas 
ekonomi terhadap lingkungan yang 
besar, dan ketersediaan data.

Selain itu, perlu adanya institusi yang 
menjadi lead dalam upaya mewujudkan 
penyajian NCA dengan didukung dasar 
hukum yang jelas termasuk bentuk 
komunikasi dan koordinasi dengan 
berbagai pihak terkait dan perlu adanya 

peningkatan kapasitas SDM dalam 
implementasi NCA.

Training non degree SPIRIT “Fiscal 
Policy Analysis of Natural Resources 
Economics for Non-economists” 

Penyusunan LPFSDA merupakan poin 
penting yang menjadi perhatian Central 
Transformation Office (CTO) Kementerian 
Keuangan dalam mewujudkan salah satu 
transformasi kelembagaan Kementerian 
Keuangan. Dilandasi oleh pemikiran 
perlunya pemahaman yang optimal bagi 
penyusunan LPFSDA, perlu dilakukan 
pengembangan SDM yang melibatkan 
berbagai unsur unit Kementerian 
Keuangan yang berkaitan dalam konteks 
SDA. 

CTO Kementerian Keuangan bekerja 
sama dengan Pusdiklat Pengembangan 
Sumber Daya Manusia (PPSDM) BPPK 
telah melaksanakan kegiatan training 
non degree SPIRIT “Fiscal Policy 
Analysis of Natural Resources Economics 
for Non-economists” yang bertujuan 
untuk mendapatkan pengetahuan dan 
keterampilan bagi peserta kegiatan 
terkait alat analisis untuk memahami 
pengaruh makroekonomi terkait 
SDA, analisis potensi fiskal SDA, dan 
implikasi perubahan cadangan SDA.

Training dilaksanakan selama 5 (lima) 
hari yaitu pada tanggal 10 s.d. 14 Juli 
2017 bertempat di The University 
of Queensland, Australia dengan 
peserta terdiri dari instansi DJKN (Dit. 
PNKNL, Dit. Penilaian, dan Sekretariat 
DJKN), Biro Hukum Setjen Kemenkeu, 
Direktorat Jenderal Anggaran, Badan 
Kebijakan Fiskal, CTO Kementerian 
Keuangan, dan BPPK dengan dipimpin 
oleh Tenaga Pengkaji RPEKND.

Fasilitator berasal dari akademisi 
yaitu Dr. John Asafu-Adjaye, Gene 
Tunny, dan John Ignatius serta praktisi 
yaitu Glenn Miller (Assistant Under 
Treasurer) dari Queensland Treasury, 
John Mitchell (Director National 
Income and Production, National 
Accounts Branch, ABS) dari Australian 

Pada prinsipnya, kekayaan negara terbagi ke dalam kekayaan yang dimiliki oleh 
negara dan kekayaan yang dikuasai oleh negara. Kekayaan yang dimiliki dan 
dikuasai oleh negara merupakan perwujudan dari perbuatan hukum negara 

selaku subjek hukum privat dan subjek hukum publik. Sebagai subjek hukum 
privat, negara dapat memiliki kekayaan yang dibeli atau diperoleh dari APBN/D, 

meliputi Barang Milik Negara dan Kekayaan Negara Dipisahkan (Pasal 23 
Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ketiga).

________________   Kolom PNKNL   ________________
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________________   Opini   ________________

Hari-hari ini sampai setahun ke depan, perhatian 
dan energi insan DJKN diarahkan untuk mengawal 
pelaksanaan revaluasi aset negara. Dengan dukungan 
seperangkat regulasi dari Perpres No. 75/2017 dan 
PMK No. 118/2017, revaluasi ini bertujuan untuk 
mendapatkan nilai wajar BMN berupa aset tetap tanah, 
gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi, dan jaringan. 
Di kemudian hari, nilai wajar ini akan memperbarui 
penyajian nilai aset dalam neraca di LKPP. Artinya, setelah 
pelaksanaan revaluasi (inventarisasi dan penilaian) jilid 
I 2007-2010, besaran nilai BMN itu akan dikoreksi 
kembali.

Bagaimana seharusnya nilai BMN aset tetap disajikan 
dalam laporan keuangan?

Standar Pencatatan 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana 
tercantum dalam PP No. 71/2010 menyatakan bahwa 
aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan (historical cost/
HC), sehingga berapa harga yang dulu dikeluarkan untuk 
memperoleh aset, itulah yang dipakai (sebagian besar 
aset itu dicatat dengan memperhitungkan juga depresiasi 
sebagai pengurang nilai). Pengecualiannya hanya apabila 
informasi HC tidak tersedia. Pengecualian ini diterapkan 
terhadap aset tetap yang diperoleh sebelum 2004, yang 
dicatat sesuai dengan nilai wajarnya berdasarkan revaluasi 
tahun 2007-2010.

Prinsip HC ini berbeda dengan praktik di sektor swasta/
komersial di mana aset tetap cenderung dicatat sesuai 
nilai wajarnya (fair value/FV). Bahkan ini berseberangan 
dengan standar internasional untuk sektor publik atau 
International Public Sector Accounting Standards (IPSAS 
17) yang juga menganjurkan metode FV. Barangkali FV 
memang lebih mencerminkan kondisi yang sebenarnya. 
Namun, metode ini jelas sangat mahal sebab mensyaratkan 
penyesuaian kembali nilai aset setiap akan menerbitkan 
laporan keuangan. Bisa dibayangkan berapa besar 
anggaran dan energi yang perlu disediakan setiap tahun 
untuk penyesuaian nilai wajar seluruh aset seandainya 
kita menganut FV. Di samping itu, urgensi memiliki 
nilai wajar untuk konteks pemerintah dirasa tidak terlalu 
signifikan. Ini berbeda dengan korporasi lebih-lebih yang 
telah menjual sahamnya secara luas di mana informasi 
FV dibutuhkan oleh investor dan pasar modal. HC di sisi 
lain menawarkan keuntungan: murah dan reliable. Murah 
karena kita tinggal mengambil harga perolehan pada saat 
pengadaan, reliable karena nilai itu sudah terbukti nyata 
dalam transaksi empiris yang dengan demikian berbeda 

dengan nilai hasil penilaian yang bagaimanapun juga 
tetap mengandung muatan professional judgement. Risiko 
pemakaian HC juga dimitigasi karena setiap kali aset akan 
di-dispose, penilaian akan dilakukan untuk mendapatkan 
nilai wajarnya sebagai basis pelepasan aset. 

Kompromi 

Akibat preferensi terhadap HC ini, revaluasi pada dasarnya 
tidak diperbolehkan. SAP menyatakan, “Penilaian 
kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak 
diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan 
menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan 
atau harga pertukaran.” (Par. 59 PSAP 7). Namun, 
dengan aset tetap yang jumlahnya substansial di neraca 
dicatat dengan HC sementara sisi utang terutama yang 
berdenominasi mata uang asing nilainya dapat berubah 
mengikuti perubahan kurs, ekuitas netto lambat laun bisa 
semakin menurun. Ini sesungguhnya tidak terlampau 
mengkhawatirkan, tidak pula lantas membahayakan 
kapasitas kita dalam hal pembiayaan anggaran karena apa 
yang tersaji di dalam neraca tidak serta merta berasosiasi 
dengan kemampuan kita menanggung kewajiban. 
Namun, penurunan ekuitas netto ini tetap saja dianggap 
mengganggu tampilan profil keuangan negara.

Revaluasi dengan demikian menjadi jalan tengah. Di 
satu sisi standar menetapkan pemakaian HC, tetapi di 
sisi lain dia membuka peluang dilakukannya revaluasi, 
apabila dipertimbangkan perlu. Ini jelas berbeda dengan 
revaluasi reguler secara tahunan atau tiga-lima tahunan 
seperti yang diadopsi IPSAS. SAP menyatakan lebih 
lanjut, “Penyimpangan dari ketentuan ini (maksudnya 
tidak diperkenankannya revaluasi) mungkin dilakukan 
berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara 
nasional” (Par. 59 PSAP 7). Dalam konteks pengelolaan 
BMN sendiri, “penyimpangan” ini diamini oleh PP 
No. 27/2014 (Pasal 52 ayat (1)). Secara internasional 
meskipun IPSAS cenderung kepada FV, praktik di 
berbagai negara tidak selalu seragam. Negara seperti 
Jerman dan Jepang misalnya tidak memperbolehkan 
dilakukannya revaluasi aset.

Alhasil, supaya manfaatnya berlipat ganda, tindak 
lanjut dari revaluasi ini tidak semata mendapatkan 
nilai wajar atas aset negara. Setidaknya ada 3 misi lain 
dari proyek ini, yaitu meningkatkan leverage BMN 
sebagai underlying asset untuk penerbitan Surat Berharga 
Syariah Negara (SBSN), mengidentifikasi BMN idle, 
serta terwujudnya database BMN yang berkualitas untuk 
pengelolaan BMN. 

Revaluasi, Penyimpangan yang Dianggap Perlu 

Oleh: Naf’an Widiarso Rafid - Sekretariat DJKN

Bureau Statistics (ABS), dan Departement of Environment and 
Heritage Protection.

Hasil pembelajaran untuk penyusunan LPF SDA adalah 
sebagai berikut:

Highlight pembelajaran dari Australia

Kisah sukses Australia dalam memasukkan SDA ke dalam 
Australian System of National Accounts (ASNA), tidak terlepas 
dari faktor dukungan institusi level tinggi, yaitu dengan adanya 
suatu amanat peraturan yang mewajibkan penyedia data 
baik dari instansi pemerintahan maupun dari sektor privat 
(industri dan rumah tangga) menyampaikan data-data kepada 
ABS. Selain itu, juga didukung oleh faktor-faktor seperti kerja 
sama, koordinasi, dan komunikasi yang baik dengan berbagai 
pihak, serta international engangement; 

Data SDA

Kondisi data SDA di Indonesia yang masih tersebar dan 
sulit didapat perlu ditangani dengan tepat sehingga perlu 
penentuan prioritas data SDA mana yang disajikan terlebih 
dahulu (bertahap), identifikasi sumber data dan penggunaan 
data oleh stakeholder, dan adanya payung hukum yang mampu 
mengalirkan data dari sektoral/pihak lain.

Analisis Potensi Fiskal pada Laporan Potensi Fiskal SDA

Hal yang bisa dimasukkan ke dalam unsur analisis fiskal 
dalam Laporan Potensi Fiskal SDA sebagai berikut:

Penghitungan nilai kekayaan Negara yang sesungguhnya (The 
Real Amount of Wealth), dengan menggunakan indikator 
makroekonomi yang telah disesuaikan, meliputi Adjusted Net 
National Income (ANNI), Adjusted National Saving (ANS), dan 
Comprehensive Wealth (CW). 

Kaitannya dengan sustainability development, perlu dilakukan 
penghitungan besaran konsumsi masyarakat dan deplesi/
degradasi untuk menentukan seberapa banyak hasil dari 

ekstraksi SDA yang perlu dialokasikan dalam bentuk investasi 
lain agar generasi mendatang masih mendapatkan manfaat. 
Penghitungan degradasi bisa menggunakan beberapa metode 
seperti Net Price Method, Change in Net Present Value (NPV), 
El Serafy’s (User Cost) Rule, dan The Hotelling-Hartwick 
Approach.

Penghitungan potensi penerimaan kiranya perlu didasarkan 
pada data cadangan SDA, bukan berdasarkan data historis. 

Penutup

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan di atas membuktikan 
keseriusan DJKN dalam upaya terwujudnya penyajian potensi 
SDA dalam Laporan Potensi Fiskal SDA. Selanjutnya, masih 
diperlukan upaya yang lebih konkret dan terstruktur, seperti 
penyelesaian pembuatan regulasi di tingkat menteri dengan 
melakukan pembahasan secara aktif dan melibatkan pihak-
pihak terkait serta melakukan pilot project penilaian SDA 
berupa panas bumi yang merupakan tahap kedua pilot project 
penilaian di bidang SDA setelah penilaian mineral timah yang 
telah dilaksanakan pada tahun 2016. Dalam mewujudkan 
penyajian potensi SDA dalam Laporan Potensi Fiskal 
SDA, DJKN bekerja sama dengan eselon I di lingkungan 
Kementerian Keuangan antara lain : Setjen Kementerian 
Keuangan, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat 
Jenderal Pajak (DJP), dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF). 

Pekerjaan penyajian SDA memang sulit dan penuh tantangan, 
namun bukan pekerjaan yang tidak mungkin untuk 
diselesaikan. Keberhasilan penyusunan Laporan Potensi 
Fiskal SDA menjadi tonggak sejarah bagi bangsa indonesi 
dalam upanya merintis pengelolaan kekayaan negara yang 
lebih baik khususnya pengelolaan SDA untuk kebijakan fiskal 
yang berkelanjutan dan sebesar-besar kemakmuran rakyat 
Indonesia.

Penulis: Tim Direktorat PNKNL

1 2

1. Annual Meeting WAVES 
di Kigali, Rwanda;

2. Training non degree 
SPIRIT “Fiscal Policy 
Analysis of Natural 
Resources Economics 
for Non-economists” di 
Queensland, Australia
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Negara yang Maju 
Tercermin dari 

Pengelolaan Aset
Foto: Andi Al Hakim - Teks Agus Widayat

Menindaklanjuti terbitnya Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang 

Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), Menteri Keuangan 

Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati mencanangkan Penilaian Kembali BMN pada 

Selasa, 29 Agustus 2017 di Gedung Dhanapala, Jakarta. Turut hadir dalam acara tersebut, 

Menteri Kesehatan Nila A. Moeloek dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. 

Pencanangan ini sekaligus menandai dimulainya penilaian kembali atau revaluasi barang 

milik negara (BMN) oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan 

Negara (DJKN) bersama-sama Kementerian/Lembaga (K/L).
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Direktur Jenderal Kekayaan 
Negara Isa Rachmatarwata 
melaporkan bahwa 

Kementerian Keuangan tengah 
mempersiapkan dan akan segera 
melakukan penilaian kembali 
BMN bersama-sama Kementerian/
Lembaga. Kegiatan itu merupakan 
tindak lanjut arahan Menkeu atas 
hasil keputusan Rapat Kerja Komisi 
XI DPR RI dengan Menteri Keuangan 
pada 23 Mei 2016. DPR meminta 
agar Menteri Keuangan melakukan 
revaluasi terhadap BMN yang akan 
digunakan kembali (roll over) sebagai 
dasar penerbitan underlying asset Surat 
Berharga Syariah Negara.

“Bukan hanya memperbaharui 
nilai BMN sebagai underlying asset 
sebagaimana permintaan DPR, 
penilaian kembali BMN memiliki 
manfaat yang lebih besar dan 
fundamental yaitu memperoleh nilai 
BMN yang updated, membangun 
database BMN yang lebih baik dimana 
kita akan mengetahui secara lebih 
detail status dan kondisi BMN serta 
mengidentifikasi BMN idle, yang 
belum termanfaatkan secara optimal,” 
ungkap Isa.

Lebih lanjut dilaporkannya, program 
berskala nasional ini akan berlangsung 
selama dua tahun (2017-2018). 
Dalam kurun waktu tersebut 
pemerintah akan melakukan penilaian 
terhadap 934.409 item BMN yang 
berupa 108.524 bidang tanah, 
434.801 item gedung dan bangunan 
serta 391.084 item jalan, irigasi 
dan jaringan yang diperoleh sampai 
dengan 31 Desember 2015.

“Sebelumnya telah dilakukan berbagai 
persiapan, termasuk dan yang paling 
penting adalah konsultasi ke Komite 
Standar Akuntansi Pemerintah/KSAP 
dan Badan Pemeriksa Keuangan/BPK 
mengenai standar dan objek penilaian 

kembali BMN, agar pelaksanaannya 
sesuai dengan ketentuan” tutur Isa. 
Persiapan juga mencakup melakukan 
koordinasi dengan Kementerian 
Lembaga, antara lain dengan 
Bimbingan dan Pelatihan Teknis 
bagi petugas-petugas mengingat 
Kementerian Lembaga akan terlibat 
langsung dengan pelaksanaan 
penilaian kembali BMN.

Di hadapan forum, Dirjen Kekayaan 
Negara menegaskan komitmen 
DJKN untuk melaksanakan program 
ini dengan akurat dan akuntabel. 
“Sebagaimana kita ketahui, LKPP 
2016 memperoleh opini WTP 
dari BPK. Kita menginginkan hasil 
penilaian kembali BMN kali ini 
akan memperkuat opini tersebut 
terhadap LKPP 2017 dan tahun 
tahun selanjutnya. Untuk itu, kita 
harus memastikan bahwa seluruh 
hasil penilaian kembali BMN 
ditindaklanjuti dengan koreksi nilai 
dan informasi mengenai BMN dalam 
Laporan Barang Milik Negara maupun 
Laporan Keuangan secara lengkap dan 
benar.” pungkasnya.

Acara dilanjutkan dengan keynote 
speech Menteri Keuangan Sri 
Mulyani Indrawati. Ia menjelaskan 
bahwa Republik Indonesia memulai 
penyusunan neraca keuangan dan aset 
negara untuk pertama kalinya pada 
2004 sejalan dengan terbangunnya 
Undang-Undang Keuangan Negara 
dan Perbendaharaan Negara.

“Dalam sebuah neraca, ada sisi aset 
dan ada sisi utang. Sampai hari 
ini orang hanya melihat dari sisi 
utang. Padahal dalam sebuah neraca 
selalu ada dua sisi, salah satunya sisi 
aset. Rakyat Indonesia perlu untuk 
mengetahui banyak sekali operasi 
dari pemerintah yang didanai oleh 
keuangan negara, menghasilkan aset-
aset yang luar biasa penting. Sebagian 

sangat besar dari aset itu adalah 
BMN,” ungkap Menteri Keuangan.

Nilai aset yang disajikan saat itu hanya 
sebesar Rp229 triliun. “Bukan karena 
apa-apa. Waktu itu banyak aset yang 
belum teridentifikasi, belum teregister 
dan belum tertib valuasinya. Setelah 
dilakukan inventarisasi dan penilaian 
BMN nilainya menjadi Rp1.244 
triliun pada 2010 dan sekarang posisi 
terakhir Rp2.185 triliun. Secara 
keseluruhan sisi aset kita per hari ini 
nilainya mencapai Rp4.799 triliun,” 
tutur Menteri Keuangan

Revaluasi kali ini merupakan update 
dari penilaian yang dilakukan 10 
tahun silam dan terhadap BMN yang 
diperoleh sebelum 31 Desember 
2015. “Sepuluh tahun berlalu, tentu 
saja nilainya telah berubah. Lihat saja 
aset Kementerian Agama atau BPPT di 
Jalan protokol Thamrin, Jakarta Pusat, 
tanpa dilakukan penilaian pun, kita 
dapat mengetahui nilainya sekarang 
sudah berlipat-lipat,” tegas Menteri 
Keuangan.

Ditambahkannya, penilaian 
kembali BMN sangatlah penting 
dilakukan agar neraca pemerintah 
menggambarkan nilai yang reliable 
dan mencerminkan kondisi wajar. Hal 
ini sebagai bentuk perwujudan good 
governance.

Menteri Keuangan kembali 
menegaskan bahwa aset harus bekerja, 
tidak hanya dicatat di neraca lalu 
tidur. “Negara yang maju tercermin 
dari bagaimana negara itu mengelola 
asetnya.”, tambah Sri Mulyani. Aset 
harus diutilisasi dengan prinsip 
highest and best use menjadi aset yang 
produktif, dengan demikian tidak 
hanya berguna bagi negara tetapi juga 
dapat memberikan kesejahteraan 
rakyat dan memberikan nilai tambah 
dalam perekonomian nasional.

Pasca pencanangan penilaian 

kembali dilakukan secara simbolis dengan menekan tombol 
oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri 
Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kesehatan 
Nila Moeloek dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Isa 
Rachmatarwata, acara dilanjutkan dengan paparan dari 
Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, Sumiyati. 

Menurut Sumiyati, peran Aparat Pengawasan Intern 
Pemerintah (APIP) benar-benar diperlukan untuk 
menunjang keberhasilan penilaian kembali BMN. Fungsi 
APIP adalah memberikan fungsi assurance dan fungsi 
consulting, maka dari itu APIP dan stakeholders harus benar-
benar bersinergi agar hasil revaluasi ini benar-benar valid.

Kegiatan serupa sudah dialami dari tahun 2007-2009 
yaitu saat inventarisasi dan penilaian BMN pertama kali 
dilakukan. Saat itu dalam berbagai kesempatan seringkali 
petugas yang belum mengetahui persis BMN tersebut milik 
siapa, baik dari kuasa pengguna barang, satker pengguna 
asset, maupun yang menilai, bahkan APIP sebagai pengawal 
juga belum tahu persis lokasi BMN. “Dengan pengalaman 
tersebut, kami berharap adanya peningkatan (hasil kerja) 
yang kita miliki, dan dari (kekurangan dari) kegiatan yang 
lalu demikian tidak boleh kita ulang kembali. Sehingga kami 
berharap semua yang ada di lapangan sudah tercatat dan 
kita perlu memastikan kembali. Tidak hanya data yang ada 
di biro keuangan, umum, perlengkapan, namun kita disini 
harus benar benar bersinergi sampai dengan satuan kerja 
yg paling bawah untuk meyakini kembali bahwa data yg 
berada di (aplikasi) Simak BMN kita valid adanya”, ungkap 
Sumiyati.

Data yang hasil revaluasi harus dipastikan jumlahnya 
terutama yang mengalami peralihan dari yang terdahulu. 
Karena pada saat migrasi dari standar akutansi Cash 
Toward Accrual Basis ke Accrual Basis akan tampak adanya 
kelemahan atau ketidak cocokan dari data, seperti data yg 
tertinggal di simak BMN. Pada umumnya hal ini terjadi 
karena operator Simak BMN pada saat menginput asset 
maupun perubahan data pada simak BMN.

Penandatanganan Addendum Kontrak Kinerja dan 
Kontrak Kinerja Komplemen Kemenkeu-Two

Acara yang dihelat selepas pencanangan penilaian kembali 
BMN di Gedung Dhanapala Jakarta itu, diawali dengan 
pemaparan dari Sekretaris DJKN Dodi Iskandar mengenai 
formulasi dan manual Indikator Kinerja Utama (IKU) yang 
timbul seiring rencana pelaksanaan penilaian kembali BMN.

Kemudian Dirjen Kekayaan Negara Isa Rachmatarwata 
memberikan arahan yang menyatakan bahwa penilaian 
kembali BMN kali ini merupakan pekerjaan besar, walau 
mungkin tidak sebesar pada hajatan 2007 silam, namun 
setiap zaman mempunyai tantangan tersendiri. “Saat ini 
tantangannya adalah bagaimana harus bekerja lebih rapi dan 

tertib,” tuturnya.

Tantangan akan menjadi berat jika tidak dipersiapkan sejak 
awal, apalagi LKPP tahun 2016 sudah WTP. “Penilaian 
kembali BMN ini harus dilaksanakan dengan baik agar 
menjadi contoh bagi generasi mendatang maupun aktivitas 
yang sama di tahun tahun mendatang. DJKN tidak main-
main terkait pelaksanaan penilaian kembali BMN kali ini. 
Kalau tidak bekerja dengan baik, bisa tergelincir,” tuturnya 
lagi.

Kantor Pusat sudah menyiapkan monitoring dashboard. Hari 
per hari akan dipantau. Berapa tim yang berangkat, yang 
sudah bikin laporan, yang sudah melakukan koreksi dan 
lain-lain. “KPKNL wajib mengisi atau meng-update setiap 
hari,” pintanya. Dirjen Kekayaan Negara pun meminta agar 
Program kerja dibuat lebih baik, cermat dan detail. Dari 
aktivitas harian nantinya dapat dilihat. Bahkan dari Jakarta 
dapat melihat tim yang sedang tidak memiliki aktivitas. 
“Saya ingin laporan akhir kegiatan penilaian kembali BMN 
ini dibuat dengan baik dan komprehensif. Laporan juga 
harus memuat aktivitas-aktivitas yang dapat menggambarkan 
bagaimana persiapan awal, penganggaran, pelaksanaannya,” 
harap Isa.

Isa Rachmatarwata memimpin penandatanganan kontrak 
kinerja yang dilakukan secara simultan dari pejabat Kantor 
Pusat DJKN dilanjutkan Kepala Kanwil DJKN dari barat 
hingga ujung timur Indonesia, sebagai berikut :

1. Direktur Barang Milik Negara Encep Sudarwan, untuk 
penandatanganan kontrak kinerja komplemen sekaligus 
addendum kontrak kinerja, dengan jumlah IKU sebanyak 15 
IKU, yang diantaranya adalah IKU Persentase Penyelesaian 
Koreksi Nilai BMN dengan target nasional 75% atau 
sejumlah 315.694 objek dan IKU Persentase Bidang tanah 
BMN yang direkomendasikan untuk disertipikatkan dengan 
target 43,9% atau sejumlah 1.316 bidang tanah.

2. Direktur Penilaian Meirijal Nur, untuk penandatanganan 
addendum kontrak kinerja, dengan IKU Persentase Obyek 
BMN yang Telah Direvaluasi dengan target nasional 100% 
atau sebanyak 420.925 obyek BMN dan IKU Nilai rata-rata 
hasil kaji ulang laporan penilaian dengan target 80.

3. Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat Tri 
Wahyuningsih Retno Mulyani, untuk penandatangan 
kontrak kinerja komplemen, dengan jumlah IKU sebanyak 
16 IKU, di antaranya adalah IKU RataRata Indeks Ketepatan 
Waktu Penyediaan Informasi Publik dengan target indeks 
100. IKU ini bertujuan untuk memastikan informasi publik 
di DJKN tersedia dengan baik.

4. Tenaga Pengkaji Optimalisasi Kekayaan Negara Eko 
Prasetyo, dengan jumlah IKU sebanyak 3 IKU, yang di 
antaranya adalah IKU Jumlah Usulan Kajian, Telaahan, 
Rekomendasi Atau Bahan Masukan Yang Diberikan 
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Berdasarkan Inisiatif Sendiri dengan 
target 1 kajian.

5. Kepala Kantor Wilayah DJKN 
Aceh Kurniawan Nizar, untuk 
penandatanganan addendum kontrak 
kinerja, dengan IKU Persentase 
Penyelesaian Koreksi Nilai BMN 
dengan target 75% dan IKU Persentase 
Obyek BMN yang Telah Direvaluasi 
dengan target 100% atau sebanyak 
17.266 obyek BMN.

6. Kepala Kantor Wilayah DJKN 
Sumatera Utara Mahmudsyah, dengan 
IKU Persentase Penyelesaian Koreksi 
Nilai BMN dengan target 75% dan 
IKU Persentase Obyek BMN yang 
Telah Direvaluasi dengan target 100% 
atau sebanyak 11.964 obyek BMN.

7. Kepala Kantor Wilayah DJKN Riau, 
Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau 
Tugas Agus Priyo Waluyo, dengan IKU 
Persentase Penyelesaian Koreksi Nilai 
BMN dengan target 75% dan IKU 
Persentase Obyek BMN yang Telah 
Direvaluasi dengan target 100% atau 
sebanyak 38.232 obyek BMN. 

8. Kepala Kantor Wilayah DJKN 

Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka 
Belitung Thaufik, dengan IKU 
Persentase Penyelesaian Koreksi Nilai 
BMN dengan target 75% dan IKU 
Persentase Obyek BMN yang Telah 
Direvaluasi dengan target 100% atau 
sebanyak 17.608 obyek BMN.

9. Kepala Kantor Wilayah DKI 
Jakarta Hady Purnomo, untuk 
penandatanganan kontrak kinerja 
komplemen sekaligus addendum 
kontrak kinerja, dengan jumlah IKU 
sebanyak 21 IKU, yang di antaranya 
adalah IKU Persentase Penyelesaian 
Koreksi Nilai BMN dengan target 75% 
dan IKU Persentase Obyek BMN yang 
Telah Direvaluasi dengan target 100% 
atau sebanyak 32.363 obyek BMN.

10. Kepala Kantor Wilayah DJKN 
Lampung dan Bengkulu Ekka Sri 
Sukadana, dengan IKU Persentase 
Penyelesaian Koreksi Nilai BMN 
dengan target 75% dan IKU Persentase 
Obyek BMN yang Telah Direvaluasi 
dengan target 100% atau sebanyak 
11.603 obyek BMN.

11. Kepala Kantor Wilayah DJKN 

Banten Tedy Syandriadi, untuk 
penandatanganan kontrak kinerja 
komplemen sekaligus addendum 
kontrak kinerja, dengan jumlah IKU 
sebanyak 20 IKU, yang diantaranya 
adalah IKU Persentase Penyelesaian 
Koreksi Nilai BMN dengan target 75% 
dan IKU Persentase Obyek BMN yang 
Telah Direvaluasi dengan target 100% 
atau sebanyak 6.172 obyek BMN.

12. Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa 
Barat Nuning Sri Rejeki Wulandari, 
dengan IKU Persentase Penyelesaian 
Koreksi Nilai BMN dengan target 75% 
dan IKU Persentase Obyek BMN yang 
Telah Direvaluasi dengan target 100% 
atau sebanyak 22.203 obyek BMN.

13. Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa 
Tengah dan DIY Tavianto Noegroho, 
dengan IKU Persentase Penyelesaian 
Koreksi Nilai BMN dengan target 75% 
dan IKU Persentase Obyek BMN yang 
Telah Direvaluasi dengan target 100% 
atau sebanyak 46.724 obyek BMN.

14. Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa 
Timur Etto Sunaryanto, dengan IKU 
Persentase Penyelesaian Koreksi Nilai 

BMN dengan target 75% dan IKU 
Persentase Obyek BMN yang Telah 
Direvaluasi dengan target 100% atau 
sebanyak 22.419 obyek BMN.

15. Kepala Kantor Wilayah DJKN 
Kalimantan Barat Edih Mulyadi, untuk 
penandatanganan kontrak kinerja 
komplemen sekaligus addendum 
kontrak kinerja, dengan jumlah IKU 
sebanyak 20 IKU, yang diantaranya 
adalah IKU Persentase Penyelesaian 
Koreksi Nilai BMN dengan target 75% 
dan IKU Persentase Obyek BMN yang 
Telah Direvaluasi dengan target 100% 
atau sebanyak 25.073 obyek BMN.

16. Kepala Kantor Wilayah DJKN 
Kalimantan Selatan dan Tengah Joko 
Prihanto, dengan IKU Persentase 
Penyelesaian Koreksi Nilai BMN 
dengan target 75% dan IKU Persentase 
Obyek BMN yang Telah Direvaluasi 
dengan target 100% atau sebanyak 
22.497 obyek BMN.

17. Kepala Kantor Wilayah DJKN 
Kalimantan Timur dan Utara Surya 
Hadi, dengan IKU Persentase 
Penyelesaian Koreksi Nilai BMN 

dengan target 75% dan IKU Persentase 
Obyek BMN yang Telah Direvaluasi 
dengan target 100% atau sebanyak 
6.029 obyek BMN.

18. Kepala Kantor Wilayah DJKN 
Bali dan Nusa Tenggara Ngakan 
Putu Tagel, dengan IKU Persentase 
Penyelesaian Koreksi Nilai BMN 
dengan target 75% dan IKU Persentase 
Obyek BMN yang Telah Direvaluasi 
dengan target 100% atau sebanyak 
53.410 obyek BMN.

19. Kepala Kantor Wilayah DJKN 
Sulawesi Selatan, Tenggara, dan 
Barat Anugrah Komara, dengan IKU 
Persentase Penyelesaian Koreksi Nilai 
BMN dengan target 75% dan IKU 
Persentase Obyek BMN yang Telah 
Direvaluasi dengan target 100% atau 
sebanyak 40.136 obyek BMN.

20. Kepala Kantor Wilayah DJKN 
Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, 
dan Maluku Utara Ferdinan Lengkong, 
dengan IKU Persentase Penyelesaian 
Koreksi Nilai BMN dengan target 75% 
dan IKU Persentase Obyek BMN yang 
Telah Direvaluasi dengan target 100% 

atau sebanyak 19.586 obyek BMN.

21. Kepala Kantor Wilayah DJKN 
Papua, Papua Barat, dan Maluku 
Aloysius Yanis Dhaniarto, dengan IKU 
Persentase Penyelesaian Koreksi Nilai 
BMN dengan target 75% dan IKU 
Persentase Obyek BMN yang Telah 
Direvaluasi dengan target 100% atau 
sebanyak 27.640 obyek BMN.

Pada kesempatan tersebut juga 
dilangsungkan pemberian piagam 
penghargaan kepada pemenang 
lomba e-album Duta Kekayaan Negara 
dan lomba video #kontribusiKaeN 
dalam rangka memperingati HUT 
ke-72 Republik Indonesia. Piagam 
diserahkan langsung oleh Dirjen 
Kekayaan Negara kepada Kepala 
Kanwil DJKN DKI Jakarta, Kepala 
Kanwil DJKN Sulutenggomalut  
dan Kepala Kanwil DJKN Jawa 
Timur sebagai juara 1 s.d 3 e-album 
Duta Kekayaan Negara. Sedangkan 
untuk pemenang lomba video 
#kontribusiKaeN yang dimenangkan 
oleh Agus Gede Wiranata, diserahkan 
kepada Kepala KPKNL Palopo.
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________________   Profil Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu   ________________

Momen Pencanangan Penilaian Kembali 
BMN pada tanggal 29 Agustus 2017 di 
Aula Dhanapala menandakan dimulainya 

kegiatan penilaian kembali melalui DJKN bersama-sama 
Kementerian/Lembaga (K/L). Kantor Wilayah (Kanwil) 
DJKN Lampung dan Bengkulu bersinergi menyambut 
arahan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam momen 
Penilaian Kembali (Revaluasi) Barang Milik Negara 2017-
2018.

Upaya persiapan penilaian kembali aset telah dilaksanakan 
Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu, bahkan saat 
sebelum terbitnya Peraturan Presiden Nomor 75 
Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik 
Negara/Daerah. Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu 
beranggotakan 128 personel yang tersebar di tiga 
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) 
Bengkulu, KPKNL Metro, dan KPKNL Bandar Lampung. 
Jumlah tersebut diperkuat dengan tenaga personel honorer 
yang siap mendukung kegiatan IP yang ditargetkan 
rampung di tahun 2018.

Persiapan tersebut diantaranya adalah menyiapkan 16 
barisan tim pelaksana yang tersebar di setiap KPKNL. 

Terdapat masing-
masing 4 tim 
pelaksana di tiap 
KPKNL dengan target 
180 hari kerja. Satu tim 
pelaksana terdiri atas 5 orang 
dengan komposisi (minimal) 3 personel DJKN dan 2 
personel dari kuasa pengguna barang/satuan kerja. 

Koordinasi juga sudah dilakukan ke berbagai satuan kerja 
K/L dan mendapat sambutan baik. Jumlah satuan kerja 
di Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu berjumlah 340 
satker dengan sebaran 85 satker pada KPKNL Bandar 
Lampung, 35 satker pada KPKNL Metro, dan yang 
terbesar, KPKNL Bengkulu dengan 165 satker.

Seluruh Tim Revaluasi akan berkonsentrasi 
menginventarisasi dan menilai lebih dari 36.200 objek 
pada 340 satuan kerja di lingkungan kerja Kanwil DJKN 
Lampung dan Bengkulu. Tahun 2017 ditargetkan 29.700 
objek selesai direvaluasi dan tahun 2018 ditargetkan ada 
6.500 objek yang akan direvaluasi. Dari total tersebut 
barang yang berada di dalam kota berjumlah 24.307 objek, 
dan luar kota sejumlah 11.856 objek.

Dengan gambaran tanggung jawab 
penilaian kembali diatas, Kanwil DJKN 
yang berkedudukan di kota Siger tetap 
menyiasati agar tugas penilaian kembali 
tidak menjadi penghambat dalam 
mengerjakan tugas pokok dan tetap 
berupaya memenuhi kewajiban 18 
Indikator Kerja Utama (IKU).

Salah satu upaya mengharmonisasikan 
kedua tugas tersebut adalah dengan 
menerapkan rotasi anggota non-penilai 
dalam satuan tim pelaksana. Personel 
penilai DJKN difungsikan sebagai ketua 
tim pelaksana sedangkan personel yang 
bukan penilai DJKN berperan fleksibel 
untuk menyelesaikan IKU pokok dan 
supporting kegiatan revaluasi.

Agar tidak terjadi penundaan, sistem 
kerja tim pelaksana Kanwil DJKN 
Lampung dan Bengkulu adalah dengan 
tiga hari kerja turun ke lokasi objek 
dan dua hari kerja pengerjaan laporan. 
Dengan strategi ini, diharapkan Kanwil 
DJKN Lampung dan Bengkulu mampu 
survive menjangkau IKU sekaligus 
menyukseskan penilaian kembali BMN 
tahun 2017-2018.

Improvisasi lain sebelum benar-benar 
melakukan revaluasi yaitu dengan cara 
memasang baliho, untuk meningkatkan 
awareness dari masyarakat mengenai 
BMN. Bagi satuan kerja K/L yang 
membacanya diharapkan dapat 
menggugah semangat untuk segera 
bersiap diri.

Langkah-langkah persiapan tersebut 
diyakini sebagai wujud efisiensi kerja di 
lingkungan Kanwil DJKN Lampung dan 
Bengkulu. Harapannya, Tim Revaluasi 
dapat langsung terjun ke lapangan saat 
genderang revaluasi ditabuhkan melalui 
Peraturan Presiden yang pada saat itu 
belum ditetapkan.

Pesan Semangat untuk Rekan di 
Daerah Lain Dalam Melaksanakan 
Revaluasi.

Revaluasi merupakan ikon dari DJKN 
selaku pengelola barang, maka dari 
itu harus dilaksanakan dengan sebaik-
baiknya, penuh dedikasi dan semangat 
untuk mendapatkan nilai yang 
selayaknya.

Revaluasi bukan semata-mata untuk 
mengamankan validitas laporan BMN 

saja, namun punya tujuan lain untuk 
mengetahui kondisi terakhir aset-aset 
ini.

Setelah revaluasi ini, DJKN akan 
memiliki banyak data aset-aset yang 
perlu dioptimalkan dan dimanfaatkan 
di setiap Kementerian/Lembaga 
yang mana pada dua atau tiga tahun 
kemudian dapat menjadi revenue dalam 
bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak 
(PNBP). Dengan kata lain, revaluasi 
berefek ganda yaitu secara administrasi 
dan pengelolaan --mengamankan 
laporan BMN dan optimalisasi 
pengelolaan BMN.

Revaluasi merupakan reputasi DJKN, 
maka dari itu jangan menyia-nyiakan 
amanat yang diberikan. Bersama-sama 
rapatkan barisan, saling mendukung 
dan membantu untuk mewujudkan 
kesuksesan Inventarisasi dan Revaluasi 
BMN.

Teks: Dyah Novitarini - Foto: Ferdian Jati P.
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Transformasi Kita, Menjadi 
Insan Kamil

________________   Kolom Transfromasi Kelembagaan - PMO   ________________

Kompetensi, cikal Profesional

Ada yang menarik pada kontrak kinerja tahun 2016 dan 
2017, yaitu IKU persentase Pemenuhan Standar Hard 
Competency, yang untuk tahun 2017 ditargetkan  90% untuk 
seluruh pegawai dan pejabat setingkat esolon IV di subbagian 
umum, bagian umum, sekretariat dan direktorat di DJKN. 
IKU ini diharapkan mendorong pencapaian sasararan strategis 
yaitu SDM yang memiliki kualitas kepemimpinan yang kuat, 
kompetensi teknis yang mumpuni serta tingkah laku yang 
sesuai dengan nilai-nilai organisasi. Mengapa menarik? Karena 
setelah tahun 2016 fokus pada seksi teknis, tahun ini fokusnya 
pada supporting unit, sehingga dapat diyakini, akhirnya DJKN 
akan memiliki SDM yang memenuhi kebutuhan organisasi dan 
ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan kompetensinya.

Kompetensi menjadi hal yang sangat lumrah dibicarakan 
pada kondisi dimana SDM sudah dianggap sebagai aset 
yang paling berperan dalam sebuah organisasi. Kompetensi 
yang merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan 
sesuatu, dibagi atas 3 jenis, yaitu knowledge, skill, dan attitude. 
Pengetahuan berkaitan dengan latar belakang pendidikan 
yang dimiliki, keterampilan merupakan kemampuan teknis 
yang didapat individu melalui pelatihan sedangkan sikap 
berhubungan dengan tingkah laku dan reaksi yang ditunjukkan 
sehari-hari oleh individu yang bersangkutan. Secara teoritis, 
Kompetensi juga dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni soft 
competency dan hard competency. Soft competency berkaitan 
dengan kemampuan untuk mengelola proses pekerjaan dan 
membangun interaksi dengan orang lain. Sedangkan hard 
competency berkaitan dengan kemampuan fungsional atau 
teknis suatu pekerjaan.

Pada tataran teknis terkait dengan pemenuhan target IKU 
tersebut di atas, lebih difokuskan pada skill yang dimiliki 
pegawai. Mengapa skill? Kenapa bukan knowledge atau attitude? 
Karena keterampilan merupakan kemampuan seseorang untuk 
bertindak setelah menerima pengalaman belajar tertentu. 

Keterampilan sebenarnya merupakan kelanjutan dari hasil 
belajar kognitif (memahami sesuatu) dan hasil belajar efektif 
yang menunjukkan perilaku atau perbuatan tertentu dengan 
makna yang terkandung dalam aktifitas mental. Sehingga 
dapat diyakini, dalam keterampilan pasti ada pengetahuan, 
dan implementasi keterampilan akan diwarnai oleh sikap 
yang dimiliki. Keterampilan juga lebih mudah diukur, dimana 
salah satu indikatornya didasarkan pada training yang telah 
diikuti,  apakah mendukung keberadaan pegawai tersebut pada 
posisinya atau tidak. 

IKU yang lahir pada proses transformasi ini merupakan IKU 
yang mendorong terwujudkan SDM yang kompetitif. SDM yang 
menjadi talent terbaik dan unggul pada bidangnya masing-
masing.  Sebagai sebuah proses, maka menjadi penting untuk 
melakukan pengembangan diri  dan peningkatan kualitas 
sehingga aktualisasi diri dapat dilakukan optimal.

Proses memahami kemampuan yang dimiliki dapat dilakukan 
dengan dua cara. Secara personal dengan melakukan 
introspeksi, melihat perjalanan yang telah dilakukan dan 
mengambil benang merah dari keberhasilan dan kegagalan 
yang telah dilewati. Menangkap rasa bahagia  terhadap apa 
yang telah dilakukan, mencatat rasa putus asa, tekanan dan 
ketidaknyamanan saat melakukan sesuatu termasuk memahami 
apakah diri merasa tertantang pada masa-masa tertentu, dengan 
kegiatan tertentu

Cara personal ini akan sangat mudah dilakukan, bila kita 
memiliki jurnal, memiliki catatan yang dapat menggali ingatan 
terhadap peristiwa lampau. Cara ini menjadi kurang optimal 
jika dukungan akan data tersebut tidak dimiliki. 

Cara kedua adalah dengan bantuan profesional, melalui 
campur tangan profesi dibidang psikologi. Pemeriksaan 
psikologis untuk memetakan kepribadian dan memberikan 
gambaran potensi kompetensi yang dimiliki, saat ini menjadi 
keharusan. Penting untuk mengetahui tingkat kemampuan 

Maulina Fahmilita - Kanwil DJKN Sumatera Utara

SDM, agar organisasi dapat bergerak 
lebih efektif. Kegiatan pemetaan ini 
sudah berlangsung masif sejak reformasi 
birokrasi digaungkan. Proses yang 
semula hanya dalam bentuk psikotes 
berubah dengan metode assessment, yang 
mengembangkan proses pengukuran 
kepribadian dengan teknik yang lebih 
komprehensif. Hasil pemeriksaannya juga 
sudah disampaikan pada masing-masing 
individu.  Pertanyaannya adalah apakah 
hasil tersebut telah dibaca dan dipahami? 
Jika sudah apakah saran pengembangan 
telah dilakukan? 

Pengembangan kompetensi akan menjadi 
efektif saat kita memahami kompetensi 
yang diharapkan dalam menjalankan 
amanah. Saat ini seorang pejabat eselon 
IV di DJKN memiliki 3 tingkatan, yang 
dinyatakan dengan grade  14, 15, dan 
16. Sedangkan pejabat eselon III, dengan 
grade 17,18,dan 19.  Tingkatan ini 
berhubungan dengan tuntutan kompetensi 
yang harus dimiliki pada jabatan tersebut.  

Secara umum di lingkup Kementerian 
Keuangan terdapat 3 jenis kompetensi, 
yaitu Kompetensi Umum, Kompetensi Inti 
dan Kompetensi Khusus. 

Kompetensi Umum merupakan 
kompetensi yang harus dimiliki oleh 
setiap PNS Kementerian Keuangan. 
Kompetensi Inti adalah kompetensi 
yang harus dimiliki setiap pejabat sesuai 
jenjang eseloneringnya, dan Kompetensi 
Khusus, yaitu kompetensi yang harus 
dimiliki masing-masing pejabat sesuai 
dengan jabatan yang dipangkunya dan 
ditetapkan oleh masing-masing unit eselon 
I. Kamus Kompetensi yang ditetapkan 
oleh Kementerian Keuangan terdiri dari 3 
kelompok yaitu kelompok kompetensi yang 
berhubungan dengan thinking, working 
dan relating. Lebih detail dapat dilihat 
pada tabel di bawah ini:

Bagaimana mengenali tuntutan 
kompetensi pada pekerjaan yang sedang 
kita geluti? Cara termudah tentunya 
dengan membaca hasil assessment, yang 
sudah memuat jenis kompetensi yang 
dituntut, termasuk Job Person Match (JPM)

nya. Jika belum memiliki hasil assessement 
dapat dilakukan dengan membaca uraian 
jabatan terhadap pekerjaan tersebut, 
lalu mencocokkannya dengan kamus 
kompetensi. Pemahaman akan hal ini 
akan lebih memudahkan kita dalam 
menggerakan pengembangan kompetensi. 

Dalam hal hard kompetensi, dengan 
mengetahui tuntutan pengetahuan dan 
keterampilan teknis yang dibutuhkan, 
pengembangan dilakukan dengan 
mengikuti diklat terkait keterampilan 
tersebut. 

Sebagai gambaran, jika seorang 
Kepala Subbagian Umum dituntut 
untuk mengetahui dan memahami 
pertanggungjawaban anggaran, maka 
kemampuan ini dapat diperoleh dengan 
mengikuti diklat Anggaran Berbasis 
kinerja. 

Untuk soft kompetensi, dimana seorang 
kasubag umum pada kompetensi inti 
harus memiliki kompetensi depth problem 
solving and analysis, managing others dan 
relationship managament, jika SKJnya 
belum terpenuhi berbagai kegiatan 
pengembangan dapat dilakukan. Mulai 
dari mengembangkan konsep terhadap 
kompetensi tersebut, memahami sikap 
yang harus dimunculkan serta rutin 
melaksanakan kegiatan yang akan 
melahirkan sikap-sikap tersebut.  

Misalnya untuk kompetensi depth problem 
solving and analysis. Pengembangan 
kemampuan dapat dilakukan dengan  
meningkatkan aktivitas brainstorming, 
membuat beberapa pilihan solusi dan 
menyusunnya berdasarkan prioritas risiko 
yang mungkin muncul. Melakukan analisis 
terhadap suatu masalah dengan alat bantu 
analisis, seperti SWOT atau Fish Bone. 
Sedangkan untuk managing others,  dapat 
dilakukan dengan mengembangkan sikap 
percaya diri bahwa kita mampu memimpin 
orang lain. Setelah sikap percaya diri 
ini dimiliki, mulailah memahami staf, 
kelebihan dan kekurangannya dan mulai 
mengarahkan mereka untuk perbaikan 
kinerja. Pada proses memimpin perlu 
untuk memberikan kesempatan bagi staf 

dalam mengembangkan diri. Untuk itu 
penting memiliki sikap yang memberikan 
kesempatan pengembangan dan 
mendelegasikan tugas-tugas yang lebih 
menantang. Bagaimana mengembangkan 
relationship managament? Soft kompetensi 
ini menuntut sikap aktif dalam lingkungan. 
Ketika menyadari bahwa pada sisi 
tanggung jawab yang kita pikul, dituntut 
kemampuan ini, maka mengembangkan 
kemampuan untuk lebih peka akan kondisi 
sekitar dan mampu memberikan reaksi 
positif akan hal yang terjadi menjadi 
sebuah keniscayaan. Bagaimana relasi bisa 
dibangun jika kita berada pada posisi yang 
pasif.  Menjalin silaturahmi informal dan 
mempertahankannya, tidak ragu dan malu 
untuk memulai sebuah percakapan pada 
saat pertemuan antar kantor, ataupun antar 
seksi. Siap dan sigap menyelenggarakan 
kegiatan-kegiatan formal dan informal 
demi memahami kebutuhan sekitar.  

Sulitkah mengembangkan soft kompetensi? 
Tentu tidak. Namun juga tidak semudah 
mengembangkan hard kompetensi. 

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian 
disaat mengembangkan kompetensi 
adalah:
1. Memahami kompetensi yang 
dibutuhkan, dan sikap yang mencerminkan 
kompetensi tersebut.
2. Menyadari tingkat pengguasaan atas soft 
kompetensi yang dituntut pada jabatan/
tugas tertentu
3. Memiliki komitmen pribadi untuk 
mengembangkan kompetensi
4. Terus menerus mengembangkan sikap 
yang dituntut kompetensi tersebut, dan 
bila perlu menjadikan sikap tersebut 
sebagai kebiasaan yang baru. 

Memahami tuntutan kompetensi yang 
dibutuhkan dan memilikinya, pada 
akhirnya akan melahirkan kemampuan-
kemampuan mumpuni untuk sukses 
dalam bidang kerja yang digeluti, sehingga 
menjadi profesional bukan lagi sebuah 
angan.  

Pertanyaan ringannya adalah, “Sudahkah 
anda membaca kamus kompetensi?” 
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________________   english corner   ________________

By definition bilingual means fluent in two languages. 
Unlike the lyrics of Kent James’s song above, bilingual are 
not just understanding a word or two sentences, but actively 
going back and forth between the two languages, using it 
to communicate. What if someone is fluent in three, four, 
or more languages? Trilingual? Quadlingual? No, it’s 
multilingual, or in other word, a polyglot.

So, how multilingual can a person be? According to 
Ethnologue, with just 23 languages account for more than 
half the world’s population, as of 2017, there are 7.099 
known living languages. However that number is constantly 
in flux. The languages themselves are living and dynamic. 
Languages spoken by communities in a rapidly changing 
world are growing, meanwhile the other one third of 
languages are dying, often with less than 1,000 speakers 
remaining. 

Then, what are the advantages of being bilinguals? Of course 
it would be useful if you could ask for direction when you get 

lost somewhere along The Great Wall, or open up a chatter 
with that beautiful lady you saw in a café in Paris. Apart from 
the obvious practical benefit, did you know that speaking 
another language can improve your life in other ways? Many 
researches are done about bilinguals, here’s a summary of 
the work, social, and health benefits of being bilinguals.

Work and Financial Benefits

Be it an industry professionals or civil servants, knowledge 
of a second language in this increasingly globalized world 
will open up more opportunities. Organizations today are 
dealing with increasingly diverse multilingual populations, 
therefore, a versatile employee would be highly regarded.

Being bilingual will also benefit you if you’re going 
to change job, it will give you more options and 
opportunities.  Just imagine that extra line 
“Fluent in Chinese and French” in your 
resume. Will that make you stand out among 
others? Of course it will. Will it land you an 

The Perks of Being a Bilingual

Benefits, Benefits, 
and More Benefits!

Romi Muharram - Sekretariat DJKN

She said, “Hola. Como estás?” She said, “Konnichiwa.”
She said, “Pardon my French,” I said, “Bonjour, Madame.”

Then she said, “Sak pase,” and I said, “N’ap boule.”
No matter where I go you know I love them all

-Kent Jones-

offer affiliated with the country that you 
speak the language of? There’s a big 
chance of that. A job as a translator is 
obvious and rewarding too.

If not right away, the financial benefits 
of being bilinguals are surely coming 
too. With that extra language under 
your belt, you might have more leeway 
in salary negotiation. Or maybe that 
bonjour might be just the leverage that 
land you the promotion or a contract.

Social Benefits

Languages help us make sense of the 
world and can even influence the way we 
see and describe it. An experiment on 
German and English monolinguals that 
been showed a video of an activity, such 
as a woman walking towards a car, or a 
man cycling towards the supermarket 
shows that  the German speaker tend 
to describe action and the goal of the 
action, so they would say something 
like “A woman walks toward her car”. 
On the other hand, the English speaker 
simply describe the event as “A woman 
is walking”, only mentioning the action, 
not the goal. When it came to German-
English bilingual speakers, they seemed 
to switch perspectives, based on the 
language context they were given the 
task in. 

The experiment findings are in line 
with other research showing distinct 
behaviour in bilinguals depending on 
the language they used. Also with other 
self-report of bilinguals where they feel 
like a different person when using their 
other language and how using different 
language when expressing certain 
emotions carries different emotional 
resonance. According to this findings, 
the knowledge of other language can 
help us to see in different perspective, 
and even influence the way we think 

about it. Bilinguals score higher 
in test that measure open-

mindedness and 
cultural sensitivity, 

and more easily 
see things from 

different cultural perspective. Therefore, 
being bilingual would expose you to 
a whole new level of experience when 
you’re travelling or socializing, getting 
to know new culture and people. In 
today’s borderless world it would be a 
significant advantage.

Another recent study shows that 
bilingual children, even kids merely 
exposed to a second language, can be 
better at communication because they 
can better interpret another person’s 
intentions by being able to see things 
from their perspective. The researchers 
inferred, this made them more 
empathetic and better at understanding 
what the speaker meant, and provides a 
social advantage.

On a less scientific note, a survey done 
by language software providers Rocket 
Languages revealed that 79% of people 
think someone who is bilingual is 
more attractive and more intelligent. 
Interesting, right?

Health and Personal Benefits

In early 20th century, people belief that 
bilingual children would be confused by 
two languages, hindering their academic 
and intellectual development. They were 
not wrong about the interference of the 
second language. There’s evident that in 
bilingual’s brain both language systems 
are active even when they are using only 
one language, thus creating situation 
in which one system obstruct the other. 
What they were wrong of is that the 
interference isn’t so much a handicap as 
it is a blessing in disguise. It forces the 
brain to resolve internal conflict, giving 
the mind a workout that strengthens its 
cognitive muscles.

The brain of a bilingual speaker quickly 
gets used to managing two languages 
at the same time. This helps to develop 
skills for functions ranging from 
discarding irrelevant stimuli, working 
memory and switching attention. All 
these cognitive skills have an impact 
on the brain’s executive control system, 
which generally takes care of activities 

like high-level thought, multitasking, 
and sustained attention. Since bilingual 
people constantly switch between their 
two languages, they’re likely to be also 
better at switching between different 
tasks. This happens even if the tasks in 
question aren’t of linguistic nature.

Bilingual speakers were also shown to 
have more efficient monitoring systems. 
A study demonstrated that monolinguals 
and bilinguals have a similar brain 
response when the brain’s monitoring 
system is not under heavy demands, 
but when the situation requires high 
monitoring demands, bilinguals are 
faster. Moreover, bilinguals would also 
outperform people who speak just one 
language in spatial working memory 
tasks.

A superior ability to concentrate, solve 
problems and focus, better mental 
flexibility and multitasking skills are, 
of course, valuable in everyday life. But 
perhaps the most exciting benefit of 
bilingualism occurs in ageing, when 
executive function typically declines: 
bilingualism seems to protect against 
dementia. Being bilingual didn’t 
prevent people from getting dementia, 
but study showed that bilingual would 
delay the onset of dementia and other 
cognitive degenerative diseases, by 
average of 5 years after the monolingual.

Lesson Learnt

Most of us, Indonesian, are 
multilinguals. Apart from Bahasa, most 
of us master a local language, such as 
Javanese, Sundanese, or Batak. We 
might have already enjoyed the benefits 
of being bilingual from a health stand 
point. But why stop there? Let’s master 
another language to further enhance 
ourselves. Let’s study an international 
language to broaden our perspective, 
and give ourselves a chance to see the 
world from another point of view. Just 
like Ludwig Wittgenstein – an Austrian 
philosopher – said “the limits of my 
language mean the limits of my world”.
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BANG KAEN 
NILAI UNTUK NEGERI
cerita & ilustrasi: hendrawan yudie s.
warna: oiperdi

________________   inspirasi   ________________

Ditemui di unit kerjanya, 
KPKNL Jakarta I, Sena Mahesa 
Wicaksana bercerita sedikit tentang 
pengalamannya sebagai peraih 
predikat Best Employee DJKN 
semester I tahun 2016. Sena, saat ini 
bekerja di Seksi Hukum dan Informasi 
KPKNL Jakarta I, terpilih menjadi 
Best Employee DJKN semester I tahun 
2016 setelah melalui tahap seleksi 
mulai dari tingkat unit eselon IV 
sampai ke unit eselon I yakni DJKN. 

Pria kelahiran Jakarta, 5 Januari 1986 
ini mengaku senang mendapatkan 
predikat Best Employee DJKN 
semester I tahun 2016. “Kalau bagi 
saya, saya senang, itu artinya kinerja 
saya selama ini diakui dan dihargai 
oleh instansi”, ungkapnya membuka 
sesi wawancara siang itu.

Menjadi Best Employee DJKN 
memberikan beberapa pengalaman 
menarik untuk Sena. Salah satunya 
ketika ia mendapatkan kesempatan 
untuk mengikuti short course 
tentang Creative Innovative Thinking 
in Challenging Times di Malaysia. 
Ia bersama Best Employee DJKN 
semester II tahun 2016 dan Best 
Employee DJKN tahun 2015 
sebanyak lima orang diajarkan 
untuk melihat masalah dari sisi yang 
berbeda. “Biasanya kita lebih banyak 
menggunakan otak kiri, di pelatihan 
itu kita diajarkan untuk melatih otak 
kanan, karena hampir semua masalah 
jawabannya ada di otak kanan”, 
paparnya. Mereka juga diajarkan 

cara untuk berpikir kritis dan cara 
menganalisa seseorang. 

Ketika ditanya bagaimana tips 
untuk menjadi Best Employee, Sena 
menjawab ada dua cara. Pertama, 
seorang pegawai dapat mengamalkan 
nilai-nilai Kementerian Keuangan 
dalam menjalankan pekerjaannya 
sehari-hari. Ia memberi contoh nilai 
sinergi dalam bekerja. Kita tidak bisa 
bekerja sendiri, namun harus bekerja 
sama dengan seksi lain, sehingga 
dibutuhkan hubungan yang baik 
dengan seksi lain, juga dengan unit 
lain di luar DJKN. Kedua adalah 
melakukan continuous improvement 
atau perbaikan secara terus menerus. 
Hal ini sesuai dengan perilaku 
utama Kementerian Keuangan 
yang kesembilan. Ketika seorang 
pegawai sudah menyelesaikan suatu 
kegiatan, ada baiknya jangan langsung 
menganggap bahwa pekerjaan itu 
telah sempurna. Harus dipikirkan lagi 
perbaikan apa yang perlu dilakukan 
untuk membuat pekerjaan itu menjadi 
semakin baik.

Sebagai pegawai yang telah mengabdi 
selama lebih dari delapan tahun, 
Sena pernah merasakan pekerjaan 
yang mungkin oleh sebagian orang 
dianggap kurang strategis, seperti 
misalnya sebagai agendaris dan 
pengantar surat. Namun, Sena percaya 
bahwa semua pekerjaan itu penting. 
Baginya, pekerjaan sekecil apapun 
pasti ada artinya. Sesuai dengan motto 
hidup yang ia pegang : “Everything 

in life is meaningless unless you give 
meaning to it”, Sena berusaha untuk 
selalu mengambil value dari setiap 
pekerjaan yang ia kerjakan. “Jika 
sebagai agendaris, kita bisa tau apa 
yang ada di surat tersebut, sehingga 
kita memahami apa yang sedang 
dikerjakan oleh organisasi kita. 
Sebagai pengantar surat, kita bisa 
kenal dengan pegawai dari unit lain”, 
jelasnya dengan yakin.

Ketika diminta untuk menyebutkan 
satu saja duka selama bekerja di 
DJKN, ia menjawab, “Dukanya ya? 
mutasi. Tapi kalau sekarang sih sudah 
lebih baik karena sudah ada SIPRITA 
dan lain-lain, beda dengan dulu”, 
ujarnya.

Berbicara tentang revaluasi BMN yang 
tengah dilakukan oleh DJKN saat ini, 
Sena berharap supaya revaluasi BMN 
berjalan lancar, dari segi aplikasi tidak 
ada masalah dan semoga koordinasi 
dengan satuan kerja berjalan lancar.

Untuk instansi tercintanya, DJKN, 
Sena berharap  agar ke depannya 
DJKN bisa berkembang lebih 
baik lagi. Tak hanya itu, Sena juga 
mengajak kepada seluruh pegawai 
DJKN untuk sama-sama menjaga 
integritas dan nama baik DJKN. 

Semua Pekerjaan itu 
Penting
Sena Mahesa Wicaksana - Best Employee DJKN Semester I 2016
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