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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

Dari kiri, Direktur Jenderal Kekayaan Negara  Isa  
Rachmatarwata  Menteri Keuangan Sri Mulyani 
Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 
Darmin Nasution, Menteri BUMN Rini M. Soemarno,  
dan Pelaksana Tugas Direktur Utama PT. 
Pertamina Nicke Widyawati berfoto bersama seusai 
penandatanganan Head of Agreement  dalam rangka 
pengembangan Tuban Petrochemical Industries 

(15/08).
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daftar
Memasuki tahun ke-5 Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan, 
upaya untuk merevisi model operasional sekaligus merampingkan proses 
bisnis terus dilakukan oleh seluruh unit di bawah Kementerian Keuangan, 
tak terkecuali DJKN. Seiring berjalannya waktu, tantangan yang dihadapi 
organisasi terus berubah, terlebih lagi setelah munculnya revolusi industri 
jilid 4 yang membawa dampak otomatisasi aktivitas di segala bidang. 
Pembahasan lengkap mengenai seluk-beluk penataan proses bisnis di era 
digital dapat ditemui pada kolom Laporan Utama. Sedangkan perjalanan 
panjang pembaharuan proses bisnis DJKN dapat Anda simak dalam 
wawancara kami dengan Sekretaris DJKN Dodi Iskandar.

Pembahasan proses bisnis juga menjadi agenda utama Rapat Kerja 
Nasional DJKN 2018 yang dilaksanakan di Lampung pada Juli 2018 lalu. 
Selain proses bisnis, budaya organisasi DJKN juga banyak dibahas dalam 
rapat ini. Banyak konsep-konsep baru yang dihasilkan selama acara 
berlangsung. Apa saja? Temui di kolom Reportase.

Meskipun proses bisnisnya sedang dibenahi, bukan berarti DJKN berhenti 
berkarya. Beberapa inovasi baru di bidang pengelolaan kekayaan negara 
dibahas pada edisi ini. Penggalian potensi PNBP dari aset tetap dan aset 
tak berwujud yang telah dihentikan penggunaannya disajikan pada kolom 
PKNSI. Sedangkan kolom KND mengupas mengenai alternatif pembiayaan 
infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. 
Tidak ketinggalan, inovasi di bidang lelang juga turut dihadirkan di kolom 
lelang yang akan membedah alternatif-alternatif pengumuman lelang yang 
tidak ketinggalan jaman.

Selain pembaharuan proses bisnis, pengembangan dan pembinaan 
SDM juga harus terus dilakukan. Tahun ini, inpassing jabatan fungsional 
pelelang telah selesai dilaksanakan. Tahun depan, giliran DJKN menggelar 
inpassing jabatan fungsional penilai pemerintah. Penasaran tentang jabatan 
fungsional penilai pemerintah? Atau justru sudah bersiap mengikuti ujian 
inpassing-nya? Pastikan jangan ketinggalan informasi di Kolom Penilai.

Pembaca yang budiman, berbagai info menarik juga kami sajikan di kolom 
Serba-Serbi Revaluasi BMN. Kali ini kami mengusung cerita dari Pulau 
Terluar Madura. Jangan lupa, kontribusi terbaik Anda berupa kajian, tulisan, 
ulasan tempat wisata, hingga saran dan kritik senantiasa kami nantikan. 

Akhirnya, selamat menikmati Media Kekayaan Negara edisi 29.
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_____   Resensi Wisata   _____

Teks dan Foto: Andi Al Hakim -Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat

Melepaskan penat dari rutinitas 
harian yang melelahkan dengan 
mengunjungi lokasi wisata alam 

adalah pilihan yang tepat. Kali ini kami pergi 
ke Suoh, Lampung Barat. Tujuan utama kami 
adalah Danau Asam. Dinamakan demikian 
karena konon kata penduduk setempat rasa air 
danaunya yang asam.

Terbentuk karena letusan Gunung Ratu pada 
tahun 1933, Danau Asam terletak di bagian 
tengah sebelah timur Taman Nasional Bukit 
Barisan Selatan (TNBBS). Selain Danau Asam, 
terdapat 3 Danau lain di lokasi ini yaitu Danau 
Lebar, Danau Minyak dan Danau Belibis yang 
dipisahkan oleh Savana dan Rawa.

Pernah mendengar ungkapan “Difficult roads 
often lead to beautiful destinations”?. Ungkapan 
tersebut cukup menggambarkan sulitnya akses 
ke lokasi danau ini. Dari Kota Bandar Lampung, 
apabila ditempuh melalui Kotabumi, akan 
memakan jarak 270 km  atau sekitar 8 jam 
perjalanan dengan jalan relatif mulus dan sepi. 
Jarak yang lebih dekat dapat ditempuh melalui 
Kota Agung. Berjarak hanya 170 km dengan 
waktu yang relatif sama, karena 50 kilometer 
jalan yang dilalui rusak total. 

Lokasi Danau di ketinggian 1200 meter diatas 
permukaan laut, dipastikan kontur jalan naik 
dan turun, membuat perjalanan makin terasa 
jauh.

Namun jarak yang jauh dan melelahkan akan 
terbayar lunas ketika sampai di lokasi. Suasana yang 
asri dan udara yang sejuk dengan suara burung 
berkicau adalah kesan pertama saat memasuki area 
camping ground di Danau Asam. Duduk-duduk di 
tepi danau dengan suasana yang tenang dan damai 
akan memanjakan kelima indera kita.  

Sore di Danau Asam dapat dinikmati dengan 
berenang di Danau ditemani anak-anak kecil 
penduduk lokal yang tinggal di sekitar Danau. 
Sebagian besar merupakan keturunan Suku Jawa, 
jadi mereka hanya bisa bahasa Jawa. 

Tidak bisa berenang? Jangan takut, ada perahu 
yang tersedia untuk disewa berkeliling danau. 
Takut dengan Air? Jangan khawatir, ada spot foto 
yang dibangun penduduk sekitar untuk mengambil 
swafoto.

Saat ini, seluruh potensi sumber daya alam 
di Kecamatan Suoh ini belum dikelola dan 
dikembangkan oleh pemerintah daerah setempat. 
Walhasil, hanya pada hari-hari tertentu seperti 
tahun baru atau hari-hari besar nasional saja danau-
danau ramai dikunjungi, itu pun hanya wisatawan 
lokal dari Kecamatan Suoh dan beberapa kecamatan 
lain disekitarnya.

Karena belum dikenal secara luas, maka Danau 
Asam dengan segala kesederhanaannya cocok 
untuk “melempar sauh” mencari ketenangan dan 
beristirahat sesaat dari hiruk-pikik rutinitas sehari-
hari.

Jadi, kapan Anda ke Danau Asam?

DI DANAU ASAM SUOH
Melempar Sauh



8 Media KN edisi Nomor 29     | 9|       Media KN edisi Nomor 29

Galeri DJKNGaleri DJKN

Komisi Pemberantasan Korupsi 
bekerja sama dengan Kantor 
Pelayanan Kekayaan Negara 
dan Lelang (KPKNL) Jakarta III 
kembali menggelar lelang terbuka  
untuk menjual 21 lot barang 
rampasan. Lelang diadakan 
pada Rabu (25/7) di Kantor KPK, 
Gedung Merah Putih, Kuningan, 
Jakarta Selatan. Sebanyak 14 lot 
objek lelang laku dijual dengan 
pokok dan bea lelang sebesar 
Rp17 Miliar lebih akan masuk kas 
negara. Kain Kiswah (penutup 
ka’bah) menjadi primadona dalam 
pelaksanaan lelang ini yang terjual 
di harga Rp450 juta Rupiah.

DJKN menghibahkan dan 
menetapkan status penggunaaan 
serta penyerahkelolaan Barang 
Milik Negara eks Pertamina 
senilai total Rp511 Miliar. 
Penandatanganan dan berita 
acara serah terima dilakukan 
oleh Direktur Jenderal Kekayaan 
Negara Kementerian Keuangan Isa 
Rachmatarwata bersama Bupati 
Penukal Abab Lematang Ilir, 
Sekretaris Jenderal Kementerian 
Luar Negeri, Sekretaris Badan 
Sarana Pertahanan, Sekretaris 
Utama Badan Nasional Narkotika 
(BNN), dan Presiden Direktur PT 
Pertamina EP pada Selasa, (7/8) di 
Kantor Pusat DJKN.

DJKN bekerjasama dengan Badan 
Pendidikan dan Pelatihan Keuangan 
(BPPK) menyelenggarakan 
Pelatihan Penilaian Sumber Daya 
Energi Terbarukan Berupa Panas 
Bumi di Balai Diklat Keuangan 
Cimahi pada (06/08). Program 
pelatihan penilaian ini adalah bagian 
dari inisiatif strategi transformasi 
kelembagaan DJKN dan merupakan 
upaya peningkatan kualitas Sumber 
Daya Manusia Penilai DJKN yang 
pertama untuk tema panas bumi. 
Program ini diikuti oleh tujuh 
belas pegawai DJKN, satu orang 
widyaiswara Pusat Pendidikan dan 
Pelatihan Kekayaan Negara dan 
Perimbangan Keuangan (Pusdiklat 
KNPK), dan dua orang peserta dari 
Malaysia.

Direktur Jenderal Kekayaan 
Negara selaku Kuasa Pemegang 
Saham PT Sarana Multi 
Infrastruktur (PT SMI) beserta 
Komisaris dan Direksi PT SMI 
melakukan kunjungan ke Bandar 
Udara Internasional Jawa Barat 
di Majalengka pada Jumat (24/8). 
Kunjungan tersebut bertujuan 
untuk meninjau bandara yang 
pendanaannya melalui financial 
advisory dari PT SMI

Kementerian Keuangan 
menyelenggarakan kegiatan 
Ministry of Finance Human Capital 
Summit and Expo 2018 di gedung 
Dhanapala, Jakarta, Selasa (14/08). 
Kegiatan yang mengusung tema 
Strategi Pengelolaan Humas 
Capital di Era Digital dan Generasi 
Milennial ini dimaksudkan untuk 
memperkuat koordinasi dalam 
menjawab tantangan pengelolaan 
sumber daya manusia (SDM). Acara 
ini dihadiri oleh Menteri Keuangan, 
beliau menekankan pentingnya 
Pengelola Sumber Daya Manusia 
(HR Managers) di Kementerian 
Keuangan (Kemenkeu) untuk open-
minded, melayani dan mampu 
menyelaraskan potensi pegawai 
dengan kebutuhan organisasi.

Direktorat Piutang Negara dan 
Kekayaan Negara Lainnya (PNKNL) 
DJKN menyelenggarakan kegiatan 
Rapat Rekonsiliasi Hasil Penilaian 
atas Inventarisasi dan Penilaian 
BMN Hulu Migas Berupa Tanah. 
Kegiatan diselenggarakan di Aula 
Serbaguna KPKNL Tangerang I 
(15/08), merupakan tindak lanjut 
penyelesaian temuan BPK RI dan 
Inspektorat Jenderal Kementerian 
Keuangan (Itjen Kemenkeu). 
Rapat Rekonsiliasi tersebut terkait 
dengan penatausahaan BMN Hulu 
Migasberupa tanah di tahun 2018.

Menteri Keuangan Sri Mulyani 
Indrawati menyerahkan Rp236,4 juta 
kepada Yayasan Penguatan Partisipasi, 
Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat 
(YAPPIKA-ActionAid) pada Rabu 
(2/5) di Aula Gedung Yusuf Anwar 
Kementerian Keuangan, Jakarta 
Pusat. Penyerahan ini merupakan 
tindak lanjut pelaksanaan lelang dan 
penjualan sukarela koleksi pribadi 
Wakil Presiden, Ibu Negara Iriana 
Jokowi, Ibu Mufidah Jusuf Kalla, 
beberapa menteri kabinet kerja, dan 
pejabat lain dalam rangka peringatan 
110 Tahun Lelang Indonesia.

Dua perwakilan DJKN Kementerian 
Keuangan sebagai wakil Indonesia bertolak 
ke Malaysia untuk mengikuti International 
Certificate Course In Property Valuation 
yang merupakan bagian dari Malaysian 
Technical Cooperation Programme 2018 
yang diprakarsai oleh Ministry of Foreign 
Affair (MOFA) Malaysia pada Jum’at (6/7). 
Acara ini diikuti peserta dari 13 Negara 
yaitu Malaysia, Indonesia, Filipina, Timor 
Leste, Brunei Darussalam, Uzbekistan, 
Pakistan, Azerbaijan, Bhutan, Sri Langka, 
Sudan, Uganda,dan Lesotho. Anggriyan 
Setyono dari Direktorat Penilaian dan 
Dia Fitriasari dari KPKNL Malang adalah 
perwakilan dari Direktorat Jenderal 
Kekayaan Negara Kementerian Keuangan 
sebagai perwakilan Indonesia.

Para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 
Golongan II DJKN mengikuti Diklat 
Pelatihan Dasar (Latsar) di Yogyakarta  
(17/7). Kegiatan tersebut diselenggarakan 
oleh Balai Diklat Kepemimpinan 
Magelang. Tujuan kegiatan Latsar ini 
diantaranya adalah untuk membangun 
integritas moral, kejujuran, semangat 
nasionalisme dan kebangsaan, 
karakter kepribadian yang unggul, 
serta memperkuat profesionalisme dan 
kompetensi bidang. 
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Kabar Daerah Kabar Daerah

Direktorat Barang Milik Negara 
(BMN) mengadakan kegiatan 
Konsolidasi Data Laporan Barang 
Milik Negara Kantor Wilayah-
Kantor Daerah, kegiatan yang 
dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 
2017 bertempat di Hotel Novotel 
Tangerang dihadiri oleh seluruh 
perwakilan Kantor Pelayanan 
Kekayaan Negara dan Lelang 
(KPKNL) di seluruh Indonesia, 
KPKNL Lhokseumawe diwakili 
oleh Kepala Seksi Pengelolaan 
Kekayaan Negara (PKN) 
Riyanieta Setia Putri. Dalam 
kesempatan tersebut, KPKNL 
Lhokseumawe mendapatkan 
penghargaan atas kinerja terbaik 
dalam Penyampaian Laporan 
Pengawasan dan Pengendalian 
Tahun 2017 yang diberikan 
langsung oleh Direktur BMN 
Encep Sudarwan

Pejabat dan Pegaawi dari Kantor 
Wilayah DJKN Papua, Papua Barat, 
dan Maluku, KPKNL Jayapura, 
KPKNL Biak dan KPKNL Sorong 
menjadi Narasumber dalam 
Training dengan tema Lelang 
Hak Tanggungan dan Fidusia. 
Acara ini diselenggarakan oleh 
Bank Mandiri Regional XII Papua 
(24/7) di Hotel Horison Jayapura. 
Dalam sambutannya, Kepala 
Kantor Wilayah DJKN Papua, 
Papua Barat, dan Maluku, A. Yanis 
Dhaniarto menekankan pentingnya 
acara training seperti ini. “Selain 
meningkatkan pengetahuan 
tentang lelang, antara Bank dan 
KPKNL dapat bersinergi dalam 
hal pencapaian target masing-
masing,” tegasnya

Kemampuan pegawai Kantor 
Pelayanan Kekayaan Negara 
dan Lelang (KPKNL) Pamekasan 
terus ditingkatkan melalui 
kegiatan Lokakarya Peningkatan 
Soft Competency oleh Bagian 
Kepegawaian Kantor Pusat 
Direktorat Jenderal Kekayaan 
Negara (DJKN) bertempat di 
KPKNL Pamekasan, Selasa (3/7).
Bagian Kepegawaian Kantor 
Pusat DJKN bekerjasama dengan 
Pusdiklat Pengembangan SDM 
(PPSDM) BPPK Kemenkeu 
melakukan kegiatan Lokakarya 
yang dihadiri dan diikuti seluruh 
pegawai KPKNL Pamekasan 
termasuk Kepala KPKNL 
Pamekasan

Kantor Pelayanan Kekayaan 
Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai  
merayakan Hari Raya Idul Adha  1439 
H dengan memotong 2 (dua) hewan 
kurban berupa 2 ekor kambing pada 
hari Kamis, 23 Agustus 2018. Menurut 
Kepala KPKNL Dumai, Dirmanti Jaya 
kegiatan kurban  dapat meningkatkan 
taqwa, mempererat silaturahmi, 
menciptakan harmonisasi, kedekatan 
dan toleransi antara pegawai KPKNL 
Dumai.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Biak melaksanakan 
kegiatan In House Training (IHT)  yang diadakan oleh Kantor Pusat DJKN bekerja 
sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia, Badan 
Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (02/08). Kegiatan tersebut diselenggarakan 
di dua tempat, yakni di Area Wisata Pantai Water Basis TNI AL dan Aula KPKNL 
Biak. Acara dibuka oleh Adi Suharna, Kepala KPKNL Biak pada pukul 09.00 WIT di 
Water Basis TNI AL. Adi mengatakan mendukung acara tersebut dan menekankan 
bahwa IHT tersebut berguna untuk menunjang soft competency pegawai KPKNL 
Biak dalam melaksanakan tugas dan fungsi DJKN sebagai pengelola aset negara.

Pemerintah Kota Ternate bekerja sama 
dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 
dan Lelang (KPKNL) Ternate mengadakan 
lelang penghapusan aset Barang Milik 
Daerah (BMD). Lelang dilaksanakan di 
Aula Kantor Badan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah Kota Ternate, Jalan Yos 
Sudarso Kota Ternate, Provinsi Maluku 
Utara. Objek lelang berupa kendaraan 
dinas berbagai merk dan tipe sebanyak 123 
unit yang terdiri dari 20 unit mobil dan 103 
unit sepeda motor.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 
dan Lelang (KPKNL) Palangka 
Raya melaksanakan serah terima 
Penetapan Status Penggunaan (PSP) 
Barang Rampasan bersama Kejaksaan 
Tinggi Kalimantan Tengah. Serah 
terima secara simbolis diberikan oleh 
Joko Prihanto, Kepala Kantor Wilayah 
DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah 
kepada Adi Sutanto, Kepala Kejaksaan 
Tinggi Kalimantan Tengah pada Sabtu 
(04/08) di Kejaksaan Tinggi Kalimantan 
Tengah. 

Dialog interaktif di Radio Republik 
Indonesia (RRI) Pro I Madiun Senin 
(3/9) dilaksanakan atas kerjasama 
Kantor Pelayanan Perbendaharaan 
Negara (KPPN) Madiun dan Kantor 
Pelayanan kekayaan Negara 
dan Lelang (KPKNL) Madiun. 
Kegiatan bertajuk Panorama Pagi 
tersebut dalam rangka sosialisasi 
tugas dan fungsi Kementerian 
Keuangan antara lain terkait 
pemanfaatan Barang Milik Negara  
dan pengelolaan keuangan negara 
serta dalam rangka keterbukaan 
informasi publik.
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Laporan Utama | Sekretariat

Dalam dokumen cetak biru tersebut, diamanatkan untuk melakukan revisi model 
operasional dan merampingkan proses bisnis Kementerian Keuangan melalui 
perubahan model operasional, yaitu:

1. Otomatisasi dan digitalisasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam 
implementasi proses bisnis agar waktu pemrosesan lebih singkat, meningkatkan 
produktivitas, dan penjaminan kualitas layanan yang lebih tinggi;

2. Standardisasi dan praktik terbaik (best practices) dengan melakukan 
standardisasi proses bisnis dan studi banding dari best practices internasional 
dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi implementasi proses bisnis;

3. Peran dan tanggung jawab yang jelas melalui reviu interaksi antar para stakeholder 
serta peran dan tanggung jawab antar unit dalam rangka meminimalisasi duplikasi 
pekerjaan, fokus pada layanan yang diberikan, dan peningkatan akuntabilitas 
kinerja. 

Tuntutan untuk melakukan penyempurnaan proses bisnis tersebut dilatarbelakangi 
keberagaman proses bisnis di lingkungan Kementerian Keuangan dengan jumlah 
Standar Operating Procedure (SOP) yang sangat beragam secara kuantitas, 
penyusunan SOP belum sepenuhnya distandardisasi, antar SOP masih perlu 
dilakukan integrasi, serta masih perlunya peningkatan pemanfaatan teknologi 
informasi dalam implementasi SOP. 

Penataan Proses 
Bisnis menuju 
Transformasi 

Digital
Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal - Sekretariat DJKN

Penyempurnaan proses bisnis di lingkungan Kementerian 
Keuangan diamanatkan dalam Cetak Biru Transformasi 
Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025 
yang tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan 
Nomor 36/KMK.01/2014. 
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Sebagai salah satu unit pengelola kekayaan negara, pelayanan penilaian, dan lelang serta pengurusan piutang negara di 
bawah Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) telah menetapkan paling tidak sebanyak 
1.352 SOP dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah SOP tersebut akan terus bertambah mengingat DJKN sampai dengan saat ini terus melakukan penyusunan SOP 
baru dan penyempurnaan atas SOP existing yang telah ditetapkan. Banyaknya jumlah SOP yang telah ditetapkan yang 
mewakili semua hal yang dilakukan organisasi bukanlah merupakan hal utama dalam penyusunan dan penyempurnaan 
proses bisnis. Fokus utama dari penyusunan dan penyempurnaan proses bisnis adalah fokus kepada pengguna layanan 
dan proses bisnis yang adaptif dengan perubahan lingkungan. 

Dasar Hukum 

Pedoman penyusunan proses bisnis pada level nasional mengacu pada Pedoman Penataan Tatalaksana (Business 
Process) yang dituangkan dalam Permenpan-RB No.12/2011. Peraturan tersebut sebagai acuan bagi Kementerian/
Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk membangun dan menata proses bisnis dalam rangka memberikan dasar 
yang kuat bagi penyusunan SOP, termasuk standar pelayanannya, yang lebih sederhana, efisien, efektif, produktif 
dan akuntabel. 

Pada level Kementerian Keuangan, Permenpan-RB tersebut kemudian dijabarkan dalam Pedoman Penyusunan 
Proses Bisnis, Kerangka Pengambilan Keputusan, dan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Kementerian 
Keuangan (Permenkeu No.131/PMK.01/2015) dan Panduan Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan 
Kementrian Keuangan (SE-27/MK.1/2016). Permenkeu 131 digunakan sebagai acuan bagi semua unit organisasi 
Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dalam membangun, menata, dan menyusun proses bisnis, kerangka 
pengambilan keputusan, dan SOP. 

Penataan Proses Bisnis 

Proses bisnis atau tata laksana adalah sekumpulan aktivitas kerja terstruktur dan saling terkait yang menghasilkan 
keluaran sesuai dengan kebutuhan pengguna. Untuk melakukan penataan proses bisnis setidaknya terdapat 6 
prinsip yang diatur dalam Permenpan-RB yaitu: 

1. Definitif. Proses bisnis harus memiliki batasan, masukan, serta keluaran yang jelas;

2. Urutan. Proses bisnis harus terdiri dari aktivitas yang berurut sesuai waktu dan ruang;

3. Pelanggan. Proses bisnis harus mempunyai penerima hasil proses;

4. Nilai tambah. Transformasi yang terjadi dalam proses harus memberikan nilai tambah pada penerima;

5. Keterkaitan. Suatu proses tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus terkait dalam suatu struktur organisasi;

6. Fungsi silang. Suatu proses umumnya, walaupun tidak harus, mencakup beberapa fungsi.

Proses bisnis di lingkungan Kementerian Keuangan disusun dalam bentuk peta proses bisnis dengan memperhatikan 
4 faktor yaitu Tugas dan Fungsi, Struktur, Peraturan Perundangan yang terkait, serta Lingkungan Operasional 
Organisasi. Peta Proses bisnis yang telah disusun dapat digunakan oleh organasasi untuk keperluan penyusunan 
dan perbaikan SOP termasuk pula standar pelayanan, penataan organisasi dan penyusunan dan perbaikan uraian 
jabatan.

Penataan proses bisnis merupakan suatu siklus manajemen yang berkesinambungan dimulai dari tahap analisis 
kebutuhan sampai dengan tahap monitoring dan evaluasi sebagaimana Gambar 1.
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Dalam siklus Gambar 1 tersebut, penataan proses bisnis tercakup dalam aktivitas analisis kebutuhan yang 
kemudian dilanjutan dengan aktivitas perancangan dengan menggunakan pemodelan proses. Meski proses 
penataan proses bisnis sudah dilakukan, hal ini tidak berarti proses bisnis yang disusun· telah memenuhi 
prinsip-prinsip dan manfaat suatu proses bisnis. Oleh karena itu, setelah tersusun modelnya, maka proses 
bisnis harus dapat terimplementasi dengan baik dan diketahui keberhasilannya. 

Setelah teruji dan memenuhi kriteria yang diharapkan selama implementasi, berikutnya dilakukan 
pemberlakuan. Pemberlakuan dilakukan dengan dukungan infrastruktur teknologi informasi yang memadai. 
Proses Bisnis ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya proses bisnis yang terbentuk 
dilakukan monitoring secara berkesinambungan dan berdasarkan fakta-fakta yang ada dilakukan evaluasi 
efektivitas dan kehandalannya.

Tipe Proses Bisnis

Berdasarkan PMK 131/PMK.01/2015 terdapat tiga tipe proses bisnis, yaitu:

1. Proses Bisnis Operasional/Inti, proses yang meliputi bisnis inti dan menciptakan aliran nilai utama, 
dengan kriteria:
a. berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal;
b. secara langsung berpengaruh terhadap keberhasilan organisasi (pencapaian visi, misi, strategi organisasi); 
c. memberikan respon permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna;

2. Proses Bisnis Manajemen, proses yang mengendalikan atau mengelola operasional dari suatu sistem 
(misal: pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko) atau proses yang memastikan proses operasional/inti dan 
proses pendukung berjalan dengan baik.

3. Proses Bisnis Pendukung, proses yang mendukung proses inti, dengan kriteria:
a. memenuhi kebutuhan internal, yaitu para pelaku atau fungsi yang berada di proses operasional/inti; 
b. tidak memiliki kaitan langsung dengan nilai manfaat organisasi.

Peta proses bisnis ini berisi beberapa sub-proses (level) sesuai dengan karakteristik masing-masing proses 
bisnis untuk menggambarkan detail lebih jauh dari suatu proses sebagaimana diilustrasikan pada gambar 2.

Namun, pembagian level tersebut tidaklah mengikat. Kedalaman level proses bisnis tergantung masing-
masing karakter proses bisnis dimana level paling detail ialah level aktivitas yang ter-capture alurnya dalam 
SOP (salah satu bentuk proses bisnis). Suatu proses bisnis bisa saja hanya berisi level 0 sd level 2, dimana 
level 2 sudah menggambarkan aktivitas (SOP), sedangkan proses bisnis lain bisa saja berisi level 0 sd level 3.

Bahasa Proses Bisnis

Dalam memetakan proses bisnis tentu dibutuhkan bahasa yang menjadi standar. Kementerian Keuangan 
sebelumnya menggunakan Business Process Model Notation (BPMN) dalam memetakan proses bisnis. 
BPMN merupakan notasi grafis standar yang digunakan untuk memodelkan urut-urutan proses bisnis 
secara logis antara pelaku proses. BPMN disusun oleh Object Management Group (OMG) yang merupakan 
konsorsium internasional nirlaba berkeanggotaan terbuka yang didirikan tahun 1989 dan bergerak di 
bidang standardisasi teknologi.

Seiring dengan adanya penyusunan Enterprise Architecture (EA), yang tidak hanya berisi aspek proses bisnis, 
namun juga aspek lainnya seperti data, aplikasi, teknologi, motivasi, strategi dan sebagainya, penggunaan 
BPMN saja menjadi tidak memenuhi kebutuhan, sehingga standar bahasa penyusunan EA (termasuk 
didalamnya penyusunan proses bisnis) menggunakan notasi archimate dan BPMN. Dimana level yang lebih 
umum menggunakan archimate dan level yang sudah menggambarkan alur detail proses menggunakan 
BPMN. 

Dengan demikian bentuk proses bisnis berupa peta proses bisnis menggunakan dua Bahasa yaitu, Archimate 
dan BPMN sedangkan bentuk proses bisnis berupa SOP menggunakan BPMN. Kondisi existing peta proses 
bisnis saat ini masih menggunakan BPMN dan mayoritas SOP belum menerapkan BPMN.

Kerangka Pengambilan Keputusan melalui RASCI

Dalam proses pengambilan keputusan akan terjadi interaksi dengan melibatkan pihak-pihak terkait. 
Tuntutan untuk merampingkan proses pengambilan keputusan dilakukan dengan memperjelas kontribusi 
dari masing-masing pihak. Hal ini perlu dilakukan agar organisasi memperoleh keuntungan yang signifikan 
terhadap kemampuan produktivitas, kecepatan keputusan dan kualitas, kepuasan karyawan, dan biaya.

Salah satu masukan yang disampaikan oleh McKinsey & Company adalah rekomendasi pengambilan 
keputusan dengan menggunakan kerangka kerja dan hak untuk mengambil keputusan dengan prinsip 
Responsible, Approval, Support, Consult, dan Informed (RASCI) pada masing-masing tahapan proses (level 
2 dan level 3)

RASCI merupakan suatu metode pendefinisian tugas dan tanggung jawab dalam mengelola suatu proses. 
Pada dasarnya jika melihat peta proses bisnis akan tergambar pihak-pihak yang melakukan suatu proses 
tertentu. RASCI bermanfaat untuk mengidentifikasi peran masing-masing pihak. Peran dari masing-masing 
pihak beserta ilustrasinya dapat dijelaskan sebagaimana gambar 3.
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Gambar 3 Pengambilan Keputusan Melalui RASCI

Standar Operasional Prosedur (SOP)

SOP adalah serangkaian instruksi tertulis 
yang dibakukan mengenai berbagai proses 
penyelenggaraan administrasi pemerintahan, 
bagaimana dan kapan harus dilakukan, serta 
di mana dan oleh siapa dilakukan (PMK 131/
PMK.01/2015). Penyusunan SOP dengan 
mempertimbangkan prinsip-prinsip kemudahan 
dan kejelasan, efisiensi dan efektivitas, keselarasan, 
keterukuran, dinamis, berorientasi pada pihak yang 
dilayani, kepastian hukum, dan kepastian hukum. 

Penerapan SOP akan memberikan manfaat 
bagi pihak ekternal organisasi maupun pihak 
internal organisasi. Pengguna layanan, pemeriksa 
eksternal, dan masyarakat pada umumnya sebagai 
pihak eksternal akan memperoleh manfaat dari 
penerapan SOP berupa kejelasan alur pelayanan 
beserta persyaratan administasi, norma, dan biaya 
resmi yang perlukan untuk mendapatkan layanan. 
Bagi pihak internal, penerapan SOP bermanfaat 
bagi tiga pihak (individual pegawai, individual 
pimpinan/manajer, dan organisasi) yaitu:

1. Individual pegawai.
a. memperjelas persyaratan dan target pekerjaan 
dalam format yang siap diaplikasikan pada 
pekerjaan;
b. memberikan informasi dengan detail apa yang 
diharapkan oleh organisasi untuk dilakukan oleh 
para pegawai dalam situasi yang sering pegawai 
hadapi;
c. meningkatkan keselamatan, kinerja, dan moral.

2. Individual pimpinan/manajer.
a. menyediakan mekanisme untuk identifikasi 
perubahan yang diperlukan;
b. menyediakan informasi bagi perumusan strategi;
c. menyediakan mekanisme dokumentasi;
d. menyediakan informasi implemetasi peraturan 
perundang-undangan;
e. menyediakan informasi bagi pengembangan 
training serta evaluasi kinerja operasional.

3. Organisasi: 
a. sebagai standarisasi cara yang dilakukan 
pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan khusus, 
mengurangi kesalahan dan kelalaian;
b. menciptakan ukuran standar kinerja yang 
akan memberikan pegawai cara konkret untuk 
memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi 
usaha yang telah dilakukan
c. SOP membantu staf menjadi lebih mandiri 
dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, 
sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan 
dalam pelaksanaan proses sehari-hari
d. meningkatkan akuntabilitas dengan 
mendokumentasi-kan tanggungjawab khusus 
dalam melaksanakan tugas
e. menciptakan ukuran standar kinerja yang 
akan memberikan pegawai cara konkrit untuk 
memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi 
usaha yang telah dilakukan
f. menciptakan bahan-bahan training yang dapat 
membantu pegawai baru untuk cepat melakukan 
tugasnya
g. membantu penelusuran terhadap kesalahan-
kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan
menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam 
berbagai situasi.

Penataan Proses Bisnis di Era Digital

Revolusi industri saat ini telah memasuki tahap 
industri 4.0. Menurut Schwab (2017) yang 
dikutip dari Rosyadi (2018), dunia mengalami 
empat revolusi industri yaitu:

- Revolusi industri 1.0 ditandai dengan penemuan 
mesin uap untuk mendukung mesin produksi, 
kereta api dan kapal layar;

- Revolusi industri 2.0 ditandai dengan 
ditemukannya energi listrik dan konsep pembagian 
tenaga kerja untuk menghasilkan produksi dalam 
jumlah besar pada awal abad 19;

- Revolusi industri 3.0, perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang semakin 
pesat pada awal abad 20 telah melahirkan 
teknologi informasi dan proses produksi yang 
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dikendalikan secara otomatis. Mesin industri 
tidak lagi dikendalikan oleh tenaga manusia tetapi 
menggunakan Programmable Logic Controller 
(PLC) atau sistem otomatisasi berbasis komputer;

- Revolusi industri 4.0, revolusi industri mengalami 
puncaknya dengan lahirnya teknologi digital 
yang berdampak masif terhadap hidup manusia 
di seluruh dunia. Revolusi industri terkini atau 
generasi keempat mendorong sistem otomatisasi di 
dalam semua proses aktivitas. 

Perkembangan revolusi industri tersebut 
melahirkan kompetisi antar negara, antar lembaga, 
antar daerah, antar perusahaan yang sangat ketat. 
Hal ini mendorong diperlukannya manajemen 
yang efisien dan efektif untuk menghasilkan 
keputusan-keputusan yang cepat dan tepat. 
Oleh karena itu diperlukan sarana pendukung 
manajemen yang cepat dan handal. Salah satunya 
yaitu penerapan internet of things, Pemanfaatan 
internet of things pertama kali dilaksanakan oleh 
Jerman dan mereka pula yang menjadi pelopor dan 
mengglobalkan istilah industri 4.0. Kesuksesan 
Jerman dalam mengembangkan industri 4.0 lewat 
teknologi banyak menginspirasi negara-negara 
lainnya termasuk Indonesia. 

Perkembangan teknologi informasi yang pesat 
tersebut juga mendorong semua organisasi 
tak terkecuali Kementerian Keuangan untuk 
melaksanakan pemanfaatan TIK dalam rangka 
bertransformasi dari organisasi yang tradisional/
manual menjadi organisasi yang modern/ 
digital. Transformasi digital dilaksanakan agar 
Kementerian Keuangan mampu menyesuaikan 
diri dengan perubahan yang ada, baik perubahan 
internal maupun perubahan eksternal. 

Dalam melakukan penataan proses bisnis di 
era digital, setiap organisasi harus memahami 
karakteristik dan behavior dari stakeholder 
dan pengguna layanan. Dengan memahami 
karakteristik dan behavior dari stakeholder baik 
stakeholder internal dan stakeholder eksternal, suatu 
organisasi dapat memprediksi kebutuhan para 
stakeholder-nya serta dapat menyediakan solusi 
penyelesaiannya. Proses memahami karakteristik 
dan behavior didapat dari proses stakeholder 

profiling yang dengan sumber dari data transaksi 
selama ini yang diproses dengan menggunakan 
teknik data mining ataupun teknik penggalian 
informasi lainnya.

Enterprise Architecture (EA)

Dalam rangka beradaptasi dengan perubahan 
teknologi yang demikian cepat tersebut serta 
semakin meningkatkan pelayanan publik, 
Kementerian Keuangan berkomitmen melakukan 
transformasi digital dengan rancangan 
implementasi Enterprise Architecture (EA). 
Melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
452/KMK.01/2018 dicanangkan Enterprise 
Architecture Kementerian Keuangan dengan 
nama The Enterprise Architecture for Ministry of 
Finance (TEAM Finance). EA merupakan metode 
strategis untuk mencapai tujuan organisasi 
Kementerian Keuangan secara lebih efisien dengan 
mendefinisikan, memetakan, menyelaraskan, dan 
mengintegrasikan domain yang terdiri dari bisnis, 
data, aplikasi, dan teknologi.

Tahapan implementasi TEAM Finance 
dilaksanakan melalui 2 tahapan yaitu:

1. Tahap Pendahuluan, dilaksanakan dengan:

a. memilih kerangka kerja (framework) yang akan 
digunakan;
b. membangun kesadaran terhadap kebutuhan 
TEAM Finance (EA awareness);
c. melakukan penilaian kesiapan organissi dan 
implementasi (readiness assesment);
d. menyediakan TEAM Finance Tools.

2. Tahap Implementasi, dilaksanakan dengan:
a. menetapkan visi dan tujuan;
b. menyempurnakan arsitektur bisnis;
c. menyempurnakan asritektur data;
d. menyempurnakan asritektur aplikasi;
e. menyempurnakan asritektur teknologi;
f. melaksanakan analisis kesenjangan dan 
identifikasi solusi;
g. memilih solusi dan rencana migrasi;
h. mengimplementasikan solusi dan mengelola 
perubahan.

EA merupakan pintu gerbang dari transformasi 
digital yang menjadi keharusan sekaligus tuntutan 

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. 
Latar belakang dari penerapan EA adalah adanya 
implementasi strategi bisnis dan strategi teknologi 
yang tidak saling berhubungan, sehingga 
menimbulkan dampak kerugian bagi organisasi. 
Penerapan EA dapat menjadi jembatan atas 
kedua strategi tersebut sehingga mempermudah 
terwujudnya tujuan organisasi.

Tantangan Implementasi Transformasi Digital

Agar implementasi transformasi digital berjalan 
dengan sukses, terdapat beberapa tantangan yang 
harus dihadapi oleh organisasi publik diantaranya:

1. Resistensi dari para pegawai dan pemangku 
kepentingan untuk berubah/ bertransformasi
Resistensi merupakan tantangan yang kompleks 
dalam implementasi transformasi digital, terlebih 
bagi para pegawai dan pemangku kepentingan 
yang sudah berada di zona nyaman. Komunikasi 
dan pendekatan yang efektif merupakan solusi 
yang perlu diambil untuk menyelesaikan tantangan 
ini. Selain itu mindset (pola pikir) para pegawai dan 
para pemangku kepentingan juga perlu dirubah.
2. Visi yang perlu dipertajam
Visi merupakan hal utama yang menjadi tujuan 
dari proses transformasi digital. Visi perlu lebih 
dipertajam yang akan menyebabkan proses 
transformasi lebih terarah.
3. Stuktur organisasi yang tidak efektif 
Struktur organisasi yang kaku dan tidak efektif 
akan menyebabkan proses transformasi digital 
menjadi terhambat, karena proses transformasi 
membutuhkan keluwesan dari struktur organisasi 
dan role
4. Keterbatasan anggaran
Transformasi digital harus dapat diimplementasikan 
dengan budget/ dana yang terbatas, sehingga dapat 
terlaksana secara efektif dan efisien.
5. Serangan dunia maya dalam berbentuk, 
malware, virus yang akan mengancam sistem yang 
sudah tergitalisasi
6. Integritas data, data harus dapat dijamin 
kualitasnya dengan memastikan keakurasian data 
dan tidak melakukan modifikasi atau manipulasi 
data.

Implementasi Transformasi Digital

Secara umum, implementasi transformasi 
digital merupakan proses yang berkelanjutan 
dengan melibatkan lima pilar yaitu pemahaman, 
keyakinan dan komitmen tingkat eksekutif, 
komitmen investasi, perencanaan dan strategi, 
dan keberlanjutan inovasi. Kelima pilar tersebut 
akan menentukan berhasil atau tidaknya 
proses transformasi digital di suatu organisasi/ 
perusahaan. Jika proses bisnis sudah dapat 
dilakukan secara digital, lambat laun akan terjadi 
pergeseran, pekerjaan yang mempunyai tingkat 
iterasi (pengulangan) yang tinggi dapat segera 
diotomasi, sehingga kebutuhan akan pegawai 
dengan low skilled akan berkurang berubah ke 
kebutuhan pegawai dengan kompetensi tinggi.

Berdasarkan pengalaman negara-negara yang 
berhasil beradaptasi dengan perubahan teknologi 
seperti Singapura dan Selandia Baru, dapat 
dipetik pelajaran bahwa suksesnya implementasi 
transformasi digital dimulai dari pemahaman dan 
komitmen pimpinan . Jika para pimpinan dalam 
organisasi bersedia melakukan transformasi, 
punya visi yang kuat terkait transformasi yang 
akan dilaksanakan beserta tujuan akhirnya, maka 
lini di bawahnya juga akan mengikuti (top down 
approach). Karena adanya panutan dan memberi 
contoh dalam melakukan transformasi, maka 
tujuan dan proses bertransformasi dapat lebih 
mudah dicapai.

Setelah ada jaminan komitmen dari pimpinan dan 
seluruh pegawai, implementasi transformasi digital 
selanjutnya dilakukan pada sisi proses bisnis. 
Caranya dengan melakukan penyisiran terhadap 
pekerjaan yang mana dapat dilakukan secara digital 
dan dapat menghemat penggunaan waktu, biaya 
dan lainnya. 

Faktor lain yang menjadi kunci keberhasilan 
implementasi transformasi digitas adalah faktor 
SDM. SDM dituntut untuk memiliki kompetensi 
dan kapabilitas yang mumpuni, serta terus 
berinovasi dan berkembang dari waktu ke waktu. 
Inovasi harus terus dilaksanakan agar kinerja 
organisasi terus meningkat. Pengembangan SDM 
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harus dilaksanakan di sisi hard competency dan 
sisi soft competency, karena pada dasarnya SDM 
merupakan aset dari suatu organisasi.

Hasil/Manfaat dari Transformasi Digital

Organisasi perlu bertransformasi menjadi 
organisasi digital guna mendorong pencapaian 
visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi. Selain 
itu, transformasi digital juga diharapkan dapat 
menambah nilai lebih bagi internal organisasi dan 
bagi para pengguna layanan. Beberapa manfaat dan 
nilai lebih dalam transformasi sebagai organisasi 
digital diantaranya:
a. Mendorong implementasi digitalisasi proses 
bisnis sehingga menjadi lebih efektif dan efisien 
serta memperpendek rantai birokrasi. Hal ini 
akan membuat tugas dan fungsi pelayanan kepada 
pengguna layanan menjadi efektif dan efisien
b. Produktivitas pegawai meningkat, sehingga 

dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada 
para pengguna
c. Meminimalisir biaya operasional, dengan 
pemanfaatan TIK dalam pelaksanaan bisnis, 
organisasi dapat meminimalisir biaya operasional 
yang pada akhirnya akan dapat meminimalisir 
pengeluaran Negara
d. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada para 
pengguna
e. Transformasi proses bisnis di era digital juga 
dapat mendukung dua hal: bersaing dalam tataran 
global serta memenuhi tuntutan masyarakat sesuai 
dengan tuntutan perkembangan zaman. Digital 
organization bukan semata-mata memigrasikan 
media kerja dari yang sebelumnya berbasis 
manual menjadi berbasis digital. Lebih jauh 
lagi Transformasi organisasi tersebut mampu 
mendorong perubahan mindset dan culture-set 
seluruh jajaran organisasi.
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Redaksi Media Kekayaan Negara menemui 
Sekretaris DJKN Dodi Iskandar di ruang kerjanya. 
Beliau menceritakan proses bisnis DJKN saat 
ini, hambatan dan tantangannya, hingga proses 
bisnis DJKN di masa depan.

Q: Apa saja proses bisnis yang telah disusun oleh 
DJKN?
A: DJKN telah secara aktif melakukan penyusunan 
SOP sebagai salah satu pedoman (guidance) dalam 
pelaksanaan tugas. Secara garis besar, SOP DJKN 
terdiri dari SOP Reguler yang ditetapkan oleh direktur 
jenderal dan SOP Layanan Unggulan yang ditetapkan 
Menteri Keuangan sebagai bagian dari quick win 
DJKN. SOP Layanan Unggulan telah ditetapkan 
melalui KMK Nomor 35/KMK.01/2014. 
Dalam konteks struktur organisasi, SOP reguler yang 
disusun meliputi SOP untuk Kantor Pusat, Kantor 
Wilayah, dan KPKNL. Sejak tahun 2007, DJKN telah 
menyusun SOP untuk seluruh unit. Sebagai langkah 
lanjutan, DJKN berkomitmen untuk mengevaluasi 
dan memperbarui SOP sesuai dengan kondisi terkini. 
Pada tahun 2017, kita telah melakukan revisi SOP 
KPKNL, Direktorat KND dan Direktorat BMN. Tahun 
2018, kita telah melakukan revisi untuk SOP Kanwil 
dan Direktorat Lelang.

Q: Apa manfaat dari penyusunan proses bisnis?
A: Penyusun proses bisnis, dalam hal ini SOP, 
memiliki peran penting bagi organisasi baik bagi 
pihak internal maupun bagi pihak eksternal.
Bagi pihak internal DJKN dari level pemimpin 
sampai dengan level staf pelaksana, SOP merupakan 
salah satu pedoman untuk memahami alur proses 
pekerjaan. Selain itu, SOP memberikan standar terkait 
norma waktu, dasar hukum dan rentang kewenangan. 
Dengan demikian SOP menjadi standar pelaksanaan 
tugas bagi pegawai. SOP akan menjadi acuan bagi 
kita dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas.
Sementara itu untuk pihak eksternal, spektrum-nya 
jauh lebih luas. Pihak eksternal meliputi: pengguna 
layanan, aparat pengawas fungsional, masyarakat, 
dan banyak pihak lain. Bagi pengguna layanan 
SOP memberikan penjelasan terkait persyaratan 
administrasi, norma waktu, dan norma biaya 
pelayanan. Sementara bagi pihak eksternal lain, SOP 
merupakan standar yang ditetapkan dalam menilai 
kinerja organisasi kita. 
Secara ringkas, SOP merupakan komitmen pelayanan 

DJKN kepada pihak luar. Saat kita mempublikasikan 
SOP kepada pihak eksternal maka artinya kita 
telah menyatakan komitmen untuk melayani pihak 
eksternal sesuai standar. Kita perlu memahami apabila 
pengguna layanan menuntut kita untuk bekerja sesuai 
dengan SOP. 
Namun kita tidak perlu khawatir. Manfaat positif dari 
penerapan SOP adalah bahwa pemangku kegiatan 
akan terlindungi apabila telah bekerja sesuai dengan 
SOP.

Q: Bagaimana caranya untuk memastikan proses 
bisnis telah berjalan sesuai ketentuan?
Kita memiliki banyak instrumen sebagai bahan 
evaluasi pelaksanaan proses bisnis, antara lain: dalam 
kontrak kinerja, implementasi konsep three line of 
defence, serta monitoring dan evaluasi SOP. Dalam 
kontrak kinerja Kepala Kanwil dan Kepala KPKNL 
terdapat IKU “ Indeks Ketepatan Penyelesaian 
Layanan Kekayaan Negara” yang mengukur ketepatan 
waktu pelayanan untuk persetujuan/penolakan 
pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN. 
Termasuk dalam komponen pengukuran adalah 
pelaksanaan penilaian BMN. 
Dalam pengendalian internal, manajemen/pemilik 
proses bisnis bertindak sebagai lini pertahanan 
pertama, selanjutnya ada juga pemantauan yang 
dilakukan oleh Seksi Kepatuhan Internal dan pihak 
inspektorat  sebagai lini pertahanan kedua dan ketiga 
untuk memastikan proses bisnis berjalan sesuai 
dengan ketentuan.  
Masih banyak proses bisnis yang belum di-cover oleh 
kedua instrumen di atas. Dalam hal ini, Sekretariat 
DJKN juga melakukan proses monev terhadap SOP 
lainnya tersebut. Kita akan menggali masukan dari 
seluruh pihak yang selama ini lebih paham aspek 
teknis penerapan SOP. Pada kesempatan ini pula 
kami menyampaikan bahwa, kami menunggu saran 
dalam rangka evaluasi SOP DJKN.

Q: Proses bisnis apa yang sudah dilakukan 
pemantauan oleh Seksi Kepatuhan Internal?
A: DJKN telah menetapkan sebanyak 11 proses bisnis 
yang menjadi objek pemantauan oleh UKI terutama 
proses bisnis yang dinilai cukup krusial. Sebelas 
proses bisnis tersebut terdiri dari 7 proses bisnis di 
bidang lelang, 2 proses bisnis di bidang pengelolaan 
BMN, dan 2 proses bisnis di bidang penilaian. Ke 
depannya DJKN akan diterus melakukan review dan 

penyempurnaan terhadap obyek proses bisnis yang 
dipantau dengan mempertimbangkan kebutuhan 
organisasi dan proses bisnis yang berpotensi fraud.

Q: Tantangan apa yang dihadapi dalam 
implementasi proses bisnis?
A: Memang masih terdapat beberapa tantangan dalam 
implementasi proses bisnis. Tantangan tersebut 
terdapat pada proses penyusunan, implementasi, dan 
evaluasi penerapan SOP.

Dalam penyusunan SOP, terdapat tantangan dalam 
teknis penulisan dan pembaganan SOP. Penulisan 
SOP dinilai sangat teknis. Berkaitan dengan 
implementasi SOP juga terdapat sejumlah tantangan, 
antara lain: perbedaan persepsi antarpihak baik dalam 
lingkup satu unit kerja maupun antar unit kerja. Di 
satu sisi juga, pegawai DJKN perlu meningkatkan 
awareness terhadap SOP.

Q: Faktor-faktor apa saja yang dapat  mendukung 
kesesuaian implementasi proses bisnis?
A: Setidaknya ada empat faktor pendukung 
untuk mewujudkan implementasi proses bisnis 
dilaksanakan sesuai dengan tahapannya dan 
diselesaikan sesuai norma waktu. Pertama, sumber 
daya manusia, pegawai yang melaksanakan proses 
bisnis dituntut untuk memahami alur  proses bisnis 
selain itu pegawai dituntut memiliki kompetensi 
yang fokus pada stakeholder serta memiliki integritas 
tinggi. Kedua, pengendalian internal yang efektif 
untuk memberikan jaminan yang memadai agar 
proses bisnis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
dan tujuan organisasi tercapai.  Ketiga, sarana 
dan prasarana pendukung, untuk memberikan 
kenyamanan pelayanan diperlukan ruang kantor, 
area pelayanan dengan disertai fasilitas kantor yang 
memadai. Keempat, dukungan aplikasi yang berguna 
untuk memudahkan dan mempercepat  pelaksanaan 
proses bisnis.  

Q: Hal-Hal apa yang telah atau sedang dilakukan 
dalam pembaharuan proses bisnis?
A: Proses bisnis bukan merupakan sesuatu yang 
statis melainkan dinamis dan senantiasa berubah 
sesuai perkembangan terkini. Pada zaman sekarang, 
masyarakat akan mengharapkan proses bisnis yang 
mudah, sederhana, dan berbasis IT. 
Program simplifikasi terus berjalan pada tingkat 
Kementerian. Dalam hal ini, DJKN akan ikut serta 
berpartisipasi untuk mendukung upaya simplifikasi 

layanan baik dari prosedur, persyaratan maupun 
norma waktu tanpa mengorbankan kualitas layanan. 
Untuk layanan dukungan IT, hal ini telah didukung 
oleh Direktorat PKNSI.
Upaya penting yang sedang disusun saat ini adalah 
terkait integrasi layanan pengelolaan barang milik 
negara. Program ini dilaksanakan untuk menciptakan 
proses bisnis yang terintegrasi antara pengelolaan 
barang milik negara dan pelayanan penilaian. Bahkan 
untuk proses persetujuan/penolakan penjualan BMN, 
integrasi layanan akan melibatkan unit pelayanan 
lelang. Kita mengharapkan dapat mendukung 
layanan end-to-end kepada pengguna layanan.  

Q: Bagaimana pandangan Bapak terhadap proses 
bisnis DJKN masa depan?
Proses bisnis masa depan dituntut semakin sederhana, 
integratif dan berbasis teknologi informasi. Bahkan 
dengan semangat transformasi digital yang sekarang 
menjadi tuntutan jaman termasuk Kemenkeu dan 
DJKN maka perlu semakin dipikirkan kesiapan 
organisasi. Pengguna layanan akan semakin 
mengandalkan pelayanan pemerintah berbasis digital 
yang operasionalisasinya menggunakan telepon 
selular (smartphone platforms)
Perlu juga menjadi pemahaman kita semua bahwa 
pelayanan yang kita berikan cepat atau lambat 
semakin mengandalkan teknologi informasi. Kita 
bisa melihat dalam dunia praktis bahwa proses bisnis 
yang volumenya tinggi dan berulang (iteratif) namun 
memberi value tidak besar bagi organisasi maka perlu 
menjadi prioritas untuk dilakukan otomasi. Peran 
Direktorat PKNSI dalam hal ini sudah signifikan dan 
akan terus ditindaklanjuti.
Dengan demikian pembaharuan proses bisnis yang 
dipengaruhi signifikan oleh teknologi informasi 
merupakan agenda besar kita yang harus terwujud. 
Ini sangat sejalan dengan agenda penyelesaian 
Enterprise Architecure (EA) yg dicanangkan Kemenkeu 
dimana modal SDM, teknologi, aplikasi, dan lain-lain 
dioptimalkan dan terintegrasi antar unit di Kemenkeu 
sehingga menciptakan nilai Kemenkeu di mata 
pemangku kepentingan. 
Proses bisnis yang terotomasi adalah sarana, yang lebih 
penting adalah komitmen pemimpin untuk semakin 
membiasakan bawahan familiar dan mengoperasikan 
dukungan IT tersebut. Dalam hal ini internalisasi 
perlu terus dilakukan utk merubah mindset proses 
bisnis yg biasa menjadi digital.
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Salah satu tujuan dari dibentuknya Unit Kepatuhan 
Internal (UKI) di lingkungan Kementerian Keuangan 
adalah untuk memastikan proses bisnis terjaga, risiko 

terkendali, dan kinerjanya optimal sehingga organisasi 
dapat mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk 
mencapai tujuan tersebut setidaknya terdapat tiga tugas yang 
harus dilakukan oleh pejabat dan pegawai pada UKI meliputi 
pemahaman terhadap proses bisnis (understand) sebelum 
melakukan pemantauan, pelaksanaan pemantauan terhadap 
proses bisnis untuk menjaga dan memastikan pelaksanaan 
proses bisnis telah dijalankan sesuai dengan aturan (keep), 
dan pemberian masukan dalam rangka pengembangan dan 
penyempurnaan proses bisnis ke arah yang lebih baik (improve).

Agar tugas-tugas UKI berjalan dengan efektif diperlukan faktor 
pendukung yang dapat  menguatkan UKI, yaitu:

a. Posisi UKI: Dimanakah posisi ideal UKI di lingkungan 
Kementerian Keuangan. Hal ini dilatarbelakangi oleh posisi 
UKI dalam struktur organisasi masih beragaram, posisi UKI di 
DJKN dan DJPB berada pada eselon III, posisi UKI di DJP dan 
DJBC berada pada eselon II;

b. SDM UKI: perlunya kajian mengenai SDM UKI yang 
meliputi empat hal yaitu (i) Kompetensi apa saja yang harus 
dimiliki pegawai yang ditempatkan di UKI, (ii) Jabatan pegawai 
UKI, jabatannya apakah sebagai pelaksana atau fungsional, (iii) 
Status pegawai UKI, apakah pegawai kantor bersangkutan atau 
pegawai kantor pusat yang ditempatkan ke unit vertikal, (iv) 
pola mutasi, grading pegawai UKI, secondment pegawai UKI.

c. Tata hubungan: penegasan mengenai matriks hubungan 
tugas, kepada siapa UKI bertanggung jawab dan bagaimana 
mekanisme pelaporannya. Pengaturan tata hubungan tersebut 
dilakukan agar pelaksana tugas UKI dilakukan dengan 
independen dan obyektif.

Salah satu rekomendasi hasil pelaksanaan Rapat Kerja 
Nasional (Rakernas) DJKN Tahun 2018 adalah perlunya 
upaya untuk memperkuat UKI DJKN. Salah satu strategi yang 
direkomendasikan adalah pelaksanaan kegiatan internalisasi 
tugas dan fungsi unit kepatuhan internal. Menindaklanjuti 

rekomendasi tersebut, Sekretariat Ditjen menyelenggarakan 
kegiatan Internalisasi di Bidang Kepatuhan Internal. 
Internalisasi merupakan sarana knowledge sharing dan media 
diskusi terkait dengan tugas-tugas kepatuhan internal dan 
solusi atas kendala/permasalahan yang ada di lapangan

Pelaksanaan Kegiatan Internalisasi

Internalisasi diselenggarakan di Jakarta, Gelombang I 
diselenggarakan pada tanggal 6 - 8 Agutsus 2018 dan 
gelombang II diselenggarakan pada taggal 8 - 10 Agutsus 
2018. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah peningkatan 
pemahaman pegawai pada unit kepatuhan internal Kanwil 
dan KPKNL di bidang pemantauan pengendalian internal, 
pengelolaan kinerja, dan materi lainnya yang ada kaitannya 
dengan tugas unit kepatuhan internal. Kegiatan Internalisasi 
Bidang Kepatuhan Internal tahun 2018 ini diikuti oleh 
pejabat dan pegawai pada unit kepatuhan internal Kanwil 
dan KPKNL serta perwakilan dari Inspektorat Jenderal 
Kementerian Keuangan.

Fokus kegiatan internalisasi tahun 2018 adalah pembahasan 
materi meliputi (i) pengelolaan kinerja yang membahas 
mengenai   perhitungan Nilai Kinerja Pegawai Kualitas Kontrak 
Kinerja (NKP K3) dan mekanisme reviu pengelolaan kinerja; 
(ii) pemantauan pengendalian internal dengan menggunakan 
peraturan terbaru yaitu KMK-940/KMK.09/2017 tentang 
Kerangka Kerja Penerapan Pengendalian Intern dan 
Pedoman Pemantauan Pengendalian Internal di Lingkungan 
Kementerian Keuangan; (iii) pengenalan aplikasi SMART 
modul monitoring dan evaluasi; (iv) tindak lanjut hasil 
Rakernas DJKN Tahun 2018 terkait dengan quality assurance 
dan penguatan fungsi kepatuhan internal.

Hasil Pelaksanaan Internalisasi

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan internalisasi pada 
gelombang I dan gelombang II dapat disarikan point-point 
yang menjadi arahan pimpinan dan kesepakatan para peserta 
internalisasi sebagai berikut:

Hasil Internalisasi Bidang Kepatuhan Internal

PROSES BISNIS TERJAGA, RISIKO 
TERKENDALI, DAN KINERJA OPTIMAL

Kolom Sekretariat

Panitia Internalisasi Bidang Kepatuhan Internal 2018

Penutup

Secara keseluruhan kegiatan internalisasi Bidang Kepatuhan Internal tahun 2018 berjalan dengan lancar dan 
dapat memenuhi tujuan penyelenggaraan kegiatan. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada aspek 
pemahaman atas materi, cakupan materi, narasumber, dan sarana prasarana secara keseluruhan dapat disimpulkan 
bahwa penyelenggaraan kegiatan internalisasi telah dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya, hasil kegiatan 
internalisasi dapat menjadi bahan masukan bagi penguatan tugas UKI DJKN.
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Kolom PKNSI

Dalam Transformasi Kelembagaan Kementerian 
Keuangan, tugas dan fungsi DJKN masuk dalam 
ruang lingkup tema Perbendaharaan (treasury). 

Akan tetapi realitanya, kita tidak dapat pungkiri bahwa 
potensi pendapatan Negara dari pengelolaan kekayaan 
Negara sangatlah besar. Hal ini mengingat nilai kekayaan 
Negara yang dikelola oleh DJKN adalah sebesar 5.456 
Triliun yang didalamnya termasuk Barang Milik Negara 
(BMN) yang berdasarkan data per 31 Desember 2017 
(Audited) adalah sebesar Rp4.205 Triliun. 

Harapan DJKN agar berperan dalam pendapatan Negara 
beberapa kali disampaikan oleh Menteri Keuangan, antara 
lain: 

1. Arahan Menteri Keuangan dalam rapat pimpinan untuk 
kinerja Kuartal III 2015 tanggal 21 Oktober 2015, beliau 
memberikan arahan terkait dengan kinerja pengelolaan 
BMN oleh DJKN:

“Optimalisasi pengelolaan asset masih sangat tidak optimal, 
seharusnya pemanfaatan asset dapat memberikan kontribusi 
terhadap penerimaan Negara. DJKN harus mampu berfikir 
beyond buseness as usual, inovasi di segala bidang, dan 
mampu berkontribusi melalui pengelolaan asset, jangan 
hanya menjadi safety player saja”.

2. Kunjungan Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro 
saat meresmikan co-location layanan bersama antara 
DJKN, DJPb, dan DJPPR di Surabaya. Beliau mengatakan: 

“Meskipun pengelolaan asset kita semakin lama semakin 
baik, semakin besar coverage yang bisa ditangani, saya yakin 
masih banyak asset kita yang belum masuk ke dalam system, 

statusnya belum jelas atau statusnya jelas tapi sangat tidak 
produktif (very under utilize). Terkait hal ini DJKN perlu 
memberikan dorongan kepada Kanwil DJKN agar lebih 
kreatif melakukan utilisasi BMN, bila perlu diberikan reward 
kepada Kanwil DJKN yang sangat aktif melakukan utilisasi 
BMN pada lingkungan unit kerjanya”.

3. Dalam sambutannya pada pembukaan Roadshow 
Program Transformasi Kelembagaan Kementerian 
Keuangan, Minggu, tanggal 20 Maret 2016, di 
Gedung Keuangan Negara Bandung, Menteri Keuangan 
mengatakan:

“Selain memperbaiki administrasi Barang Milik Negara dan 
memastikan data Barang Milik Negara jelas dan lengkap, 
DJKN harus menjadi Revenue Center. Tuntutan menjadi 
Revenue Center mengharuskan DJKN bergerak lebih 
inovatif. Menkeu menyayangkan fakta bahwa BMN yang 
seharusnya menghasilkan outcome yang luar biasa, namun 
masih banyak BMN yang menganggur, under utilize, serta 
pemakaian yang tidak efektif. Tuntutan dan tantangan ini 
mengharuskan DJKN untuk bekerja lebih keras memperbaiki 
kinerja BMN sehingga dapat memberikan manfaat bagi 
negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak 
(PNBP)”.

4. Dalam sambutannya pada acara BMN Award Tahun 
2017, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 
mengatakan:

“Meminta kepada seluruh Kementerian/Lembaga untuk 
mengoptimalkan pengelolaan BMN dalam memberikan 
kontribusi kepada Negara dalam bentuk Pendapatan 
Negara Bukan Pajak (PNBP)”.

AYO BERKONTRIBUSI DALAM 
PENYELENGGARAAN ANGGARAN YANG 

EFEKTIF DARI PENGELOLAAN BMN

Dony Sasmita – Dit PKNSI

Memaknai barang yang dihentikan dari penggunaan operasional, seperti memaknai barang yang disimpan 
di gudang rumah kita kalau tidak lagi digunakan. Atau jika aset berupa tanah dan bangunan maka tanah dan 
bangunan tersebut tidak lagi kita gunakan untuk kebutuhan tempat tinggal kita. Maka aset tersebut biasanya  
memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. Barang telah berkondisi rusak berat, tata ruangnya tidak lagi sesuai sehingga tidak dapat digunakan;
2. Barang masih layak digunakan, akan tetapi jumlahnya melebihi dari yang dibutuhkan.

Dalam pengelolaan keuangan dan barang yang efektif, barang yang dihentikan dari penggunaan operasional 
seharusnya tidak boleh terlalu lama keberadaannya. Pengguna Barang/Pengelola Barang harus segera 
membersihkan akun tersebut. Dalam konteks pengelolaan barang dalam rumah tangga, barang yang rusak berat 
dapat dikelola dengan cara:
1. Dijual, dan hasil penjualan dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan belanja;
2. Diberikan secara cuma-cuma kepada orang lain yang membutuhkan;
3. Dimusnahkan, dengan cara dibuang, dibakar, ditimbun, dll.

Sedangkan aset berupa tanah dan bangunan yang tidak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dapat disewakan 
kepada pihak lain.

Kegiatan pengelolaan (Penjualan dan Penyewaan) terhadap barang yang tidak lagi digunakan, selain bertujuan 
mengefektifkan pengelolaan barang dan keuangan, juga dapat mewujudkan baiknya estetika rumah tempat 
tinggal kita. Barang-barang rusak berat tidak perlu lagi tersimpan di dalam rumah, tanah dan bangunan yang 
disewakan tidak lagi terlantar dan tidak terawat. Rumah jika disewakan bukankan juga akan terawat? Dengan 
begitu ruangan gudang hanya berfungsi untuk menyimpan barang sementara waktu. Rumah yang bersih dan rapi 
maka baik dari segi estetika. Oleh karena itu, mengelola barang dan uang yang efektif harus dibuktikan dengan 
baiknya estetika penataan barang dalam rumah kita. Hanya barang yang digunakan saja yang layak ada di rumah, 
dan dibuktikan juga tanah dan bangunan yang kita miliki tidak ada yang terlantar.

Dalam konteks pengelolaan uang, barang yang dijual dan disewakan dapat menghasilkan pendapatan. Akan 
tetapi disini yang kita inginkan adalah tidak sekedar memperoleh pendapatan dalam bentuk uang, tetapi juga 
harus diupayakan apakah pendapatan tersebut telah diperoleh pada waktu yang tepat dan besaran yang tepat? 
Timing yang tepat dan besaran yang tepat menandakan pendapatan  kita efektif, paling tidak yang bersumber 

Kontribusi dari Pengelolaan BMN yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional

Dalam mewujudkan optimalnya pendapatan Negara, kiranya DJKN perlu mempertimbangkan data yang selama 
ini belum mendapatkan perhatian serius. Data tersebut ada pada akun Laporan Barang Milik Negara yaitu akun 
“Aset Tetap dan ATB yang Dihentikan Dari Penggunaan Operasional Pemerintah”. Coba kita cermati data audited 
pada akun tersebut selama kurun waktu Tahun 2013 s.d 2017 sebagai berikut:

No
Penghentian Aset 
Dari Penggunaan 

Operasional
Kuantitas Nilai Akumulasi 

Penyusutan Nilai Buku

1 2013 69.995.450 33.811.152.357.391 (13.078.388.343.538) 20.732.764.013.853

2 2014 80.639.516 39.777.523.590.219 (16.101.032.354.527) 23.616.491.235.692

3 2015 846.440.756 40.489.106.205.323 (22.708.440.835.966) 17.780.665.369.357

4 2016 870.712.935 58.519.770.045.234 (25.960.078.386.074) 32.559.691.659.160

5 2017 1.024.403.412 50.638.119.084.743 (23.804.642.940.200) 26.833.476.144.543Merujuk pada filosofi konsep 
“kerjakan soal yang mudah, baru kerjakan soal yang sulit”
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Kolom KND
dari pengelolaan barang. Sadarkah kita, kesejahteraan 
kita akan terwujud jika pemenuhan kebutuhan hidup kita 
dapat terealisasi secara efektif. Jika bisa dipenuhi hari ini 
kenapa harus tertunda besok, karena ketersediaan dana 
yang tertunda. Maka sadarkah kita, sekecil apapun dana 
yang diperoleh dari dari penjualan barang rusak berat dan 
penyewaan barang akan menjadi indikator penting dalam 
kesejahteraan hidup kita.

Jika mencermati data BMN yang dihentikan dari 
penggunaan operasional diatas, maka dapat diberikan 
pendapat secara garis besar tata kelola BMN yang tidak lagi 
digunakan masih jauh dari kata efektif. Jumlah/kuantitas 
barang dari tahun ke tahun selalu meningkat. Bahkan 
dari Tahun 2014 ke Tahun 2015 jumlahnya meningkat 
drastis, akan tetapi nilai bukunya justru menurun. Hal ini 
menandakan terjadi pembiaran dalam tata kelola BMN 
yang tidak lagi digunakan. Jika merujuk pada nilai buku 
Tahun 2017, maka jika seluruh BMN yg dihentikan 
dari penggunaan operasional dikelola dengan dilakukan 
penjualan seluruhnya, maka paling tidak PNBP yang 
diterima adalah sebesar Rp 26 Triliun atau bahkan lebih. 

Akan tetapi jika ingin memerinci Higest and Best Use 
(HBU) pengelolaan terhadap BMN yang tidak lagi 
digunakan, maka harus dilakukan penelitian dan verifikasi 
terhadap keseluruhan barang, berapa barang yang harus 
dijual, berapa barang yang dapat dimanfaatkan, berapa 
barang yang mungkin lebih baik dihibahkan/ditukar 
menukarkan, berapa barang yang dimusnahkan, atau 
berapa barang yang dapat dialihstatuskan penggunaannya 
kepada K/L lainnya. Penelitian, verifikasi dan pemetaan ini 
tidaklah sulit karena datanya sudah tersedia pasti (Audited).

Mewujudkan Revenue Center menurut pengamatan Saya 
selama ini, DJKN kesulitan dalam menetapkan konsep. Baik 
menyangkut potensi aset yang harus diutilisasi maupun 
pengharapan terhadap besarnya PNBP yang dihasilkan. 
Dan Revenue Center sejauh ini hanya berorientasi pada 
pemanfaatan aset. Jika melihat dari besarnya nilai aset 
yang dihentikan dari penggunaan, maka seharusnya DJKN 
juga mulai memikirkan keberadaan akun “Aset Tetap 
dan ATB yang Dihentikan Dari Penggunaan Operasional 
Pemerintah” dan PNBP dari penjualan BMN. Ingat selalu 
prisnsip ”Timing Tepat dan Besaran Tepat”. Potensi 

PNBP sebesar Rp26 Triliun dapat kita renungkan dapat 
membiayai banyak belanja Negara yang dibutuhkan. 
Bukankan aset lebih baik dijual daripada dibiarkan 
terlantar. Bukankah sebagaimana telah diuraikan diatas, 
kesejahteraan hidup kita ditentukan dengan seberapa 
efektif pemenuhan belanja kita. Tentunya dalam konteks 
pengelolaan keuangan Negara, nilai PNBP Rp 26 Triliun 
dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui 
pembangunan Negara yang dilaksanakan.

Jadi Saya menyarankan DJKN harus fokus dengan 
skala prioritas. Jangan remehkan data BMN yang telah 
dihentikan dari penggunaan operasional. Lakukan dengan 
dimulai menyelesaikan BMN yang harus dilakukan 
penjualan untuk kemudian dihapus. Baru kemudian 
melangkah pada pemanfaatkan BMN. Perlu mengingat 
kembali filosofi menghadapi ujian yang diajarkan oleh 
Guru kita waktu sekolah “kerjakan soal yang mudah dahulu, 
baru mengerjakan soal yang sulit”. Dalam pengelolaan 
BMN Pemanfaatan lebih sulit daripada penjualan. Untuk 
memanfaatkan BMN harus diketahui data potensi, dan 
analisisnya lebih rumit. Dibanding Penjualan BMN rusak 
berat yang datanya telah tersaji pasti, tidak ada keraguan 
kita untuk melakukan Penjualan dan prosesnya lebih 
mudah.

Pada penutup tulisan Saya ini, Saya mengajak pada 
seluruh pegawai DJKN untuk memikirkan menyusun 
konsep membersihkan BMN yang telah dihentikan dari 
penggunaan operasional dari akunnya dalam kurun waktu 
satu Tahun kedepan. Beberapa keuntungan yang kita 
harapkan:
1. PNBP dari Penjualan BMN.
2. PNBP dari Pemanfaatan BMN.
3. Penghematan belanja dari Alih Status Penggunaan dan 
Tukar Menukar BMN.
4. Penghematan belanja Daerah dari Hibah BMN kepada 
Pemda.
5. Kepatuhan Pemerintah terhadap Peraturan Perundang-
Undangan dikarenakan Pemusnahan dan Penghapusan 
BMN telah dilaksanakan secara efektif. 

Penyelesaian pengelolaan BMN yang telah dihentikan dari 
penggunaan operasional akan dapat berkontribusi pada 
peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 
UNTUK MENDUKUNG PERTUMBUHAN 

EKONOMI YANG BERKELANJUTAN 
DAN BERKEADILAN

Gunawan Kurnia Satriadi, Monika Yulando Putri – Dit KND

Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu 
prioritas utama pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla 
karena diyakini memegang peran penting dalam 

pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Dalam World 
Development Report (World Bank, 1994), memperlihatkan 
adanya keterkaitan yang sangat kuat antara infrastruktur 
dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ketersediaan 
kualitas  infrastruktur yang memadai akan meningkatkan 
produktivitas serta dapat menekan biaya produksi, 
dengan demikian akan memicu pertumbuhan suatu 
negara. Peneliti World Bank (1994) menyatakan bahwa 
secara rata-rata dengan adanya peningkatan kapasitas 
infrastruktur suatu negara sebesar 1% akan berasosiasi 
dengan peningkatan Produk Domestik Bruto(PDB) 
sebesar 1% pula. Sedangkan hasil penelitian dari peneliti 
Bank Indonesia, Savitri dkk (2014) mengungkapkan 
bahwa kondisi infrastruktur jalan dan listrik di Indonesia 
berdampak signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan 
per kapita, namun tidak demikian dengan pelabuhan.

Program pembangunan infrastruktur di beberapa negara 
pada umumnya ditargetkan dalam jangka menengah 
dengan fokus pada peningkatan kebutuhan dasar dan 
konektivitas antarwilayah, mulai dari air, listrik, energi, 
hingga transportasi (jalan raya, kereta api, pelabuhan, 
dan bandara). Berdasarkan data World Bank yang telah 
diolah, negara seperti India dan Republik Rakyat Tiongkok 
(Tiongkok) mengalokasikan anggaran infrastruktur yang 
cukup signifikan terhadap PDB. Pada tahun 2014, rasio 
anggaran infrastruktur India mencapai 8% terhadap PDB 
dan Tiongkok 9% terhadap PDB. Sedangkan negara seperti 
Indonesia dan Malaysia masing-masing 2,43% dan 4,4% 
terhadap PDB. Selain itu data juga menunjukkan bahwa 
dalam kurun waktu 2014-2017, rata-rata pertumbuhan 
ekonomi India mencapai 7,3% dan Tiongkok mencapai 
6,9%. Indonesia dalam kurun waktu tersebut rata-rata 
pertumbuhan ekonominya mencapai 5%, sedangkan 
Malaysia mencapai 5,3%. 

“Infrastructure development can play a major role in promoting growth and equity, and 

through both channels help to reduce poverty” (United Nations - Habitat)
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Menyadari pentingnya pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi, pemerintahan Jokowi-JK 
melalui APBN menunjukkan komitmennya dengan meningkatkan porsi anggaran infrastruktur terhadap belanja 
negara hingga lebih dari dua kali lipat. Pada APBN 2014, anggaran infrastruktur mencapai 8,7% dari belanja 
dan meningkat hingga 18,5% pada APBN 2018. Persentase anggaran infrastruktur terhadap PDB meningkat 
dari 2,43% di tahun 2014 menjadi 2,95% di tahun 2017. Namun demikian, tantangan pengelolaan fiskal 
APBN untuk pembangunan infrastruktur cukup besar. Berdasarkan proyeksi Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasional (Bappenas) yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 
2015-2019, kebutuhan pembiayaan infrastruktur di Indonesia sebesar Rp4.796,2 triliun. Kemampuan 
kapasitas APBN untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan infrastruktur tersebut diperkirakan sebesar 41% atau 
Rp1.978,6 triliun. Jumlah tersebut jauh lebih besar dibandingkan proyeksi belanja modal pemerintah yang di 
dalamnya termasuk infrastruktur tahun 2015-2019 sebesar Rp1.338 triliun atau terdapat gap sebesar Rp640,6 
triliun.

Melihat proyeksi Debt to GDP pemerintah yang sudah optimal (dengan asumsi defisit 2,7%), maka untuk 
memenuhi target pembiayaan infrastruktur dalam RPJMN 2015-2019, Pemerintah memerlukan strategi 
realokasi dan efisiensi belanja, serta alternatif pembiayaan lain guna memenuhi gap tersebut. Langkah-langkah 
strategis perencanaan pembiayaan (investasi pemerintah) dalam APBN perlu segera diambil Pemerintah untuk 
merefleksikan komitmen terhadap pembangunan infrastruktur.

Langkah/kebijakan pertama yang dapat dilakukan adalah pembiayaan infrastruktur melalui Penyertaan Modal 
Negara (PMN) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).  Pemerintah mengharapkan suntikan PMN kepada 
BUMN menghasilkan multiple effect yang lebih dari sekadar belanja melalui fleksibilitas dan kemampuan 
leveraging pada BUMN. Apabila setiap 1 rupiah belanja akan menghasilkan output 1 rupiah, maka dengan adanya 
leveraging diharapkan dari 1 rupiah dalam pembiayaan akan menghasilkan lebih dari 1 rupiah, bahkan berkali-kali 
lipat. Sebagai contoh, salah satu bentuk multiple effect PMN kepada BUMN untuk melaksanakan pembangunan 
proyek infrastruktur antara lain pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera yang dilaksanakan oleh PT Hutama Karya 
(Persero). Pemerintah menyuntikkan PMN senilai Rp5,6 triliun kepada PT HK dan digunakan membangun jalan 
tol senilai lebih dari Rp50 triliun.

Langkah kedua, untuk mengatasi hambatan terbesar (bottleneck) bidang infrastruktur berupa pengadaan tanah, Pemerintah 
telah mendirikan Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang memiliki tugas untuk melakukan 
pendanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis 
Nasional (PSN). Skema pendanaan melalui LMAN yang fleksibel, cepat, dan good government governance diharapkan 
mampu memberikan percepatan pada pengadaan  tanah untuk proyek-proyek strategis.

Langkah ketiga yakni menggalakkan proyek berbasis Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Independent 
Evaluation Group World Bank menyampaikan bahwa saat ini, lebih dari 134 negara dan 15-20% proyek infrastruktur di 
dunia telah menggunakan skema KPBU.  Dengan skema KPBU yang mengutamakan simbiosis mutualisme antara public 
dan private dapat mengurangi exposure langsung terhadap APBN. Dukungan pemerintah berupa penjaminan, contingent 
liabilities dan dukungan non pembiayaan lainnya diharapkan dapat menjadi alternatif pembiayaan yang mumpuni.

Di Indonesia, berbagai proyek infrastruktur juga telah dilaksanakan melalui skema KPBU, misalnya proyek jalan tol 
Balikpapan-Samarinda yang dijamin oleh PT PII. Adapun skema pembiayaan direct lending, yang merupakan skema 
pinjaman dari lembaga keuangan multilateral langsung ke BUMN tanpa melalui mekanisme penerusan pinjaman 
(mekanisme APBN), telah dilaksanakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Demikian pula dengan Proyek 
Palapa Ring yang merupakan proyek KPBU pertama yang menerapkan skema pembayaran ketersediaan layanan KBBI atau 
Availability Payment (AP) yang mana Badan Usaha akan menanggung biaya pendanaan proyek infrastruktur terlebih dulu 
untuk selanjutnya investasi tersebut akan dikembalikan secara berkala oleh Kementerian atau Pemerintah Daerah yang 
bertindak sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK). 

Langkah-langkah dimaksud diharapkan menjadi salah satu faktor kunci untuk mendongkrak pertumbuhan dan pemerataan 
pembangunan ekonomi Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), angka pertumbuhan ekonomi menunjukkan 
peningkatan dalam tiga tahun terakhir (2015 sd. 2017) yakni masing-masing sebesar 4,79%, 5,02%, dan 5,07%. 
Sedangkan indikator ketimpangan pendapatan penduduk (rasio gini) menunjukkan penurunan yakni sebesar 0,402 pada 
September 2015, 0,394 pada September 2016, dan 0,391 pada September 2017. Selain itu, indeks pembangunan 
manusia Indonesia menunjukkan peningkatan yakni tahun 2015 sebesar 69,55, tahun 2016 sebesar 70,18, dan tahun 
2017 sebesar 70,81. BPS juga merilis penurunan angka kemiskinan per September 2017 menjadi 26,58 juta jiwa atau 
berkurang 10,12 persen (1,18 juta jiwa) dibandingkan jumlah penduduk miskin per September 2016 sebesar 27,76 juta 
penduduk miskin.

Pemerintah sadar bahwa pembangunan infrastruktur tidak dapat ditopang dana APBN seluruhnya. Arah perencanaan 
investasi pemerintah untuk pembangunan infrastruktur merefleksikan bahwa realokasi dan efisiensi belanja harus terus 
dioptimalkan dengan terus meningkatkan alternatif pembiayaan yang melibatkan peran BUMN dan swasta. 

Namun demikian, pembangunan infrastruktur di Indonesia bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. 
Diperlukan komitmen dan upaya serius dari seluruh elemen yang terlibat, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, 
BUMN dan swasta, serta masyarakat secara umum guna mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang memberikan 
manfaat ekonomi dan manfaat sosial kepada seluruh lapisan masyarakat sebagai perwujudan dari Nawa Cita. Melihat berbagai 
tantangan dan hambatan yang ada, pemerintah dipastikan terus berupaya meningkatkan usahanya untuk membangun 
infrastruktur yang pada akhirnya akan merangsang pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan.
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risiko fisik yang timbul dari kegiatan survei lapangan 
dan risiko kepentingan dalam menentukan nilai yang 
perlu menjadi pertimbangan bagi seorang Penilai saat 
melakukan kegiatan penilaian.

Komparasi antara besarnya risiko pekerjaan serta tingginya 
kompetensi yang diperlukan Penilai dengan reward yang 
diperoleh bagi pejabat/pegawai DJKN yang melakukan 
kegiatan penilaian properti dan/atau bisinis menjadi tidak 
sesuai. Ketidakadilan dan ketidakwajaran tersebut tidak 
akan terjadi apabila manajemen ASN dengan sistem merit 
telah terimplementasi. Oleh karena itu, dalam rangka 
mencapai organisasi yang menunjang profesionalitas 
ASN, Direktorat Penilaian DJKN memiliki salah satu 
program yang telah dirintis dari tahun 2015 hingga 
saat ini berupa pembentukan Jabatan Fungsional Penilai 
Pemerintah (JFPP). Selain meningkatkan kinerja dan 
fungsi organisasi DJKN khususnya Direktorat Penilaian, 
tujuan JFPP terbentuk adalah agar Penilai di lingkungan 
DJKN mendapatkan penghargaan berupa penghasilan 
yang sesuai dengan risiko dan tingkat kompetensinya 
serta memiliki jalur pembinaan profesi yang lebih terarah 
dan jalur karir yang pasti dalam peningkatan kualitas, 
kompetensi, dan kinerja profesinya.

Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah merupakan suatu 
pilihan bagi Penilai Internal di lingkungan DJKN untuk 
terus mengembangkan diri di bidang Penilaian dan 
menjadi lebih profesional. Terlebih dengan penghargaan 
yang ditawarkan kepada JFPP berupa tunjangan jabatan 
dan tunjangan kinerja yang pantas dan disesuaikan dengan 
tingkat kerumitan dan risiko dari pekerjaan JFPP tersebut. 
Pada jabatan fungsional terdapat pengukuran kinerja yang 
berbeda dengan jabatan lainnya berupa Angka Kredit 
selain juga diukur dari Sasaran Kerja Pegawai dan Perilaku. 
Angka Kredit merupakan satuan nilai dari uraian kegiatan 
dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus 
dicapai oleh pejabat fungsional Penilai Pemerintah dalam 
rangka pembinaan karir yang bersangkutan. 

Sebelum JFPP dapat terbentuk diperlukan payung 
hukum untuk dapat mengatur tugas jabatan hingga 
proses pencapaian hasil kerja jabatan dimaksud. Selain itu 
peralihan struktur organisasi pada Penilai Internal DJKN 
dari jabatan struktural (kategori jabatan administrasi) 
menjadi Jabatan Fungsional juga memerlukan ketentuan 
peraturan perundangan yang dapat melindungi 
kewenangan dan tugas JFPP. Pondasi ketentuan tidak akan 
tercipta tanpa adanya kerjasama internal antara Direktorat 
Penilaian dengan Sekretariat DJKN serta kerjasama 
dengan pihak eksternal DJKN seperti Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
dan Badan Kepegawaian Negara.

Tahun 2016 merupakan tahun lahirnya nomenklatur 
JFPP yang ditandai dengan ditetapkannya ketentuan awal 
mengenai pembentukan JFPP yaitu Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah. Setahun 
kemudian di tahun 2017 telah terbit peraturan pendukung 
lainnya seperti Peraturan Kepala BKN nomor 13 Tahun 
2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan 
Fungsional Penilai Pemerintah serta Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 132/PMK.06/2017 tentang Petunjuk 
Teknis Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah. Dan tahun 
2018 ini sedang disusun RPMK tentang Standar, Uji, dan 
Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Penilai 
Pemerintah.

Sebagai komitmen DJKN dalam pengembangan ASN 
yang lebih professional melalui pembentukan JFPP, 
untuk tahapan awal implementasi akan dilaksanakan uji 
kompetensi dalam rangka pengangkatan JFPP melalui 
jalur penyesuaian (Inpassing) yang direncanakan pada 
tahun 2019. Persiapan penyelenggaraan uji kompetensi 
JFPP melalui Inpassing telah dimulai sejak awal tahun 
2018 dengan mempersiapkan seluruh perangkat yang 
dibutuhkan. Sebagaimana diketahui sesuai dengan 
aturannya bahwa pengangkatan JFPP dapat dilakukan 
melalui 3 jalur yaitu pengangkatan pertama, perpindahan 
dari jabatan lainnya, dan Inpassing. Pengangkatan JFPP 
melalui jalur Inpassing mempunyai banyak keistimewaan 
dibanding dengan jalur pengangkatan yang lainnya. 
Salah satu keistimewaannya adalah pegawai yang 
lulus uji kompetensi dan diangkat menjadi JFPP akan 
diberikan Angka Kredit Komulatif sesuai pangkat dan 
golongannya serta pendidikannya tanpa melihat volume 
pekerjaan penilaian yang telah dilaksanakan selama 
bekerja di bidang penilaian. Selain itu kelebihan lain 
dari jalur Inpassing adalah pegawai yang diperbolehkan 
mengikuti uji kompetensi untuk Inpassing tidak hanya 
adalah Penilai Internal yang diangkat dengan SK Menteri 
Keuangan, namun dapat pula pegawai DJKN non Penilai, 
dengan catatan baik Penilai Internal ataupun pegawai 
non Penilai Internal tersebut masih dan mempunyai 
pengalaman di bidang penilaian paling singkat 2 tahun 
terhitung komulatif dengan cut of date waktu pendaftaran 
tahun 2019. Pengalaman disini dapat berupa menjadi 
Anggota Tim Penilai, ataupun bertugas dan ditempatkan 
di Seksi/Bidang/Direktorat Penilaian. Oleh karena itu 
bagi pegawai DJKN yang mempunyai minat, passion, dan 
keseriusan untuk menekuni bidang pekerjaan penilaian, 
agar memanfaatkan kesempatan emas mengikuti jalur 
Inpassing di tahun 2019 dan menjadi Pejabat Fungsional 
Penilai Pemerintah dalam rangka mewujudkan cita-cita 
ASN yang professional dan kompeten.

Dalam mencapai ASN yang lebih profesional 
serta pembentukan organisasi pemerintahan 
yang ramping struktur dan kaya fungsi terdapat 

perubahan bentuk jabatan dari jabatan struktural, jabatan 
fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu menjadi 
jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional dan jabatan 
administrator. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam 
UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 
yang telah mencabut pengaturan tentang kategori jabatan 
yang ada sebelumnya pada UU Nomor 8 Tahun 1974 jo. 
UU Nomor 43 Tahun 1999. Jika berkaca pada kondisi 
saat ini, kegiatan di bidang penilaian properti dan/atau 
bisnis dilaksanakan oleh pejabat struktural dan pegawai 
pelaksana DJKN yang diangkat sebagai Penilai Internal 
dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Keuangan untuk 
melakukan tugas penilaian. Baik pejabat/pegawai tersebut 
berada di seksi/bidang penilaian maupun berada di luar 
seksi/bidang penilaian. Ini berarti kegiatan penilaian ini 
dilakukan oleh pegawai pada jabatan administrator dan 
bukan pada jabatan fungsional yang khusus dibentuk 
untuk melaksanakan kegiatan Penilaian. Permasalahan 
rangkap tugas antara pekerjaan penilaian properti dan/atau 
bisnis dengan pekerjaan pada tusi struktural/administrasi 
seringkali ditemukan. Dualisme tugas tersebut membuat 
seorang Penilai menjadi seorang pegawai yang tidak 
fokus untuk mendalami pekerjaan di bidang penilaian 
dikarenakan beban kerja yang melebihi kompetensi yang 
dimiliki pegawai. 

Dalam kegiatan penilaian properti dan/atau bisnis 
diperlukan kompetensi berupa pengetahuan, keahlian 
dan ketrampilan untuk melakukan penilaian dengan 
tahapan dimulai dari identifikasi permohonan penilaian, 
penentuan tujuan penilaian, survei lapangan, analisis data, 
hingga penyusunan laporan hasil penilaian. Nilai yang 
dihasilkan oleh seorang Penilai tersebut akan digunakan 
oleh Pemangku kepentingan dalam proses pengambilan 
keputusan terkait pengelolaan aset. Perlu diketahui bahwa 
penilaian adalah supporting proses bagi seluruh siklus 
pengelolaan aset. Selama ini, kegiatan survei lapangan 
untuk penilaian dianggap sebagai perjalanan dinas biasa 
sehingga bentuk pembiayaannya hanya berupa perjalanan 
dinas dalam/luar kota yang terdiri dari uang harian 
dan akomodasi serta tidak ada pembebanan biaya jasa 
pelayanan penilaian. Kegiatan survei lapangan tersebut 
merupakan suatu kegiatan yang tidak hanya bersifat 
melakukan kunjungan kerja biasa namun di dalamnya 
terdapat kegiatan verifikasi kebenaran data yang diperoleh, 
pengukuran, penggambaran dan pendokumentasian 
pasar properti. Sedangkan kegiatan analisis data adalah 
tahapan kegiatan selanjutnya setelah survei lapangan, 
dimana seluruh data yang diperoleh tersebut diolah dan 
dianalis oleh Penilai untuk menentukan nilai dari suatu 
objek Penilaian dan kegiatan ini menjadi tambahan beban 
kerja bagi seorang pegawai yang diangkat sebagai Penilai. 
Kedua tahapan kegiatan ini memerlukan suatu kompetensi 
khusus dalam melakukannya. Ditambah lagi, terdapat 

Pada tahun 2014, terdapat istilah baru yang merupakan gabungan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Pegawai 
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau yang lebih dikenal dengan istilah Aparatur Sipil Negara atau ASN 

yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Bentuk penyelenggaraan manajemen ASN menggunakan 
Sistem Merit yang mengutamakan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang adil dan wajar tanpa membedakan latar 
belakang poltik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umum, atau kondisi kecacatan. 

Cara pandang sistem merit ini mengubah sistem pengukuran kinerja ASN tidak hanya dilihat dari kinerja secara 
administrasi dan perilaku saja akan tetapi dituntut berkinerja secara berkualitas serta profesional.

Jabatan Fungsional Penilai

MEMILIH JALUR JAFUNG PENILAI PEMERINTAH 
MENUJU APARATUR SIPIL NEGARA YANG LEBIH 

PROFESIONAL DAN KOMPETEN

Asni Richmawati dan Luh Srinadi - Direktorat Penilaian

Kolom Penilaian



36 Media KN edisi Nomor 29     | 37|       Media KN edisi Nomor 29

Pendahuluan

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/
PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang 
menjelaskan definisi lelang. Dalam definisi tersebut 
ditetapkan beberapa unsur lelang, salah satunya adalah 
adanya Pengumuman Lelang. Selanjutnya oleh Pasal 
53 PMK yang sama, pengumuman lelang tersebut 
diterjemahkan sebagai surat kabar harian. Memang untuk 
lelang noneksekusi dengan nilai limit kurang dari Rp50 
juta, kewajiban menggunakan surat kabar harian gugur, 
dan bisa diganti dengan selebaran. Tetapi ini tentu tidak 
menyelesaikan masalah. 

Taruhlah anda akan menjual mobil pribadi dengan nilai 
limit Rp51 juta. Itu artinya anda terlebih dahulu harus 
merogoh kocek untuk biaya pengumuman di surat kabar 
harian, dengan konsekuensi mobil anda belum tentu laku. 
Dengan mekanisme seperti ini lelang menjadi kurang 
menarik, kalah jauh dengan situs jual beli online. Pun 
jika anda mengajukan permohonan untuk menggunakan 
e-Auction, kewajiban mengumumkan di surat kabar juga 
tidak gugur. Karena mengunggah data di e-Auction tidak 
bisa dianggap sebagai pengumuman lelang yang sah (Pasal 
7 PMK 90/PMK.06/2016). 

Kementerian Keuangan sebagai regulator lelang sebenarnya 
sudah menyadari bahwa penetrasi surat kabar harian sudah 

jauh menurun apalagi biaya yang harus dikeluarkan tidak 
sedikit. Kesadaran ini sebenarnya sudah dituangkan dalam 
Pasal 60 PMK, yang menegaskan bahwa untuk lelang 
noneksekusi, dengan nilai limit lelang berapapun, boleh 
tidak lagi menggunakan surat kabar harian jika dipenuhi 
beberapa syarat:

a. Objek lelang merupakan barang bergerak;

b. Pelaksanaan lelang harus menggunakan internet;

c. Diumumkan melalui selebaran paling singkat 5 (lima) 
hari kalender sebelum pelaksanaan lelang; dan

d. Diumumkan melalui media elektronik berbasis internet 
(media online) yang tertaut dengan website Penyelenggara 
Lelang (DJKN);

Persyaratan huruf d (diumumkan melalui media online) 
ternyata tidak mudah. Karena sesuai Pasal 23 ayat (3) 
Peraturan Dirjen Kekayaan Negara Nomor 2/KN.2017 
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang, media 
online tersebut harus memenuhi syarat khusus yaitu 
berbadan hukum Indonesia dan memiliki Surat Izin Usaha 
Penerbitan Pers (SIUPP). Syarat ini ditetapkan dengan 
pertimbangan agar para Penjual tidak menggunakan media 
online “abal-abal” untuk mengumumkan objek lelangnya. 
Dengan demikian hanya media online pers besar yang bisa 
dipakai untuk mengumumkan lelang, seperti kompas.com, 

detik.com, tempo.com yang ternyata berbiaya mahal. Oleh 
karena itu, berdasarkan data Direktorat Lelang, sejauh ini, 
belum ada Penjual yang menggunakan ketentuan Pasal 60 
tersebut.  

Identifikasi Masalah

Bagaimana merumuskan pembaharuan pengumuman 
lelang sesuai perkembangan zaman tanpa harus melanggar 
regulasi yang lebih tinggi?

Landasan Teori

Pasal 200 ayat 7, 8 dan 9 HIR memberikan pengaturan 
tentang pengumuman lelang sebagai berikut:

“(7) Jika bersama-sama dengan barang bergerak itu juga 
disita barang tetap, dan barang bergerak itu tak satu pun 
yang akan lekas rusak, maka penjualan itu harus dilakukan 
serentak, dengan memperhatikan aturan tentang urutan 
penjualan barang, tetapi hanya sesudah diumumkan dua 
kali, dengan selang waktu lima belas hari. 

(8) Jika yang disita itu semata-mata barang tetap, maka 
aturan tersebut pada ayat di atas ini, dipakai untuk 
penjualan barang itu. 

(9) Penjualan barang tetap yang kiranya berharga lebih 
dari seribu gulden harus diumumkan satu kali dalam 
surat kabar setempat, selambat-lambatnya empat belas 
hari sebelum hari penjualan itu; jika tidak ada surat kabar 
setempat, maka hal itu diumumkan dalam surat kabar 
daerah terdekat. (Rv. 516.).”

Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang 
Panitia Urusan Piutang Negara (UU PUPN) pada 
Penjelasan Tambahan Pasal 11 juga mengatur tentang 
tata cara pengumuman lelang, yang pengaturannya identik 
dengan Pasal 200 HIR, yaitu menggunakan surat kabar 
harian dengan jangka waktu tertentu.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana 
telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000 
tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (UU PPSP), 
mengatur juga tentang pengumuman lelang pada Pasal 
26, sebagai berikut:

1. Penjualan secara lelang terhadap barang yang 
disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) 
dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah 
pengumuman lelang melalui media massa;

(1a) pengumuman lelang sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari 

setelah penyitaan. 

(1b) Pengumuman lelang untuk barang bergerak 
dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak bergerak 
dilakukan 2 (dua) kali. 

(1c) Pengumuman lelang terhadap barang dengan nilai 
paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) 
tidak harus diumumkan melalui media massa. 

(7) Perubahan besarnya nilai barang yang tidak harus 
diumumkan melalui media massa sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1c) ditetapkan dengan Keputusan Menteri 
atau Keputusan Kepala Daerah.

Yang menarik Vendu Reglement sebagai Undang-Undang 
Lelang tidak mengatur detail tentang Pengumuman 
Lelang. Justru Pasal 20 alinea 6 Vendu Reglement memberi 
isyarat bahwa kewajiban menunjukkan adanya bukti 
“pengumuman lelang” hanya untuk eksekusi benda tetap 
sitaan Pengadilan. Berikut narasi pasal tersebut “Penjualan 
karena keputusan hakim berdasarkan pasal 197 Reglemen 
Indonesia, atau pasal 208 Reglemen Acara Hukum 
untuk Daerah Luar Jawa dan Madura, mengenai barang-
barang tidak bergerak yang disita, tidak dapat dilakukan 
kecuali jika kepada juru lelang diberikan bukti-bukti 
pengumuman penjualan, sekurang-kurangnya tiga hari 
sebelum hari penjualan, atau yakin dengan cara lain bahwa 
pengumuman telah dilakukan sesuai dengan ketentuan 
undang-undang. (Vendu-regl. 37 alinea l a nomor 3° dan 
alinea kedelapan.)”

Pembahasan

Pada prinsipnya UU PUPN, UU PPSP dan Vendu 
Reglement, terkait pengumuman lelang, mengacu pada 
pasal 200 HIR. Namun pengaturan dalam UU PPSP ada 
sedikit moderasi, yaitu surat kabar harian diganti dengan 
media massa. Sayang sekali UU PPSP tidak memperinci 
media massa apa saja yang boleh digunakan. Namun, 
mengingat bahwa UU PPSP juga mengatur jangka waktu 
pengumuman, misalnya paling singkat 14 hari, maka 
dapat disimpulkan media massa tersebut harus terbit 
rutin setiap hari, dengan demikian mengarah juga ke surat 
kabar harian. Norma inilah yang pada akhirnya diambil 
oleh pasal 53 PMK bahwa pengumuman lelang itu pada 
pokoknya harus menggunakan surat kabar harian. Juga 
akan ada pendapat bahwa UU PPSP hanya berlaku untuk 
lelang eksekusi pajak saja. Apakah hanya surat kabar harian 
alternatifnya? Bagaimana pembaharuan yang mungkin 
dilaksanakan?

Kolom Lelang

PEMBARUAN TATACARA PENGUMUMAN 
LELANG UNTUK PENGEMBANGAN LELANG 

DI MASA DEPAN

Margono Dwi Susilo - Direktorat Lelang
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Kita bahas dulu pengertian media 
massa. Pengertian media massa 
menurut Hafied Cangara (2002:134) 
dalam bukunya “Pengantar Ilmu 
Komunikasi adalah “Media massa 
merupakan alat yang digunakan dalam 
penyampaian pesan dari sumber 
kepada khalayak (penerima) dengan 
menggunakan alat-alat komunikasi 
mekanis seperti surat kabar, radio, dan 
televisi”. Selanjutnya Hafied Cangara 
menguraikan karakteristik media 
massa yaitu: a. Bersifat melembaga. 
b. Bersifat satu arah. c. Meluas dan 
serempak. d. Memakai peralatan 
teknis atau mekanis, seperti radio, 
televisi, surat kabar dan semacamnya. 
e. Bersifat terbuka.

Di dalam Ensiklopedi Pers Indonesia 
disebutkan, media massa merupakan 
saluran yang digunakan oleh jurnalistik 
atau komunikasi massa (Kurniawan 
Junaedhie, 1991). Tetapi secara 
umum juga diartikan, media massa 
adalah media yang menyampaikan 
produk-produk informasi, baik 
itu berbentuk informasi berita 
maupun tayangan-tayangan lainnya 
kepada publik (masyarakat). Dalam 
pengertian khusus, terutama di 
dalam kerja jurnalistik, media massa 
juga sering disebut sebagai media 
pers. Secara umum dipahami pula, 
bahwa media pers adalah media yang 
menyampaikan pesan dan informasi 
kepada publik melalui kerja jurnalistik. 
Selama ini di dalam ranah Komunikasi 
Massa dikenal adanya The Big Five of 
Mass Media (lima besar media massa). 
Lima besar media massa itu meliputi: 
surat kabar, majalah, radio, televisi 
dan film.

Menurut Prakosa (2006:39) secara 
umum isi media dapat dibagi menjadi 
empat, yaitu berita, hiburan, opini dan 
iklan. Tidak semua media bisa disebut 
media massa. Media massa merupakan 
singkatan dari media komunikasi 

massa dan merupakan channel of 
mass yaitu saluran, alat atau sarana 
yang dipergunakan dalam proses 
komunikasi massa. Sedikit berbeda 
dengan Hafied Cangara, karakteristik 
media massa menurut Prakosa dengan 
mengutip Romly, 2002:5-6, adalah: 
1. publisitas, disebarkan kepada 
khalayak. 2. Universalitas, kesannya 
bersifat umum. 3. Periodisitas, 
tetap atau berkala. 4. Kontinuitas, 
berkesinambungan, dan 5. Aktual 
atau berisi hal-hal yang baru.

Dengan munculnya internet, the big 
five of mass media sesuai paragraf 
diatas semakin tidak relevan. Walau 
ada juga sementara pihak yang 
mengatakan internet itu bukan 
media massa, karena karakteristiknya 
berbeda dengan media massa 
konvensional. Menurut Wardhani 
2008:22-23 media internet memiliki 
beberapa karakteristik yang dalam 
beberapa hal berlawanan dengan 
media massa konvensional, yaitu sifat 
komunikasinya dua arah (interaktif), 
komunikatornya bisa lembaga dan 
personal, isi pesannya lebih bersifat 
personal, informasi yang diterima 
publik tidak serentak, serta publiknya 
homogen.

Namun dengan perkembangan 
teknologi dan kemampuan internet, 
pada akhirnya lebih banyak yang 
sepakat bahwa media internet juga 
digolongkan sebagai media massa. 
Hal ini penting untuk memberikan 
legitimasi bagi pengumuman lelang 
di media internet. 

Beberapa pakar juga sudah 
memasukkan internet sebagai bagian 
dari media massa. Berikut adalah 
beberapa pengertian media massa 
menurut ahli, yaitu: Dictionary of 
Media and Communications (2009) 
– media massa adalah media (radio, 
televisi, surat kabar, periodik, laman 

atau websites) yang menjangkau 
khalayak luas. Roger D. Wimmer 
dan Joseph R. Dominick (2011) – 
media massa merujuk pada berbagai 
bentuk komunikasi yang secara 
simultan menjangkau sejumlah 
besar orang, termasuk namun tidak 
terbatas pada radio,TV, surat kabar, 
majalah, billboards, film, rekaman, 
buku, dan Internet.

Sebagai rangkuman, jenis-jenis media 
massa saat ini bisa dikelompokkan 
menjadi 3 (tiga), yaitu:

Pertama: media cetak, meliputi: surat 
kabar, tabloid, majalah. 

Kedua: media elektronik, meliputi: 
radio, televisi, film dan video.

Ketiga: media siber, meliputi: website, 
portal berita, blog, media sosial 
(facebook, twitter dll).

Selanjutnya, untuk keperluan 
penyusunan regulasi, istilah media 
massa dalam UU PPSP menjadi 
tidak perlu selalu ditafsiran 
sebagai surat kabar harian. Dengan 
mengacu pada karakteristik media 
massa yang diuraikan oleh Hafied 
Cangara, Prakosa dan Romly, serta 
memperhatikan kritik Wardhani, 
maka Penulis memilih jenis media 
siber yang layak dipakai untuk media 
pengumuman lelang, yaitu:

Website, namun tidak semua 
website bisa dipakai untuk media 
pengumuman lelang, hanya website 
resmi lembaga, misalnya website 
Penyelenggara Lelang, Kementerian/
Lembaga selaku pemohon lelang, 
BUMN/D selaku pemohon lelang, 
Perusahaan pemohon lelang dan 
sebagainya. Sedangkan media sosial 
seperti facebook, twitter, Instagram, dan 
blog, sesuai kritikan Wardhani, tidak 
bisa dijadikan media pengumuman 
lelang;

Portal Berita.   Portal Berita sebenarnya 
website juga.  Pemilihan portal berita 
masih dalam koridor Pasal 23 ayat 
(3) Peraturan Dirjen Kekayaan Negara 
Nomor 2/KN.2017 tentang Petunjuk 
Teknis Pelaksanaan Lelang. Tetapi 
mengingat Portal Berita biasanya 
berbayar, maka menjadi tidak relevan 
untuk tetap dipakai sebagai media 
pengumuman lelang.

Pertimbangan pokok penggunaan 
media berbasis internet untuk 
mengumumkan lelang karena 
ketangguhan penetrasi internet tidak 
perlu diragukan lagi. Sedangkan 
penetrasi surat kabar harian telah jauh 
menurun. Wajar jika HIR atau UU 
tempo dulu mensyaratkan perlunya 
media surat kabar harian, karena waktu 
itu memang hanya ialah yang paling 
efektif. Tetapi zaman berubah.

Berdasarkan riset yang dilakukan 
Nielsen Advertising Information 
Services pada 26 Juli 2017 bernama 
“the new trend among Indonesia’s 
nitizens” penetrasi internet mengalami 
perkembangan yang signifikan 
menurut survey Nielsen 2017. 
Tahun 2012, penetrasi internet baru 
mencapai 26%, sedangkan tahun 
2017 sudah mencapai 44%, walau 

masih kalah dengan TV (96%) dan 
static outdoor (53%). Sedangkan 
penetrasi surat kabar harian tahun 
2017 hanya 7%. Angka 7 % ini sudah 
jauh menurun jika dibandingkan 
dengan survey Nielsen tahun 2012 
yang menetapkan penetrasi surat kabar 
harian masih 13,3 % . Selengkapnya 
sesuai bagan berikut. 

Penulis berkeyakinan bahwa 
penggunaan surat kabar harian sebagai 
media pengumuman lelang sudah 
tidak efektif disamping karena berbiaya 
mahal, sehingga perlu diganti dengan 
media berbasis internet (website resmi). 

Namun tentu agak riskan jika 
keberadaan surat kabar harian 
dihapuskan begitu saja hanya dengan 
mengandalkan pengaturan di 
peraturan setingkat PMK. Perlu payung 
hukum yang lebih kokoh, setidaknya 
peraturan setingkat HIR. Ini penting 
karena lelang merupakan bentuk 
law enforcement yang berpotensi ada 
gugatan. Untuk itu harus selektif 
dalam melakukan pembaharuan 
pengumuman lelang.  

Kesimpulan

Berdasarkan HIR, UU PUPN, UU 
PPSP dan Vendu Reglement, potensi 

gugatan, serta mengingat 
pembaharuan regulasi 
pengumuman lelang hanya 
dilakukan dengan paraturan 
setingkat PMK, maka dapat 
disimpulkan:

Undang-undang PPSP 
memoderasi kewajiban 
pengumuman di surat kabar 
harian menjadi melalui 
media massa, yang dalam 
perkembanganya media 
internet (media siber) juga 
masuk dalam kategori media 
massa. Namun akan ada 
pendapat bahwa UU PPSP 
hanya berlaku untuk lelang 

eksekusi pajak. Oleh karena itu, norma 
umum dalam HIR tetap harus menjadi 
acuan. 

Bahwa kewajiban melakukan 
pengumuman di surat kabar harian 
menurut HIR hanya untuk lelang 
eksekusi pengadilan berupa barang 
tetap dan barang tetap yang dijual 
bersama-sama dengan barang bergerak 
saja, sedangkan jenis lelang dan 
objek lelang diluar itu tidak diatur. 
Vendu Reglement sebagai UU Lelang 
juga tidak mengatur tegas bahkan 
menundukkan diri pada HIR. Hal 
ini membuka peluang untuk lelang 
noneksekusi (dan eksekusi barang 
bergerak) menggunakan media 
berbasis internet, tanpa dibatasi limit 
berapapun.

Media siber yang setara dengan 
karakteristik media massa yang layak 
dipakai untuk media pengumuman 
lelang adalah website resmi dari 
Penyelenggara Lelang, K/L pemohon 
lelang, BUMN/D pemohon lelang dan 
Perusahaan pemohon lelang. Bahkan 
untuk lelang yang minim resiko, 
mengunggah data di aplikasi e-Auction 
sudah cukup dianggap sebagai 
pengumuman lelang.
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Pembaharuan 
Proses Bisnis dan 
Penguatan Budaya 

Organisasi”

Rakernas DJKN 2018________________   Reportase   ________________
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Direktur Jenderal Kekayaan Negara Isa 
Rachmatarwata didampingi Sekretaris DJKN 
Dodi Iskandar dan Direktur Pengelolaan 
Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Indra 
Surya membuka secara resmi Rapat Kerja 
Nasional DJKN 2018 di Novotel Lampung, 

Bandar Lampung (18/07).

Peningkatan Proses 
Bisnis dan Budaya 

Organisasi Jadi 
Agenda Utama

Rakernas DJKN 2018 

Tim Humas DJKN
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dengan baik, membangun pegawai yang berkualitas 
membuat strategi komunikasi yang baik dan diisi oleh 
orang yang tepat dan pembuatan peraturan perundangan 
yang kuat.

Dirjen Kekayaan Negara berharap pada Rakernas kali ini 
dapat membuahkan roadmap DJKN sebagai manajer 
aset yang tangguh yang mampu berkontribusi ke negara 
di bidang belanja, penerimaan dan pembiayaan negara. 
“Saya berharap DJKN ke depan mampu menjadi pencetus 
inisiatif strategis dalam melakukan perubahan di tata 
kelola pemerintah Indonesia,” pungkasnya.

Pada kesempatan sebelumnya, Asisten II Bidang Ekonomi 
dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung Taufik 
Hidayat menyambut peserta Rakernas DJKN 2018. Dalam 
kesempatan itu, Taufik melaporkan bahwa pengelolaan 
Barang Milik Daerah (BMD) di Pemprov Lampung sudah 
dilakukan dengan baik dan menggunakan sistem yang 
aplikatif dan terintegrasi. “Alhamdulillah Pemerintah 
Provinsi Lampung 5 kali mendapat predikat Wajar Tanpa 
Pengecualian, sejak 2014,” tambahnya.

Taufik berharap kerja sama dengan DJKN dapat 
ditingkatkan terutama terkait inventarisasi dan pencatatan 
BMD sehingga tidak terjadi lagi kesalahan dan pencatatan 
ganda.

Sementara itu, Sekretaris DJKN Dodi Iskandar 
melaporkan bahwa Rakernas DJKN 2018 mengambil 
tema Pembaharuan Proses Bisnis dan Penguatan Budaya 
Organisasi. “Meskipun dalam 5 tahun terakhir, DJKN 
selalu memiliki indeks 4,00 atau sangat puas, ternyata 
masih banyak ruang yang harus diperbaiki,” tuturnya.

Beberapa penelitian menemukan permasalahan krusial 
terkait keterbukaan/kemudahan informasi layanan, waktu 
penyelesaian dan integritas layanan.  Ketiga hal tersebut 
mendesak untuk dicarikan solusinya dan menjadi pokok 
bahasan dalam Rakernas 2018 ini. Dodi berharap inisiasi 
Kantor Pusat DJKN memperbaiki layanan DJKN melalui 
integrasi, simplifikasi dan digitalisasi layanan serta 
penguatan unit kepatuhan mendapat penyempurnaan dari 
kantor vertikal dan dapat diterapkan di seluruh Indonesia.

Pada hari kedua, sesi dibuka langsung oleh Direktur 
Jenderal Kekayaan Negara Isa Rachmatarwata. Dalam 
paparannya Isa menyampaikan bahwa sesi pada hari kedua 
pelaksanaan Rakernas DJKN ini merupakan agenda yang 
lebih serius, karena akan membangun konsep yang bersifat 
implementatif yang akan diterapkan untuk mengubah dan 
membawa DJKN menjadi Distinguish Asset Manager. “Saya 

memberikan kata-kata “distinguish” artinya ini bukan asset 
manager yang biasa, tetapi asset manager yang disegani 
dan dihormati sebagai asset manager yang efektif dan 
produktif yang kemudian betul-betul bisa mengelola aset 
itu menjadi aset yang bermanfaat baik dari sisi ekonomi, 
sosial dan juga finansial,” terangnya.

Pria yang sebelumnya menjabat sebagai staf ahli Menteri 
Keuangan ini menuturkan bahwa guna mewujudkan hal 
tersebut disusun enam pokja yang beranggotakan pejabat-
pejabat baik dari kantor pusat, kantor wilayah (Kanwil) 
maupun Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 
(KPKNL). Keenam pokja dimaksud akan membahas topik 
perubahan di DJKN dengan tidak mengabaikan aspek 
perundang-undangan, aspek manajemen makro, aspek 
pembinaan dan aspek operasional di lapangan.

Adapun keenam pokja yang dibentuk terdiri dari Pokja 
1 yang membahas Perubahan Proses Bisnis dengan 
diketuai oleh Kepala Kanwil DJKN Sulawesi Utara Tengah, 
Gorontalo, dan Maluku Utara Ferdinan Lengkong dan 
wakil ketua Tenaga Pengkaji Optimalisasi Kekayaan 
Negara Eko Prasetyo, Pokja 2 yang membahas Peningkatan 
Pelayanan dengan diketuai oleh Kepala Kanwil DJKN 
Kalimantan Barat Edih Mulyadi dan wakil ketua Tenaga 
Pengkaji Harmonisasi Kebijakan Sudarsono.

Kemudian Pokja 3 membahas Dukungan IT (information 
and technology – red) dalam Penguatan Budaya Organisasi 
dengan diketuai oleh Kepala Kanwil DJKN Aceh Kurniawan 
Nizar dan wakil ketua Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, 
Privatisasi dan Efektivitas Kekayaan Negara Dipisahkan 
Arik Hariyono, dan Pokja 4 yang membahas Peran 
Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Penguatan Budaya 
Organisasi dengan diketuai oleh Kepala Kanwil DJKN 
Jawa Barat Nuning Sri Rejeki Wulandari dan wakil ketua 
Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah Joko 
Prihanto.

Dua Pokja terakhir adalah Pokja 5 yang membahas Strategi 
Komunikasi dalam Mengelola Reputasi dengan diketuai 
oleh Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara 
(LMAN) Rahayu Puspasari dan wakil ketua Kepala Kanwil 
DJKN Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarya 
Tavianto Noegroho, dan Pokja 6 yang membahas Quality 
Assurance dan Penguatan Fungsi Kepatuhan Internal 
dengan diketuai oleh Kepala Kanwil DJKN Papua, Papua 
Barat dan Maluku Aloysius Yanis Dhaniarto dan wakil 
ketua Kepala Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan 
Kepulauan Riau Tugas Agus Priyo Waluyo.

Untuk kali pertama Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 
DJKN tahun 2018 dilaksanakan di luar Pulau 
Jawa dan Bali tepatnya di kota Bandar Lampung 

pada tanggal 18 s.d 20 Juli 2018. Pemilihan kota Bandar 
Lampung dengan pertimbangan nuansa baru yang lebih 
segar tanpa mengurangi target yang akan dicapai dalam 
Rakernas. 

Rakernas DJKN tahun 2018 mengambil tema 
“Pembaharuan Proses Bisnis dan Penguatan Budaya 
Organisasi”. Pemilihan tema dilatarbelakangi oleh 
hasil penilaian dari empat pihak eksternal Kementerian 
Keuangan mengenai kualitas layanan DJKN antara lain dari  
Tim Peneliti dari Universitas Gajah Mada, Transparancy 
International Indonesia (TII), Ombudsman Republik 
Indonesia,  Kementerian Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi. Secara keseluruhan, 
hasil penilian tersebut memberikan informasi bahwa 
terdapat hal yang perlu dibenahi terkait dengan integritas 
dan profesionalisme pegawai serta kemudahan informasi 
dalam pemberian layanan DJKN.

Rakernas merupakan salah satu bentuk upaya dalam 
mencari rumusan dan gagasan untuk menyelesaikan 
permasalahan yang dihadapi. Tujuan yang disasar 
dalam Rakernas adalah peningkatan kualitas pelayanan 
melalui kemudahan akses informasi, pemenuhan standar 
pelayanan, peningkatan kompetensi SDM, pemanfaatan 
teknologi informasi, komunikasi publik, serta penguatan 
pemantauan internal.

Ekspektasi Menteri Keuangan terhadap Direktorat Jenderal 
Kekayaan Negara (DJKN) sangat tinggi. “Meskipun 
saat ini DJKN belum berkontribusi signifikan pada 
penerimaan, belanja dan pembiayaan negara, saya yakin 
dalam waktu depan DJKN akan mampu berkontribusi di 
bidang tersebut. Cara awal yang dapat dilakukan adalah 
dengan melakukan perubahan yang signifikan di semua 
bidang,” ujar Direktur Jenderal Kekayaan Negara Isa 
Rachmatarwata saat membuka Rakernas 2018, (18/7) di 
Bandar Lampung.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Dirjen Kekayaan 
Negara berharap jajaran DJKN melakukan perubahan 
signifikan bukan perubahan ecek-ecek baik di bidang 
core bussiness maupun perspective function. “Momentum 
Revaluasi BMN harus dijadikan DJKN menegakkan tata 
kelola BMN, tidak hanya berhubungan dengan administrasi 
tetapi juga berkontribusi penerimaan negara. Kita harus 
menunjukkan bahwa DJKN bukan cost center tetapi punya 
andil dalam perekonomian Indonesia,” tambahnya.

Di bidang kekayaan negara dipisahkan (KND), DJKN tidak 
hanya dituntut mencatat penyertaan modal negara (PMN) 
tetapi juga akibat terhadap perekonomian Indonesia. 
“Menteri Keuangan dalam beberapa kesempatan bertanya 
apakah uang negara yang disuntikkan ke BUMN (Badan 
Usaha Milik Negara-red) memberikan dampak yang 
lebih baik dibanding uang negara tersebut dibelanjakan 
langsung oleh pemerintah,” jelasnya. Ini menandakan, 
tambah Isa, Menteri Keuangan berharap lebih dari sekedar 
administratif.

Dirjen Kekayaan Negara menceritakan leverage yang 
dilakukan oleh BUMN. “Modal Rp100 milyar, jika 
dibelanjakan pemerintah sendiri untuk membangun 
pelabuhan maka asetnya juga bernilai Rp100 milyar 
bahkan bisa kurang karena ada biaya-biaya yang harus 
dibayar. Namun jika modal Rp100 milyar tersebut 
disuntikkan ke BUMN, maka BUMN akan me-leverage 
dana tersebut dengan sumber daya yang lain menjadikan 
pembangunan pelabuhan bisa mencapai Rp300 (miliar-
red), Rp400 (miliar-red) atau bahkan 500 miliar,” 
paparnya.

Pengetahuan tentang Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) 
ini bukan hanya harus dikuasai oleh Direktorat KND saja, 
tetapi juga harus dikuasai oleh kantor vertikal. “Sebagai 
contoh, PT Inka mendapat PMN untuk membangun 
workshop yang lebih besar di Banyuwangi. Kepala KPKNL 
Jember dapat berandil mengawasi pembangunan tersebut 
untuk memastikan bahwa PMN tersebut direalisasikan 
dengan benar,” harapnya.

“Tahun ini menjadi momen yang bagus untuk lelang, 
karena Menteri Keuangan berpartisipasi dalam beberapa 
acara yang berhubungan dengan lelang, sekaligus berharap 
lelang terus dikembangkan sehingga menjadi transaksi 
jual beli yang lebih dipilih masyarakat,” paparnya. Di sisi 
lain, jumlah piutang negara yang masih triliunan rupiah 
menandakan bahwa pengurusannya tidak menjadi sunset 
function melainkan masih memiliki potensi. Yang perlu 
dilakukan adalah evaluasi dan melakukan perubahan di 
dalam tata pengurusan piutang negara.

Proses perubahan di bidang KND, lelang, piutang negara 
dan penilaian harus diimbangi dengan perubahan 
perspective function.  “Dalam beberapa survei, DJKN 
masih terindikasi melayani tidak dengan sepenuh hati 
dan jiwa, masih ada kepentingan di baliknya,” tegasnya. 
Untuk itu perlu dilakukan perubahan terhadap SOP 
(Standard Operating Procedures) yang masih gemuk 
dan berkepanjangan, melakukan manajemen keuangan 
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room for improvement. “Perlu dilakukan balancing atas 
hasil dari diskusi yang dilakukan agar rekomendasi tidak 
terlalu bersifat general dan tidak menukik menjadi teknis, 
sehingga rekomendasi tersebut dapat diimplementasikan,” 
terangnya. Isa juga memberikan mandat kepada Sekretaris 
DJKN dan Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat 
untuk dapat melakukan monitor atas action plan yang 
sudah direncanakan untuk diimplementasikan.

Selain itu, atas hasil mini study Isa menjelaskan bahwa 
hal itu bukan sekedar peer review biasa, tetapi juga untuk 
melakukan pembelajaran atas inisiatif-inisiatif unggulan 
yang bisa dicontoh dan diterapkan oleh KPKNL lainnya. 
“Jangan sampai inisiatif-inisiatif unggulan itu hanya 
berhenti di KPKNL tersebut, tetapi harus dapat ditiru dan 
dicontoh oleh KPKNL lainnya,” ujarnya.

Road Map DJKN to Distinguished Asset Manager masih 
memerlukan penyempurnaan. Hasil pelaksanaan 
rakernas diharapkan mampu menjadi inspirasi dan 
ide untuk memperkaya kerangka road map tersebut. 

Demikian harapan Direktur Jenderal Kekayaan Negara 
Isa Rachmatarwata saat menutup Rakernas DJKN 2018 
(20/7) di Bandar Lampung. “Butir-butir Rakernas 
DJKN 2018 merupakan komitmen bersama yang harus 
kita implementasikan, kita monitor, serta kita evaluasi 
implementasinya, bukan hanya sekedar dokumentasi yang 
akan memenuhi arsip kita,” tegasnya.

Dirjen Kekayaan Negara mengingatkan bahwa semangat 
kebersamaan sebagai insan DJKN harus terus terikat 
dengan erat. Semangat kebersamaan akan membuat 
pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pengelola kekayaan 
negara lebih efektif, efisien, optimal dan sustainable. 
“Kebersamaan kita tidak hanya dilakukan pada acara 
rakernas saja, kebersamaan harus selalu ditumbuhkan 
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi,” imbuhnya.

Sebelumnya, Sekretaris DJKN Dodi Iskandar membacakan 
butir-butir rakernas DJKN 2018 sebagai berikut :

1. Simplifikasi pengelolaan kekayaan negara diarahkan 
pada 3 hal, yaitu:

Pleno Pokja

Hasil pembahasan keenam Pokja tersebut dipresentasikan 
dan dipaparkan oleh masing-masing pokja dalam bentuk 
rapat pleno. Adapun Pleno dibagi kedalam dua sesi, 
untuk sesi pertama merupakan pemaparan dari Pokja 1 
sampai dengan Pokja 3 dengan pemimpin pleno Direktur 
Hukum dan Hubungan Masyarakat Tri Wahyuningsih 
Retno Mulyani, sedangkan untuk sesi kedua merupakan 
pemaparan dari Pokja 4 sampai dengan Pokja 6 dengan 
pemimpin pleno Sekretaris DJKN Dodi Iskandar.

Jalannya pleno berlangsung dengan produktif dan 
dinamis dengan banyaknya pertanyaan dan masukan yang 
datang dari peserta pleno. Pertanyaan dan masukan yang 
disampaikan dapat menjadi tambahan ide dan gagasan 
sehingga dapat memperkaya hasil yang telah dibahas 
sebelumnya oleh masing-masing pokja.

Paparan Hasil Mini Study

Selain pelaksanaan pleno pokja, dilaksanakan pula 

presentasi atas hasil mini study dari dua tim yang dibentuk 
oleh Sekretariat DJKN. Tim tersebut beranggotakan 
masing-masing empat kepala KPKNL yang sebelumnya 
melakukan penelitian sederhana dengan objek penelitian 
KPKNL Bandar Lampung untuk tim 1, dan KPKNL Metro 
untuk tim 2.

Mini study dilakukan dengan menggunakan parameter 
sebagaimana parameter dibentuknya pokja, yaitu 
perubahan proses bisnis, peningkatan pelayanan, 
dukungan IT dalam penguatan budaya organisasi, 
peran SDM dalam penguatan budaya organisasi, strategi 
komunikasi dalam mengelola reputasi dan quality 
assurance dan penguatan fungsi kepatuhan internal. 
Keenam parameter diteliti pengimplementasiannya baik 
oleh KPKNL Bandar Lampung maupun KPKNL Metro.

Di akhir sesi, Isa memaparkan bahwa hasil dari pleno pokja 
merupakan hasil interaksi yang mulai dibangun antara para 
pejabat baik di pusat maupun di daerah sehingga hal ini 
terus menerus harus dikembangkan karena masih banyak 
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a. Penyempurnaan peraturan melalui:
- Pengaturan hal yang berpotensi memberikan nilai 
ekonomi namun belum  terdapat regulasi yang mengatur;
- Relaksasi aturan yang sudah ada setelah melakukan kajian 
secara mendalam.
b. Simplifikasi proses bisnis melalui:
- Integrasi layanan antarunit kerja yang menangani 
permohonan untuk mendukung layanan yang bersifat end-
to-end;
- Percepatan dan kepastian norma waktu layanan;
- Melakukan dan melaksanakan kajian terhadap jenis 
pengelolaan BMN berupa kerja sama pemanfaatan/bangun 
guna serah/bangun serah guna dengan melibatkan para 
pakar dan praktisi.
c. Penataan kelembagaan melalui:
- Penyederhanaan kluster pengelolaan kekayaan negara 
lain-lain pada satu unit organisasi;
- Optimalisasi peran seluruh unit DJKN terutama instansi 
vertikal, dalam pengelolaan barang milik negara dan 
kekayaan negara lainnya. Ke depannya diharapkan beban 
kerja yang lebih merata antar unit kerja.

2. Penguatan layanan di lingkungan DJKN diterapkan 
melalui:
a. Pedoman penyusunan layanan minimal APT yang 
meliputi:
- Sarana pendukung layanan;
- Jenis informasi yang ditampilkan (persyaratan; sistem, 
mekanisme, dan prosedur; jangka waktu penyelesaian; 

biaya/tarif; produk pelayanan);
- Pembaruan template dan fitur yang memuat informasi 
digital.
b. Prosedur/tahapan layanan APT.
c. Pembagian petugas layanan APT dan manager on duty.
d. Diklat petugas layanan APT.
e. Monitoring dan evaluasi oleh Kanwil di lingkungan 
DJKN mengenai kesesuaian sarana dan SDM APT di 
KPKNL yang berada di wilayah kerjanya.
f. Penyediaan sarana penyandang disabilitas, kelompok 
rentan, dan penyediaan ruang untuk kelompok prioritas.
g. Internalisasi isu integritas dalam berbagai kesempatan 
rapat.
h. Penerapan komponen-komponen dalam WBK/WBBM 
sebagai budaya di seluruh instansi vertikal DJKN.

3. Dalam rangka memperkuat dukungan TIK dalam 
perubahan budaya organisasi untuk mendukung layanan 
diperlukan:
a. Komitmen pimpinan yang kuat.
b. Penguatan struktur organisasi dan SDM TIK.
c. Penyelenggaraan proses bisnis yang komprehensif.
d. Penguatan infrastruktur TIK dan penyelarasan grand 
design TIK.
e. Pengembangan aplikasi yang memenuhi kebutuhan 
stakeholder.
4. Penguatan budaya organisasi ditinjau dari perspektif 
SDM dilakukan melalui penerapan kode etik dalam 
pelaksanaan tugas dan fungsi. Untuk memiliki kode 

etik yang efektif diperlukan penyempurnaan yang 
berkesinambungan terhadap nilai-nilai yang terpresentasi 
dalam kode etik. Penyempurnaan dilakukan melalui:
- Penyusunan kode etik yang dapat mendukung efektivitas 
pelaksanaan tugas dan fungsi;
- Monitoring dan evaluasi efektivitas penerapan kode etik.

5. Untuk mengelola reputasi DJKN dilakukan strategi 
komunikasi melalui:
a. Penguatan branding DJKN melalui penyusun narasi dasar 
DJKN, Pengelolaan personal branding dan menjadikan 
Kepala KPKNL sebagai duta image DJKN;
b. Penguatan komunikasi internal;
c. Penguatan komunikasi eksternal;
d. penyusunan calender event yang terintegrasi sebagai 
dasar identifikasi isu-isu seputar DJKN.

6. Upaya penjaminan kualitas atas produk layanan DJKN 
serta penguatan peran kepatuhan internal diterapkan 
melalui strategi:
a. Pelaksanaan internalisasi secara periodik terhadap 
fungsi UKI (three lines of defence, kode etik, dan nilai-nilai 
Kementerian Keuangan) kepada seluruh pegawai.
b. Pemenuhan formasi baik dari sisi kuantitas dan 
kompetensi pada seksi teknis dan UKI.
c. Pembentukan career path posisi UKI sebagai salah 
satu kualifikasi dipertimbangkannya pegawai untuk 
dipromosikan pada jabatan yang lebih tinggi (misalnya 
eselon III dan eselon IV).

7. Local wisdom Provinsi Lampung yang dapat dijadikan 
inspirasi bagi kita adalah peran pemimpin (leader) sebagai 
salah satu komponen terpenting yang menentukan 
keberhasilan sebuah transformasi. Pemimpin yang 
mampu menjadi mobilisator, komunikator, justifikator 
dan evaluator atas seluruh komponen dalam organisasi 
melalui keteladan yang baik. Pemimpin yang berintegritas 
tanpa batas, seorang profesional yang memiliki jati 
diri kebangsaan, memberikan layanan terbaik kepada 
masyarakat, menjaga sinergi melalui prilaku afirmatif 
antar generasi dan hirarki, serta berupaya mencapai 
kesempurnaan melalui pembelajaran tanpa akhir.

Dalam rakernas 2018 ini, Dirjen Kekayaan Negara 
meresmikan gudang arsip kantor pusat DJKN, rumah 
negara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 
(KPKNL) Lhokseumawe, KPKNL Pangkal Pinang, KPKNL 
Kanwil DJKN Banten dan Kanwil DJKN Jawa Timur 
serta peluncuran jabatan fungsional pelelang. Di bidang 
Teknologi Informasi, juga diluncurkan aplikasi SMARt 
APT, APT Online dan link website pengarusutamaan 
gender (PUG).

Selain itu, Dirjen Kekayaan Negara juga memberikan 
apresiasi kepada pegawai DJKN yang menyabet juara 
dalam International Real Estate Research Symposium 
(IRERS) yaitu Jerri Falson sebagai terbaik kedua dalam 
Merit Awards dan M. Miftahul Huda sebagai paper terunik 
dalam Encouragement Award.
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Perjalanan Tim Revaluasi Kedua dan 
Ketiga dimulai pada hari minggu 
pukul 15.00 WIB menuju ke Surabaya 
dan menginap di daerah Tanjung 
Perak. Hari senin pagi tim menuju 
ke Distrik Navigasi Kelas I Surabaya 
dan dilanjutkan menuju ke Pelabuhan 
Kantor Distrik Navigasi Kelas I Surabaya 
lokasi KN Bima Sakti Utama. Keesokan 
hari Kapten Nahkoda KN Bima Sakti 
Utama Kosyim Musfiyono, memberikan 
arahan teknis kepada Tim Revaluasi 
KPKNL Pamekasan. “Kita akan berlayar 
menuju ke Pulau Kangean dan sekitarnya 
dengan kecepatan 7,5 knot  dengan 
kemungkinan jangka waktu sekitar  24 
jam, untuk itu nikmati perjalanan agar 
tidak mabuk atau pusing karena baru 
pertama kali berlayar, aturan yang ada 
di kapal biasa saja ikuti petunjuk awak 
kapal.” ujarnya. KN Bima Sakti Utama 
berlayar sekitar pukul 11.00 WIB. 

Perjalanan yang baru dimulai, KN 
Bima Sakti Utama berlayar melewati 
Pulau Madura bagian Utara dengan 
kecepatan 7,5 knot atau setara dengan 
kecepatan kendaran didarat 14 km/per 
jam. Perjalanan menuju ke kepulauan 
terasa nyaman menggunakan KN 
Bima Sakti Utama, didalam kapal telah 
disediakan tempat tidur untuk Tim 
Revaluasi KPKNL Pamekasan dan Tim 
Pendamping dari Distrik Navigasi. 

Perkiraan perjalanan menuju Pulau 
Kangean ditempuh selama kurang lebih 
24 jam dan di awal perjalanan kondisi 
cuaca cukup cerah namun angin cukup 
kencang dan ombak yang lumayan 
tinggi. Beberapa anggota tim mulai 
merasakan pusing dan mual sehingga 
memilih untuk beristirahat di kamar 
sedangkan yang lainnya mencoba untuk 
menikmati perjalanan tidak biasa ini 
dengan menyusuri setiap tempat di 
kapal dan menikmati pemandangan 
yang tersaji selama di perjalanan. Untuk 
mengurangi rasa jenuh, beberapa 
orang menuju ke ruang kemudi sambil 
menambah wawasan tentang kapal dan 
kelautan dengan berbincang-bincang 
bersama kapten kapal berikut krunya. 

Perjalanan menuju Pulau Kangean 
ditempuh dalam waktu 23 jam dan 
baru sampai pukul 10.00 WIB hari 
berikutnya. KN Bima Sakti Utama 
melepas jangkar ditengah laut, diantara 
Pulau Mamburit dan Pulau Kangean. 
Dua Kapal sekoci diturunkan, Tim 
Revaluasi dan Tim Pemeliharaan 
Mercusuar berangkat, Tim Revaluasi 
II  berangkat ke Pulau Mamburit 
untuk menilai aset BMN milik Distrik 
Navigasi berupa mercusuar berikut 
tanah dan bangunan pelengkapnya. 
Tim Pemeliharaan menuju mercusuar 
yang berada ditengah laut untuk 
dilakukan pergantian Accu agar 
lampu dapat terus menyala dimalam 
hari. Setelah dari mercusuar Tim 
pemeliharan melanjutkan perjalanan 
ke Pulau Mamburit untuk melakukan 
pengecekan mercusuarnya. 
Tim Revaluasi III tetap di KN Bima 
Sakti Utama menunggu teman-teman 
Tim II bekerja. Jarak dari KN Bima 
Sakti Utama menuju Pulau Mamburit 
sekitar 2 km. Setelah selesai melakukan 
revaluasi dan  pemeliharaan di Pulau 
Mamburit Tim kembali ke KN Bima 
Sakti Utama. Tim Revaluasi II setelah 
makan siang, mengambil barang 
bawaan dan diantar ke Pulau Kangean 
menggunakan Sekoci, guna melakukan 
revaluasi BMN di Pulau Kangean. Pulau 
Kangean merupakan pulau yang padat 
penduduknya yang terbagi menjadi dua 
Kecamatan yaitu Kecamatan Arjasa  dan 
Kecamatan Kangayan.

Pulau Mamburit 

Pulau Mamburit merupakan pulau 
kecil dengan luas + 8 hektar, penduduk 
sebanyak 600 KK, sebagian besar 
sebagai nelayan. Tim penilai langsung 
melakukan pendataan BMN yang ada di 
pulau ini berupa tanah dan bangunan 
mercusuar serta bangunan rumah dinas. 
Berdasarkan informasi dari petugas 
penjaga menara suar bahwa keberadaan 
rambu suar di Pulau Mamburit sangat 
vital bagi kapal – kapal yang berlayar di 
sekitar Kepulauan Kangean. 

Setelah kurang lebih 1,5 jam berada 
di Pulau Mamburit, Tim bersama 
rombongan kembali menuju Kapal 
Bima Sakti Utama untuk mengambil 
perlengkapan dan melanjutkan 
perjalanan ke Pulau Kangean dengan 
sekoci yang sama.

Pulau Kangean

Kepulauan Kangean adalah deretan 
pulau-pulau yang terletak di sebelah 
timur pulau madura dan termasuk 
dalam wilayah administratif Kabupaten 
Sumenep. Untuk menuju ke Pulau 
Kangean hanya dapat ditempuh melalui 
jalur laut karena di Pulau Kangean 
belum terdapat fasilitas bandara. 
Jalur laut dapat ditempuh mulai dari 
Pelabuhan Perak di Surabaya maupun 
melalui Pelabuhan Kalianget di 
Sumenep. Namun untuk menuju ke 
beberapa pulau di sekitar Pulau Kangean 
tidak tersedia kapal penumpang secara 
reguler dan biasanya dijangkau dengan 
menyewa kapal milik nelayan sekitar.

Tiba di Pulau Kangean, petugas Distrik 
Navigasi Surabaya kembali ke Kapal 
Bima Sakti Utama untuk melanjutkan 
perjalanan ke pulau-pulau lainnya 
bersama Tim Penilai yang lain.

Tim Penilai di Pulau Kangean dijemput 
oleh petugas dari Pengadilan Agama 
Kangean mengingat tidak adanya 
angkutan umum di wilayah daratan 
Kangean. Pulau Kangean merupakan 
pulau terbesar dengan panjang dari 
barat ke timur kurang lebih 50km 
sedangkan luasnya 430km2. 

Serba Serbi Revaluasi BMN

Revaluasi BMN 2018:

Ekspedisi
Pulau Terluar Madura

Kegiatan Revaluasi di kepulauan membutuhkan 
persiapan yang cukup, baik dari sisi ketersediaan 
transportasi, kesiapan satuan kerja yang akan 

dikunjungi, informasi kondisi cuaca dan perlengkapan yang 
dibutuhkan pada saat pelaksanaan survei. Hal ini mengingat 
keterbatasan yang akan dihadapi oleh Tim Pelaksana saat di 
lapangan.

Transportasi menggunakan jalur laut sangat tergantung 
kondisi cuaca baik angin maupun ketinggian ombak, sehingga 
pada saat-saat tertentu pihak otoritas pelabuhan melarang 
kapal untuk berlayar demi keselamatan penumpang. 
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak otoritas 
pelabuhan bahwa kondisi cuaca di sekitar Kepulauan Madura 
akan relatif aman dikunjungi selama bulan April s.d. Mei 
2018.

Akhir Bulan April sampai Bulan Mei 2018, Tim Revaluasi 
KPKNL Pamekasan melanjutkan penilaian kembali Barang 
Milik Negara (BMN) diwilayah Kepulauan. Jumlah NUP yang 
tersisa sebanyak 80 NUP yang tersebar di seluruh kepualaun 
Sumenep dari mulai Pulau Sapudi, Kangean, Sapeken, Gili 
Genting, Kemudi, Mamburit, Soibus, Sepanjang dan pulau 
paling jauh Sekala serta Masalembu. Tim Revaluasi KPKNL 
Pamekasan juga mendapat tugas tambahan penilaian BMN 
perbantuan dari KPKNL Surabaya yang berada di kepulauan 
milik Distrik Navigasi, Lantamal, dan Koramil. 

Tim Revaluasi KPKNL Pamekasan terbagi menjadi tiga Tim, 
Tim Pertama terdiri dari Widhi Prasetyo sebagai Ketua Tim 
I, dengan anggota Handex Kuswoyo dan Dian Novianto 
Prihantono, melakukan revaluasi disekitar kepulauan Sapudi, 
Giligenting, Gililaba, Raas, dan TIM Kedua terdiri dari I 
Ketut Sujana (Kepala Seksi Pelayanan Penilaian) sebagai 
Ketua Tim II , dengan anggota Djoko Setianto dan Heryan 
Wibowo, melakukan revaluasi disekitar Pulau Kangean dan 
Tim Ketiga terdiri dari Yulianto (Kepala Seksi Hukum dan 
Informasi) sebagai Ketua Tim III, dengan anggota Hanif 
Azhar dan Tridasa Novany Wijaya melakukan revaluasi  di 
sekitar Pulau Sapeken, Soibus, Sepanjang, Kemudi  dan 
Sekala serta Masalembu.

Tim Revaluasi Pertama melakukan perjalanan dengan 
menggunakan kapal perintis. Tim Revaluasi Kedua dan Ketiga 
menggunakan Kapal Negara (KN) Bima Sakti Utama milik 
Distrik Navigasi Kelas I Surabaya, dikarenakan bertepatan 
dengan tugas Distrik Navigasi Kelas I Surabaya yang 
melakukan pemeliharaan terhadap mercusuar-mercusuar di 
kepulauan.

KPKNL Pamekasan telah menyelesaikan target Revaluasi 
Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2018 berupa tanah dan 
bangunan sebanyak 1079 NUP (Nomor Urut Pendaftaran) atau 
sebesar 111,82 % dari target yang ditetapkan sebesar 965 NUP, 
kesemua NUP berasal dari 39 satker (Satuan Kerja). NUP yang 
tersisa dan belum dilakukan revaluasi sebanyak 80 NUP yang 

tersebar diwilayah kepulauan di Kabupaten Sumenep.

Kapal Negara Bima Sakti Utama/Dok: KPKNL Pamekasan

Mengenal ruang kemudi kapal bersama kapten kapal
Dok: KPKNL Pamekasan

Kapal Sekoci diturunkan menuju Pulau Mamburit
Dok: KPKNL Pamekasan
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termakan usia karena korosi oleh angin laut dan kropos-
kropos. Bangunan sebaiknya segera dihapuskan dan 
dibongkar agar nantinya tidak roboh dan menimpa warga. 

Pengambilan data BMN di Pulau Soibus setelah di rasa cukup 
Tim Revaluasi bersiap untuk kembali ke KN Bima Sakti 
Utama, untuk melanjutkan perjalanan kembali. 

Sekoci milik KN Bima Sakti Utama ternyata tidak berani 
mengantar Tim Revaluasi ke Pulau Sapeken, dikarenakan 
jarak tempuh dari KN Bima Sakti Utama cukup jauh sekitar 
4 km dan juga tingginya gelombang yang harus dilewati. Tim 
Distrik Navigasi terus berkomunikasi dengan UPP Sapeken, 
untuk minta bantuan agar dapat menjemput Tim Revaluasi 
KPKNL Pamekasan di KN Bima Sakti Utama. Petugas UPP 
Sapeken berhasil dihubungi dan akan menjemput Tim 
Revaluasi KPKNL Pamekasan. Selanjutnya Tim Penjemput 
dari UPP Sapeken datang dengan menggunakan sekoci 
(berbahan karet dengan mesin motor) dengan ukuran yang 
lebih kecil dari sekoci milik KN Bima Sakti Utama. Karena 
berlayar menggunakan  sekoci yang kecil dan harus berlayar 
dengan kondisi ombak yang cukup besar, sekoci terombang-
ambing cukup kuat membuat penumpang sekoci nyalinya 
ciut. Waktu 30 menit terasa lama, hingga akhirnya tim 
sampai di dermaga Pulau Sapeken. 

Pulau Sapeken merupakan satu pulau yang besarnya hanya 
satu desa, dan masuk wilayah administratif Desa Sapeken, 
Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep. Pulau Sapeken 
merupakan pulau yang terpadat dibandingkan dengan pulau-
pulau lain disekitarnya. Pulau Sapeken merupakan pusat 
perdagangan dan pemerintahan wilayah kecamatan Sapeken, 
dimana penduduk sekitar pulau berjualan dan bertransaksi 
mencari kebutuhan hidup sehari-hari dipulau ini. Sejak 
pukul 09.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB ramai pedagang 
dan pembeli yang bertransaksi. Dengan tingkat keramaian 
dan kepadatan yang cukup tinggi serta jalan yang sempit 
membuat transportasi dipulau ini tidak dilalui/tidak ada 
kendaraan roda empat. Angkutan umum yang ada di pulau 

hanya motor yang dimodifikasi menjadi roda 3 dan sepeda 
motor.

Di Pulau Sapeken Tim Revaluasi III mengambil data untuk 
penilaian BMN, berupa tanah dan bangunan UPP Sapeken, 
tanah dan bangunan Terminal UPP Sapeken, Tanah dan 
Bangunan Polsek Sapeken, tanah dan Bangunan Koramil, dan 
tanah serta bangunan Kantor Urusan Agama (KUA) Sapeken.

Setelah memperoleh data yang diperlukan dan sambil 
menunggu jemputan KN Bima Sakti Utama, tim beristirahat 
di Kantor UPP Sapeken. Dipulau Sapeken tidak ada Hotel  
atau penginapan sehingga Tim Revaluasi harus menginap di 
UPP Sapeken, kebetulan ada satu kamar yang kosong karena 
penghuninya sedang pulang kampung.

Sekitar pukul 19.00 WIB keesokan malam, KN Bima Sakti 
Utama menjemput tim, berlabuh di tengah laut dekat 
dengan Pulau Sapeken. Tim UUP Sapeken bersiap-siap 
untuk mengantar Tim Revaluasi III menuju ke KN Bima 
Sakti Utama ditengah laut. Dalam kegelapan, sekoci milik 
UPP Sapeken melaju melawan ombak menembus kegelapan. 
Hanya diterangi senter kecil yang cahayanya tidak begitu 
terang, sekoci UPP Sapeken berhasil merapat di KN Bima 
Sakti Utama. 

Pulau Sepanjang dan Pulau Sekala

Tim Revaluasi III dan Tim Pendamping dari Disnav Kelas I 
Surabaya melanjutkan perjalanan menuju pulau Sepanjang 
yang ditempuh dalam waktu 4 jam. Tepat pukul 16.25 kapal 
KN Bima Sakti Utama berlabuh di tengah laut Kepulauan 
Sepanjang dan dilanjutkan dengan menurunkan dua sekoci 
untuk kegiatan Tim Disnav dengan pemeliharaan mercusuar 
dan sekoci dua melakukan kegiatan revaluasi BMN di 
kepulauan Sepanjang.  

Awal perjalanan menuju pulau Sepanjang, muncul perasaan 
khawatir dan takut melihat kencangnya angin serta tingginya 
gelombang. Pertama turun ke sekoci langsung dihantam 
gelombang yang tinggi sampai basah kuyup.  

Karena angin kencang dan ombak yang tinggi, perjalanan 
dari KN Bima Sakti Utama menuju Pulau Sepanjang yang 
berjarak 3 km biasanya dapat ditempuh dalam waktu 20 
menit, saat itu ditempuh dalam waktu 35 menit, hampir dua 
kali lipat. Sekoci harus berlayar zig-zag dan berhati-hati dalam 
memilih arah yang tepat menuju Pulau Sepanjang. 

Setelah mendekati Pulau Sepanjang, sebelum mendarat 
seluruh petugas Distrik Navigasi Surabaya turun ke laut 
dangkal guna memegang sekoci untuk mendapatkan posisi 
yang tepat dalam memasang jangkar. Perjalanan dari sekoci 
menuju Pulau Sepanjang berjarak 150 meter ditempuh 
dengan berjalan kaki didalam air laut dengan memakai 
sepatu boot untuk menghindari batu karang. 

Pulau Kangean dibagi dalam dua kecamatan yaitu Kecamatan 
Arjasa di bagian barat dan Kecamatan Kangayan di bagian 
timur. Terdapat beberapa satuan kerja di Pulau Kangean 
antara lain Pengadilan Agama Kangean, Cabang Rutan 
Sumenep di Arjasa, Polsek Arjasa, Polsek Kangayan, KUA 
Kangean, Kantor Koramil Kangean dan UPP Sapeken Wilayah 
Kerja Kangean.

Pelaksanaan revaluasi dimulai pada Satuan Kerja yang berada 
di Kecamatan Arjasa antara lain Pengadilan Agama Kangean, 
Cabang Rutan Sumenep di Arjasa, Polsek Arjasa dan Koramil 
Kangean. Selama pelaksanaan revaluasi dimaksud, Tim 
Penilai berkoordinasi dengan masing – masing satuan kerja 
mengingat keterbatasan transportasi dan fasilitas listrik 
yang hanya menyala selama 12 jam di malam hari saja. 
Usai survei BMN di wilayah Kecamatan Arjasa, tim penilai 
mempersiapkan diri untuk melaksanakan survei BMN di 
wilayah Kecamatan Kangayan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari beberapa 
satker bahwa untuk menuju ke Kecamatan Kangayan akan 
terkendala sarana transportasi dan kondisi jalanan yang 
rusak. Untuk itu tim penilai berkoordinasi dengan Polsek 
Arjasa meminta bantuan sarana transportasi yang dapat 
digunakan menuju kecamatan kangayan. Kapolsek Arjasa 
sangat kooperatif dengan membantu menyediakan sarana 
kendaraan dan pendamping menuju Kecamatan Kangayan.

Perjalanan ke Kecamatan Kangayan di ujung timur Pulau 
Kangean yang berjarak 40km ditempuh selama 2 jam dengan 
kondisi jalanan yang rusak parah dan memasuki wilayah 
hutan jati sepanjang kurang lebih 30km. Rumah penduduk 
dan kendaraan lain yang melintas sangat jarang dijumpai 
selama perjalanan. 

Memasuki kota Kecamatan Kangayan baru terasa adanya 
aktifitas warga yang berdasarkan informasi dari aparat 
setempat bahwa sebagian besar warganya bekerja di luar 
negeri sebagai TKI sebagaimana juga penduduk di wilayah 
Kecamatan Arjasa.

Tim Penilai disambut ramah oleh Kapolsek Kangayan dan 
mendampingi tim selama proses penilaian kembali BMN 
termasuk pelaksanaan revaluasi di satker lain yang berada di 
wilayah Kecamatan Kangayan. Seharian berada di Kecamatan 
Kangayan, Tim bersama pendamping dari Polsek Arjasa 
pamit untuk kembali ke Arjasa mengingat satu-satunya 

tempat menginap berada di Kecamatan Arjasa. 

Setelah selesai melakukan revaluasi BMN dan menikmati 
perjalanan menyusuri kepulauan kangean, akhirnya tim 
penilai kembali ke Pamekasan dengan menggunakan Kapal 
Express Bahari dengan rute Kangean menuju Pelabuhan 
Kalianget di Sumenep.

Pulau Sapeken dan Soibus

Setelah mengantar Tim Revaluasi II ke Pulau Kangean, KN 
Bima Sakti Utama melanjutkan perjalanan menuju Pulau 
Sapeken dan Pulau Soibus. Perjalanan dimulai pukul 13.00 
WIB dan sampai ditengah-tengah antara Pulau Sapeken dan 
Pulau Soibus pukul 18.00 WIB perjalanan ditempuh sekitar 
6 jam. Dikarenakan tiba di sekitar pulau Sapeken dan Pulau 
Soibus sudah larut malam maka Tim Revaluasi dan Tim 
Pemeliharaan memutuskan untuk istirahat terlebih dahulu 
di KN Bima Sakti Utama dengan posisi ditengah laut. Tidur 
ditengah laut dengan terombang-ambing ombak adalah hal 
yang baru bagi tim penilai. 

Keesokan hari, Setelah Tim Revaluasi III dan Tim 
Pemeliharaan sarapan, dua sekoci diturunkan. Satu 
sekoci untuk menuju ke Pulau Soibus dan sekoci lainnya 
pemeliharaan mercusuar. sekocil menuju ke Pulau Soibus 
berisi 7 orang, awal perjalanan ombak cukup besar karena 
berada/posisi di laut dalam. Setelah mendekati daratan 
ombak terasa tenang. Seluruh penumpang yang memakai 
boots turun ke air di bibir pantai, karena masih banyaknya 
batu karang dan  sekoci tidak dapat berlabuh didermaga.

Perjalanan menuju mercusuar Pulau Soibus dari tempat 
mendarat hanya sekitar 150 meter dengan jalan kaki. Pulau 
Soibus merupakan pulau yang berpenduduk dan masuk 
dalam wilayah administratif Desa Saur Soibus, Kecamatan 
Sapeken Kabupaten Sumenep. 

Dipulau Soibus terdapat aset BMN berupa bangunan menara 
mercusuar, bangunan rumah dinas dan dermaga (jetty). 
Sedangkan Menara Pulau Soibus juga terdapat dermaga 
untuk berlabuh serta untuk pengamanan bangunan menara 
Mercusuar Pulau Soibus ditunjuk seorang penjaga. Berlokasi 
disamping bangunan menara suar yang masih baik, ada juga 
menara suar yang lama dengan kondisi memprihatinkan 
dan sudah tidak dipakai serta sudah ditumbuhi rerumputan. 
Bangunan menara yang terbuat dari besi terlihat sudah 

Gapura Pulau Kangean /Dok: KPKNL Pamekasan

Perahu Karet dari UPP Sapeken menjemput tim /Dok: KPKNL Pamekasan

Bersama Kapolsek Kangayan /Dok: KPKNL Pamekasan
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Tim Pertama Revaluasi BMN menuju 
Pulau Raas.  Untuk mencapai pulau ini, 
dibutuhkan kesabaran ekstra sebelum 
tiba ke tujuan. Tim harus menempuh 
perjalanan darat selama kurang lebih 2 
jam dari Pamekasan menuju Pelabuhan 
Kalianget, Kabupaten Sumenep. 
Selanjutnya dari pelabuhan yang berada 
di ujung tenggara Pulau Madura ini, 
Tim menempuh perjalanan laut dengan 
kapal perintis selama kurang lebih 5 jam 
perjalanan laut. 

Sesampainya di Pulau Raas Tim 
Revaluasi dijemput oleh petugas Polsek 
Raas menggunakan kendaraan dinas 
berpenggerak roda depan dan belakang 
karena jalan yang rusak dan masih 
banyak belum diaspal. 

Fasilitas di Pulau Raas serba terbatas. 
Listrik menjadi barang yang langka.
masyarakat di Pulau Raas mengandalkan 
panel surya dan mesin diesel milik 
pribadi. PDAM juga belum ada jadi tim 
mandi dan melakukan aktifitas sehari-
hari dengan air payau, karena memang 
semua air tanah di Pulau Raas payau. 

Tim Revaluasi KPKNL Pamekasan 
menginap di Kantor Urusan Agama 
(KUA) Raas karena tidak tersedia 
penginapan di Pulau Raas.  Setelah 
beristirahat di KUA Raas keesokan hari, 
tim melanjutkan perjalanan kembali ke 
pelabuhan rakyat ketupat untuk menuju 
pulau Sapudi. Dari  pelabuhan ketupat 
tim revaluasi menggunakan kapal kayu 
yang hanya dapat dinaiki maksimal 
20 orang. Goyangan ombak yang 
besar membuat kami semua pusing 
hingga mabuk laut. Setelah terombang-
ambing selama satu jam, tim sampai di 
Pelabuhan Gayam.  Perahu tidak bisa 
langsung sandar ke Dermaga karena air 
surut, untuk bisa ke pinggir pantai harus 
naik perahu kecil. Sampai di pinggir 
pantai, Tim Revaluasi dijemput oleh 
petugas Polsek Gayam menggunakan 
mobil minivan. 

Pulau Sapudi adalah Pulau terluas 
kedua setelah kangean, terdiri dari dua 
kecamatan yaitu kecamatan Gayam 
dan Kecamatan Nonggunong. Dari 

pulau Sapudi inilah asal mula muncul 
kebudayaan Karapan Sapi. Hal ini 
menjadi salah satu faktor daya tarik 
untuk dijadikan pulau wisata berbasis 
sejarah dengan menonjolkan pelestarian 
kebudayaan karapan sapi sekaligus 
pembudidayaan sapi karapan yang asli.

Revaluasi BMN di Polsek Gayam dan 
KUA Gayam dapat diselesaikan malam 
hari. Kondisi yang tidak berbeda dengan 
Pulau Raas, di Pulau Sapudi juga tidak 
ada penginapan.  Tim memutuskan 
untuk bermalam di Kantor Urusan 
Agama Gayam. Namun situasi sedikit 
lebih baik, daripada Pulau Raas. Listrik 
dan PDAM sudah melayani masyarakat 
selama 24 jam,  jadi tim bisa mengisi 
baterai laptop dan ponsel, serta mandi 
memakai air tawar sesering yang kita 
mau. 

Kepala KUA Gayam menyambut ramah. 
Tim dijamu dengan makan makanan 
khas kepulauan yaitu ikan bakar  dan 
dipersilahkan  tidur di kamar khusus 
untuk tamu. Kami berbincang bincang 
dengan Kepala KUA sampai larut malam 
mengenai pengembangan desa dan 
kondisi Kecamatan Gayam.

Keesokan hari, dengan diantar petugas 
Polsek Gayam, tim melanjutkan 
perjalanan ke Polsek Nonggunong. 
Kecamatan Nonggunong tidak semaju 
Kecamatan Gayam, kota yang masih 
terasa sepi dan jalan banyak yang belum 
diaspal. 

Selesai dari Polsek Nonggunong dan 
KUA Nonggunong tim melanjutkan 
revaluasi di Disnav Nonggunong. BMN 
yang direvaluasi berupa mercusuar dan 
bangunan warisan belanda yang masih 
berdiri kokoh. Pulau Giligenting

Adalah pulau terakhir yang harus 
dikunjungi Tim Revaluasi KPKNL 
Pamekasan. Berangkat dari Sumenep 
Tim melalui jalan darat menuju 
Pelabuhan Saronggi sekitar 45 
menit yang dilanjutkan dengan kapal 
kayu. Perjalanan menyeberang ke 
pulau Giligenting kurang lebih 30 
menit. Perjalanan berjalan dengan 

lancar, ombak yang kecil, cuaca yang 
tidak panas menambah keindahan 
perjalanan. Sesampainya di Pelabuhan 
Giligenting kami dijemput anggota 
Polsek Giligenting menggunakan mobil 
berpenggerak depan dna belakang 
menuju Polsek Giligenting dan KUA 
Giligenting. Seperti pulau Sapudi, 
Pulau Giligenting sudah mendapatkan 
layanan listrik dan PDAM selama 24 
jam. 

Perjalanan yang cukup melelahkan 
merupakan pengalaman paling berharga 
Tim Revaluasi KPKNL Pamekasan. 
Disamping tantangan alam yang harus 
dihadapi, masih ada kendala teknis 
yang harus diselesaikan dalam revaluasi 
BMN yaitu petugas pendamping dari 
satker kurang memahami pentingnya 
data yang disampaikan kepada Tim 
Revaluasi sehingga Tim Revaluasi 
harus berkoordnasi untuk melakukan 
pengukuran langsung terhadap objek 
BMN seperti bangunan dan dermaga. 
Kendala kedua petugas pemegang 
SIMAK pada satker merupakan petugas 
baru dan tidak memahami secara baik 
terhadap aplikasi, sehingga tidak dapat 
memberikan penjelasan yang memadai 
saat dimintai informasi/data revaluasi.

Pulau Sepanjang  merupakan pulau 
yang berpenduduk dan masuk dalam 
wilayah administratif Desa Tanjung 
Kiok Kecamatan Sapeken Kabupaten 
Sumenep. Di pulau ini   terdapat aset 
BMN berupa bangunan menara suar, 
bangunan  gedung kantor permanen,  
bangunan  rumah dinas, bangunan 
tempat kerja lainnya dan bangunan 
penampungan air baku.  

Selesai pengambilan data revaluasi 
BMN di Pulau Sepanjang (termasuk 
data pembanding tanah), Tim Revaluasi 
bergegas kembali ke KN Bima Sakti 
Utama. Cuaca masih kurang bersahabat, 
ditambah dengan matahari yang sudah 
tenggelam sekitar pukul 18.15 WIB tim 
kembali di KN Bima Sakti Utama. 

KN Bima Sakti Utama melanjutkan 
perjalanan menuju ke Pulau Sekala, 
perjalanan ditempuh dalam waktu 8 
jam. Sepanjang perjalanan ditengah 
keheningan malam terdengar suara 
ombak/gelombang dan hempasan angin 
kencang membuat perjalanan semakin 
menakutkan dan menantang, ditambah 
sinyal handphone dan internet sama 
sekali tidak ada.

Sepanjang perjalanan sebagian Anak 
Buah Kapal (ABK) melakukan kegiatan 
memancing dan karaoke bersama untuk 
mengusir kesunyian dan keheningan 
malam. Dua jam sebelum tiba di Pulau 
Sekala, sekitar pukul 02.00 WIB pagi 
terjadi hal yang tidak diinginkan. 
Mesin kapal mati. Hal ini berdampak 
semua peralatan listrik dan AC (air 
Conditioner) di kapal mati.  Semua 
awak KN Bima Sakti Utama bersyukur 
kepada Tuhan YME karena posisi 
gelombang berangsung-angsur kecil 
sementara posisi kapal berada di tengah 
laut dalam. Dibutuhkan waktu sekitar 
4 jam lebih untuk maintenance mesin 
kapal yang mati. Nahkoda kapal Kosyim 
Musfiyono berujar “Seandainya terjadi 
ombak besar pada saat mesin mati bisa 
berakibat (fatal), kapal terbalik karena 
posisi kapal berada di perairan laut 
dalam seperti yang terjadi di Tanjung 
Priok beberapa bulan kemarin”. 

Setelah selesai diperbaiki, perjalanan 
ke Pulau Sekala dilanjutkan. KN Bima 
Sakti Utama sampai pukul 09.00 WIB 
sampai disekitar Pulau Sekala. Sekoci 
segera diturunkan untuk melaksanakan 
kegiatan di pulau Sekala. Jarak pulau 
Sekala dengan KN Bima Sakti Utama 
sekitar 1,5 km dan ditempuh dalam 
waktu 20 menit. 

Setelah sekoci berlabuh seperti kegiatan 
sebelumnya seluruh petugas dan tim 
Disnav turun berjalan kaki di perairan 
sejauh 100 meter untuk menuju 
pinggir pantai. Sesampainya di daratan 
masih harus melakukan perjalanan 
darat sekitar 12 km untuk menuju ke 
Menara Suar Listrik Diesel. Perjalanan 
darat kali ini menggunakan kendaraan 
niaga roda tiga milik Disnav yang dapat 
menampung 7 orang dengan melalui 
jalan desa. 

Di Pulau Sekala terdapat aset BMN milik 
Disnav berupa bangunan menara suar 
listrik diesel, bangunan rumah dinas dan 
bangunan tempat kerja lainnya. Pulau 
ini banyak dihuni masyarakat suku 
Bugis dan suku Bajo dengan budaya 
dan bahasa masing-masing suku serta 
rumah panggungnya. Meskipun pulau 
ini masuk wilayah kepulauan Sumenep 
(Madura) namun sepanjang perjalanan 
tidak ditemukan suku madura yang 
bermukim disana. Hal ini dikarenakan 
letak geografis pulau yang lebih dekat ke 
Sulawesi dari pada ke Sumenep. 

Setelah pengambilan data BMN di Pulau 
Sekala selesai. Tim Disnav melanjutkan 
perjalanan ke KN Bima Sakti Utama, 
untuk melanjutkan perjalanan kembali.

Perjalanan dilanjutkan ke Pulau 
Sapeken untuk menjemput Tim 
Pertama (Yulianto dan  Tridasa Novany 
Wijaya) diperkirakan memakan waktu 
sekitar 6 jam.

Pukul 18.40 KN Bima Sakti Utama 
tiba di Perairan Kepulauan Sapeken dan 
dilakukan komunikasi dengan Petugas 
UPP Sapeken, Tim Pertama diantar 
Petugas UPP Sapeken menggunakan 
sekoci merapat di KN Bima Sakti Utama. 

Perjalanan dilanjutkan untuk menuju 
Pulau Kemudi guna melakukan 
revaluasi BMN berupa mercusuar dan 
bangunan rumah dinas. Perjalanan dari 
pulau Sapeken ke Pulau Kemudi Desa 
Goa-goa Kec. Raas Kabupaten Sapeken 
memerlukan waktu sekitar 11 jam. KN 
Bima Sakti Utama sampai disekitar 
Pulau Kemudi Jam 09.00 WIB keesokan 
harinya. Pulau Kemudi merupakan 
pulau yang tidak berpenduduk hanya 
ditempati  petugas jaga Mercusuar. 

Tim revaluasi BMN mengalami 
kesulitan dalam melakukan revaluasi 
BMN di Pulau Kemudi, dikarenakan 
pulau kemudi tidak berpenghuni 
sehingga sulit untuk mencari data 
pembanding untuk tanah. Di Pulau 
Kemudi tidak ada transaksi jual beli atau 
tanah yang ditawarkan. Tim revaluasi 
terpaksa harus pergi ke pulau sebelah 
yaitu Pulau Goa-Goa, untuk mencari 
obyek tanah yang ditawarkan atau yang 
telah transaksi jual beli.         

Selesai dari Pulau Kemudi KN Bima 
Sakti Utama melanjutkan perjalanan 
menuju ke daratan Sumenep (di 
Pelabuhan  Tanjung Sumenep). Tepat 
pukul 18.00 WIB KN Bima Sakti 
Utama sampai disekitar Pelabuhan 
Tanjung Sumenep, Tim Revaluasi 
KPKNL Pamekasan dan Tim Disnav 
Surabaya diantar ke pelabuhan Tanjung  
menggunakan sekoci. Selanjutnya 
Tim Disnav Kelas I Surabaya dan Tim 
Revaluasi BMN KPKNL Pamekasan 
melanjutkan perjalanan melalu darat  
menuju ke tempat asalnya masing-
masing. Tugas  KN Bima Sakti telah 
selesai.

Pulau Raas

Pulau Raas merupakan nama sebuah 
pulau terpencil yang harus didatangi 
Tim  Revaluasi Barang Milik Negara. 
Letaknya ada di di antara gugusan pulau-
pulau di sebelah timur Pulau Madura. 
Secara administratif pulau ini bersama 
13 pulau kecil lainnya merupakan 
bagian dari Kecamatan Raas, Kabupaten 
Sumenep, Propinsi Jawa Timur.
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Tantangan

Wilayah kerja yang luas 
menciptakan tantangan 
sendiri untuk KPKNL Bima 
dalam melakukan berbagai 
aktivitas kerja. Sebagai 
contoh jalan yang cukup 
menantang ketika masuk ke 
daerah terpencil dan belum 
terjangkau oleh operator seluler 
hingga menyebabkan kurang 
memadainya jaringan komunikasi. 
KPKNL Bima sendiri mempunyai cara 
untuk menyikapinya dengan mengefektifkan 
waktu agar tidak berlama-lama di area blankspot dan juga 
meminta bantuan jaringan internet kepada satker. Tidak 
hanya itu, KPKNL Bima juga ada di daerah cincin api atau 
rentan terjadi bencana sehingga mengharuskan seluruh 
pegawai KPKNL harus tetap siaga. Tantangan lainnya 
adalah internal KPKNL Bima sendiri yang mempuyai 
SDM cukup sedikit yaitu 23 orang sehingga hal ini 
mengharuskan beberapa pegawai di KPKNL Bima untuk 
kerja merangkap.

Upaya dalam memenuhi harapan masyarakat dan 
memenuhi good goverment

Dalam rangka membangun good goverment, KPKNL 
Bima mengambil langkah untuk membangun 
karekteristik  kantor yang berpedoman pada implementasi 
nilai-nilai kementerian keuangan, seperti membuat 

jadwal internalisasi berupa ngobrol 
bareng dengan kepala seksi setiap 

minggu di hari senin, dan dengan 
pelaksana setiap bulan. Sebuah 
langkah sederhana, namun bila 
dilaksanakan secara konsisten 
akan menimbulkan kepercayaan 
dari masyarakat.

Efisiensi anggaran dengan 
pelayanan maksiamal

KPKNL Bima mempunyai cara sendiri 
untuk mensiasati efisiensi anggaran dengan 

tidak mengurangi kualitas pelayanan, antara lain 
dinas menggunakan kendaraan kantor untuk menekan 
biaya transportasi. Bentuk efisiensi anggaran lainnya 
adalah penguatan sinergi antar seksi, sehingga bila ada 
dua atau lebih seksi yang bersinggungan pada suatu 
tugas, biaya tugas bisa ditekan dengan pemberangkatan 
perwakilan seksi sekaligus, misalnya pemindah tanganan 
dan pemanfaatan BMN .

Organisasi yang mengikuti perkembangan zaman

Kondisi Bima yang sedemikian rupa mengarahkan KPKNL 
Bima untuk fleksibel namun tetap searah dengan idealisme 
organisasi yang harus mengikuti perkembabangan 
jaman. Pegawai KPKNL Bima dituntut untuk mengikuti 
perkembangan agar terbiasa dan dapat menyesuaikan serta 
menempa diri dengan pekerjaan yang semakin kompleks.

________________   Profil Kantor KPKNL Bima ________________

Teks: Acep Hadinata ~ Foto: Brilly Arta F.

Kabupaten Bima terletak di Provinsi Nusa Tenggara 
Barat, Indonesia berdiri pada tanggal 5 Juli 1640  
ini mempunyai luas wilayah berdasarkan Undang-

undang Nomor 13 tahun 2002 adalah seluas 437.465 
Ha atau 4.394,38 Km² (sebelum pemekaran 459.690 
Ha atau 4.596,90 Km²) dengan jumlah penduduk 
419.302 jiwa. Secara topografis, wilayah Kabupaten Bima 
sebagian besar (70%) merupakan dataran tinggi bertekstur 
pegunungan sementara sisanya (30%) adalah dataran. Saat 
ini, KPKNL Bima beralamat di Jl Soekarno Hatta No.177, 
Sadia, Mpunda, Bima, Nusa Tenggara barat 84115, 
Indonesia. Wilayah kerja KPKNL Bima meliputi Kota 
Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu,  Kabupaten 
Sumbawa Besar, dan Kabupaten Sumbawa Barat.

Kearifan lokal dukung pencapaian kinerja

Ibadah yang kuat dan disiplin menjadi sebuah kearifan 
lokal tersendiri di KPKNL Bima. Dengan komposisi 98% 

dari masyarakat Bima adalah muslim, KPKNL Bima pun 
turut menerapkan budaya-budaya religius seperti sholat 
tepat waktu, sholat subuh berjamaah, sampai penghentian 
aktivitas ketika adzan berkumandang. Ibadah yang taat 
dan disiplin dipercaya dapat mendukung pencapaian 
kinerja sehingga akan memudahkan tugas dalam bekerja.

Inovasi dan pelayanan

Usaha “jemput bola” telah menjadi andalan KPKNL 
Bima dalam melayani masyarakat. Dalam hal lelang, 
KPKNL Bima tidak hanya menjelaskan prosedur-prosedur 
lelang saja, tetapi juga melaksanakan sosialisasi teknis 
sehingga masyarakat dapat memahami lelang secara lebih 
komperehensif. Selain itu,  Pengurusan Piutang Negara 
pun dikemas dalam inovasi berupa penagihan langsung 
dengan waktu yang disesuaikan dengan keadaan debitur 
misal saat musim panen, sehingga proses penagihan akan 
lebih cepat dan efektif.

Disiplin dalam Ibadah
Dukung Capaian Kinerja
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unggulan DJKN. Diantaranya, Penetapan Status 
Penggunaan BMN Berupa Tanah dan/atau Bangunan 
pada KPKNL, Persetujuan/Penolakan Penjualan BMN 
Selain Tanah Dan/Atau Bangunan pada KPKNL, 
Pelayanan Permohonan Keringanan Utang pada KPKNL, 
Pelayanan Permohonan Penarikan Pengurusan Piutang 
Negara, Pelayanan Permohonan Penebusan Barang 
Jaminan Senilai/di Atas Nilai Pengikatan, Penerbitan 
Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL), 
Penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Selesai 
(SPPNS), Penetapan Jadwal Lelang, Pelaksanaan Lelang, 
Pelayanan Pengembalian Uang Jaminan Penawaran 
Lelang, Pelayanan Pemberian Kuitansi Pembayaran Harga 
Lelang, Pelayanan Pemberian Kutipan Risalah Lelang dan 
Dokumen Kepemilikan Barang Penyetoran hasil Bersih 
Lelang Kepada Penjual/Kas Negara melalui Bendahara 
Penerimaan.

Inovasi yang sedang dan akan KPKNL Lhokseumawe 
lakukan dalam melaksanakan program unggulan tersebut 
adalah membuat aplikasi e-filling arsip lelang dalam 
rangka untuk mempercepat pelayanan kepada stakeholder. 
Membuat aplikasi pencarian arsip laporan penilaian 
(digitalisasi layanan) dalam rangka Penatausahaan 
Laporan Penilaian. Hal ini untuk mempermudahkan kita 
mencari arsip laporan penilaian lebih cepat dan akurat jika 
dibutuhkan sewaktu-waktu.

KPKNL Lhokseumawe juga membuat brosur dan pamflet. 
Brosur dan pamflet terkait dengan layanan-layanan 
unggulan yang dimiliki KPKNL Lhokseumawe guna 
memberikan informasi lebih kepada pengguna layanan 
terkait apa saja yang bisa mereka dapatkan secara optimal 
di KPKNL Lhokseumawe.

Dan yang terakhir, pemanfaatan dan pemaksimalan 
media sosial. Media sosial menjadi sebuah kebutuhan 
utama generasi millenial sehingga pemanfaatan dan 
pemaksimalan media sosial akan dapat memberikan akses 
langsung kepada stakeholder untuk berkomunikasi dengan 
KPKNL Lhokseumawe. Hal ini memberikan kontribusi 
positif dalam peningkatan pelayanan pada masyarakat dan 
stakeholder. Saat ini KPKNL Lhokseumawe mempunyai 
akun media sosial di facebook, twitter, dan Instagram. 

Tantangan

Kondisi geografis menjadi tantangan utama bagi KPKNL 
Lhokseumawe dalam pelaksanaan tusi KPKNL yang 
dikomando oleh Teddy Suhartadi Permadi ini. Memiliki 
wilayah kerja yang terdiri dari 10 Kota/Kabupaten dengan 
kerja yang terjauh adalah Kabupaten Aceh Tenggara yang 
ditempuh hanya melalui perjalanan darat dengan waktu 
12 - 14 jam dengan medan yang terjal dan dikelilingi 
dengan kawasan hutan lindung yang masih alami. Dalam 
perjalanan menuju ke Kabupaten seringkali bertemu 
dengan binatang liar yang berkeliaran. Kondisi yang 
demikian masih ditambah dengan kondisi sosial budaya 
masyarakat yang masih menyisakan trauma psikologis 
mengingat Lhokseumawe merupakan wilayah basis 
gerakan separatis. Dengan kondisi yang demikian, 
dalam menjalankan tugas dilakukan strategi yang tepat 
yaitu kendaraan berangkat beriringan agar bisa saling 
menjaga antara yang satu dengan yang lainnya serta 
tidak mengizinkan perjalanan malam karena dapat 
membahayakan keselamatan pegawai. 

Berlokasi di jalur cincin api (ring of fire) menjadikan 
Lhokseumawe rawan akan gempa besar. Pengalaman 
akan bencana besar tsunami pada tahun 2004, KPKNL 
Lhokseumawe menjalin kerjasama dengan pelatihan 
dengan unit terkait penanggulangan bencana seperti 
BPBD, Badan SAR, dan pihak-pihak lain yang terkait 
dengan penanggulangan bencana sebagai bentuk tindakan 
preventif. Selain itu KPKNL Lhokseumawe juga memiliki 
grup aplikasi whatsapp yang terafiliasi dengan BMKG 
untuk mengetahui informasi ter-update apabila terjadi 
bencana.

Terakhir, tantangan bagi KPKNL Lhokseumawe yaitu 
pemahaman stakeholder  terkait tugas dan fungsi KPKNL 
yang masih rendah. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi 
KPKNL Lhokseumawe untuk memberikan edukasi kepada 
stakeholder khususnya terkait dengan pengelolaan BMN. 
Sense of belonging atas BMN masih perlu ditingkatkan 
sehingga BMN akan banyak memberikan kontribusi positif 
bagi satker penggunanya. Ini menjadi concern KPKNL 
Lhokseumawe dalam mengedukasi masing-masing satker 
untuk memiliki dan merasa bertanggungjawab atas BMN 
yang mereka gunakan.

________________   Profil Kantor KPKNL Lhokseumawe   ________________

Tetap On Fire 
Di Jalur Ring of Fire

Kota Lhokseumawe berada persis di tengah-
tengah jalur timur Sumatera. Berada di antara 
Banda Aceh dan Medan, kota ini merupakan 

jalur distribusi dan perdagangan yang sangat penting 
bagi Aceh. 

Aceh telah terkenal sebagai produsen kopi berkualitas 
tingga hingga ke seluruh penjuru dunia. Begitu juga 
dengan “ngopi”, kebiasaan masyarakat setempat yang 
telah menjadi budaya setiap pagi. Budaya ngopi juga 
menjadi sarana bagi para pegawai untuk berinteraksi 
dengan stakeholder, tentunya kegiatan ngopi ini ada 
batasannya. Dengan menekankan kepada para pegawai 
ASN di KPKNL Lhokseumawe untuk membuat batasan 
waktu kapan di warung kopi dan kapan harus di kantor.

Di wilayah Lhokseumawe, kantor-kantor instansi 
pemerintah maupun swasta benar-benar memulai 
jam operasionalnya pada jam 10 pagi. Sebelum jam 
10 mayoritas masih berada di warung-warung kopi. 
Sebagai contoh didepan kantor KPKNL Lhokseumawe 
terdapat Kantor Bupati Aceh Utara. Mereka apel 

pagi jam 8, dan setelah apel selesai mereka semua 
ngopi ke warung-warung kopi terdekat. Awalnya para 
pegawai kebingungan melihat hal ini, karena budaya 
Kementerian Keuangan jam 7.30 sudah memasuki jam 
operasional kantor. Ternyata antara jam 7.30 s.d. 10 
belum ada tamu atau stakeholder yang memanfaatkan 
jasa KPKNL Lhokseumawe. Usut punya usut, ternyata 
karena budaya ngopi itulah yang menjadi penyebabnya. 

Melalui budaya ini pula KPKNL Lhokseumawe bisa 
menjalin hubungan baik dengan para stakeholder. 
Kenapa demikian? Budaya ngopi di Lhokseumawe 
bukan hanya membahas hal-hal ringan, tapi juga 
membahas hal-hal penting. Suasana informal ngopi ini 
membuat suasana menjadi santai yang pada akhirnya 
menumbuhkan keharmonisan dalam bekerjasama 
dengan para stakeholder.

Inovasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPKNL 
Lhokseumawe selalu berpedoman pada SOP layanan 

Teks: Najma Hasnah. ~ Foto: Ferdian Jati P.

http://lhokseumawekota.blogspot.com/2014/03/sekilas-tentang-kota-lhokseumawe.html
http://lhokseumawekota.blogspot.com/2014/03/sekilas-tentang-kota-lhokseumawe.html
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Sayangnya banyak yang belum menyadari manfaat 
gemar membaca bagi kehidupan sehari-hari, hal 
ini terbukti dari posisi Indonesia yang menempati 

peringkat 60 dari 61 negara di dunia dengan 
tingkat literasi rendah. Berdasarkan hasil penelitian  
perpustakaan nasional, rata-rata orang Indonesia 
hanya membaca buku 3-4 kali per minggu, dengan 
durasi waktu membaca per hari rata-rata 30-59 menit. 
Menyadari hal itu, untuk meningkatkan minat baca 
para pegawai, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 
melalui subdit Humas menyediakan tempat membaca 
buku yang nyaman yaitu Perpustakaan DJKN. 

Berlokasi di Gedung DJKN lantai 7, Perpustakaan 
DJKN memiliki koleksi buku lebih dari 2000 judul 
buku yang dapat dipinjam oleh pegawai DJKN maupun 
pegawai Kementerian Keuangan non-DJKN. Berbagai 
layanan disediakan demi kemudahan dan kenyamanan 
pengunjung perpustakaan. Layanan yang tersedia 
antara lain sirkulasi peminjaman dengan dilengkapi 
sistem barcode yang cepat dan mudah yaitu pegawai 
dapat mendaftar sebagai member dan melihat koleksi 
buku yang ada sebelum meminjam melalui website 
di alamat: 10.242.77.90/KemenkeulibDJKN/ atau 
bisa langsung mendaftar melalui pustakawan di 
perpustakaan DJKN. Buku yang dipinjam maksimal 3 
buku untuk satu orang dan bisa diperpanjang maksimal 
4 kali dengan batas waktu peminjaman selama 2 
minggu untuk satu kali meminjam.

Perpustakaan DJKN juga selalu meningkatkan kualitas 
layanannya menjadi lebih baik dari tahun ke tahun. 
Tahun ini Perpustakaan DJKN membuat layanan 
baru yang bernama book delivery service. Layanan ini 
adalah layanan pesan antar buku yang ingin dipinjam. 
Peminjam dapat memesan buku melalui WhatsApp di 
nomor 0821-2210-2287. Pesanan buku kemudian 
diproses oleh pustakawan untuk  kemudian didata di 
dalam sistem lalu kemudian diantarkan langsung ke 
ruangan peminjam. Layanan ini untuk saat ini hanya 
berlaku di ruang lingkup kantor pusat DJKN.

Selain itu keunggulan lainnya yang dimiliki oleh 
Perpustakaan DJKN adalah email reminder. 
Peminjam akan menerima email H-1 sebelum jatuh 
tempo pengembalian buku sebagai pengingat untuk 
mengembalikan atau memperpanjang buku yang 
dipinjam. 

Perpustakaan DJKN selalu memeperbaharui koleksi 
buku secara berkala, sehingga koleksi buku tetap ter-
update dengan baik. Untuk pengendalian koleksi 
buku, tiap akhir bulan pustakawan akan melakukan 
stock opname koleksi buku dan buku yang sedang 
dipinjam melalui sistem, sehingga buku yang berada di 
perpustakaan maupun yang berada diluar perpustakaan 
dapat terkendali dengan baik.

Ayo ke Perpustakaan DJKN!

“Buku adalah jendela dunia” 
peribahasa itu sangat akrab di telinga kita sejak kecil.

Perpustakaan DJKN
Nyaman, Mudah, Bermanfaat
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