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Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 
didampingi Direktur Jenderal Kekayaan Negara  
Isa  Rachmatarwata menerima souvenir berupa 
kaos dalam acara DJKN Youth Conference yang 
mengangkat tema Towards DJKN 2045: Hand in 
Hand for a Distinguished Asset Management di 

Aula Kantor Pusat DJKN. (13/11)

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

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

Visi dan Misi DJKN
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daftarisi
Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, DJKN bersama dengan seluruh 
Kementerian/lLembaga sibuk mendata dan menilai kembali aset negara. 
Setidaknya ada lebih dari 931 ribu aset yang dinilai kembali sejak 2017. 
Manfaat dilaksanakannya kegiatan ini tidak hanya untuk meningkatkan 
akuntabilitas pemerintah, tapi masih banyak lagi. Temukan serba serbi 
Revaluasi Aset Negara pada kolom Laporan Utama. Di sana, Anda akan 
menemui berbagai informasi terkait Revaluasi Aset. Penasaran aset milik 
kementerian mana yang paling banyak dinilai ulang? Jangan sampai 

ketinggalan infonya ya.

Masih seputar Revaluasi Aset Negara, pastikan Anda tidak melewatkan cerita 
seru di balik pelaksanaan revaluasi. Kali ini kami ajak Anda membanyangkan 
indahnya menjalani hari-hari di awal pernikahan bersama pasangan sambil 
“honeymoon” mendata aset negara untuk dinilai ulang. Pengalaman ini 
dibagi oleh Rendhy dan Dyah, pegawai Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa 
Tenggara saat mengikuti Lomba Cerita Revaluasi. Kami harap semangat 

mereka dalam melaksanakan tugas dapat mengispirasi kita semua.

Selain karya pemenang lomba cerita revaluasi, pada Media KN edisi kali ini 
juga kami tampilkan foto karya pemenang Lomba Foto “Indonesia Kaya” 
dan Lomba Menulis Artikel DJKN. Topik yang diangkat oleh pemenang 
lomba Rizka Hutami adalah upaya mitigasi risiko bencana alam terhadap 
infrastruktur Indonesia. Rizka mengusulkan sebuah solusi agar dampak 
bencana terhadap infrastruktur tidak memberatkan APBN. Tulisan ini layak 

mendapat perhatian Anda.

Seperti biasa, kami pun tak lupa mengajak Anda mengenal lebih dekat 
unit vertikal DJKN. Kali ini ada tiga kantor pelayanan yang kami ulas yaitu 
KPKNL Tegal, KPKNL Tasikmalaya, dan KPKNL Pekanbaru. Selain melalui 
kolom profil kantor, berbagai kegiatan DJKN baik di pusat maupun daerah 

juga kami sajikan pada Galeri DJKN dan Kabar Daerah.

Pembaca yang budiman, kontribusi terbaik Anda berupa kajian, tulisan, 
ulasan tempat wisata, hingga saran dan kritik senantiasa kami nantikan. 

Akhirnya selamat menikmati Media Kekayaan Negara edisi 30 ini.
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Teks dan Foto: Ferdian J.P. - Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat

Pendakian gunung Semeru dapat ditempuh lewat 
kota Malang atau Lumajang. Terdapat beberapa 
alternatif kendaraan atau angkutan umum dari 

Kota Malang menuju desa Tumpang. Dari Tumpang, 
pendaki melanjutkan perjalanan menggunakan Jeep 
hingga Pos Ranu Pani, desa terakhir di kaki Gunung 
Semeru. Sepanjang perjalanan pendaki akan disuguhi 
pemandangan hamparan savana.

Di Pos Ranu Pani, basecamp pada ketinggian 2.200 
mdpl ini, terdapat toko perlengkapan pendakian, 
pondok penginapan (aula besar), penjaja makanan 
dan pos pemeriksaan. Setiap pendaki harus mengikuti 
pemeriksaan dan pengarahan (briefing) dari petugas 
Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). 

Di sekitar Ranu Pani ini pendaki dapat mencari 
porter yang biasanya warga lokal yang menawarkan 
jasa mengangkut barang hingga memasak selama 
pendakian.

Pendakian dimulai di gapura “selamat datang” 
dikelilingi kebun penduduk. Setelah berjalan satu 
kilometer terdapat percabangan jalur, yakni jalur 
pendaki dan jalur penduduk lokal. Kedua cabang 
jalur ini akan bertemu kembali pada satu jalur utama 
pendakian. Keuntungan melalui jalur penduduk lokal 
adalah lebih cepat (jalur pintas) namun relatif lebih 
curam dibandingkan jalur pendaki.

Jalur pendakian hingga pos tiga relatif landai. 
Menyusuri sisi punggung bukit yang vegetasinya 
didominasi alang-alang dan hutan cemara dan pinus 
yang instagrammable. Pada kilometer enam, jalur 
pendakian akan melewati Watu Rejeng, yaitu dinding 
batu terjal dengan pola ulir yang menarik. Jalur 

pendakian mulai menanjak di pos 3 hingga bibir kaldera. 
Dari titik ini pendaki dapat melihat Ranu Kumbolo dari 
kejauhan. Mulai titik ini juga jalur pendakian menurun 
mengelilingi sisi danau.

Ranu Kumbolo berada pada ketinggian 2.400 m dengan 
luas 14 ha. Terdapat pondok pendaki (shelter) yang 
dapat dimanfaatkan pendaki untuk tempat beristirahat 
atau bermalam. Air danau Ranu Kumbolo digunakan 
untuk kebutuhan pendaki seperti memasak, minum, 
dan membersihkan diri di bilik mandi yang tersedia.

Peraturan dan pengawasan petugas di Ranu Kumbolo 
sangat ketat. Penting untuk diperhatikan oleh pendaki 
agar tidak memasukkan bagian tubuh (misalnya 
berenang atau berendam) atau melakukan aktivitas lain 
yang dapat mengotori danau Ranu Kumbolo. Pendaki 
yang melanggar peraturan ini dapat dikenakan sanksi 
tegas mulai tindakan di tempat hingga skors mendaki 
gunung Semeru hingga waktu yang ditentukan petugas. 

Meninggalkan Ranu Kumbolo kemudian mendaki bukit 
terjal yang lebih dikenal dengan nama Bukit Cinta. Di 

balik bukit terbentang padang rumput yang luas yang 
dinamakan Oro-oro ombo. Oro-oro ombo dikelilingi 
bukit dan gunung dengan bentangan padang Verbena 
brasiliensis. Namun padang bunga yang sering dikira 
bunga lavender ini akan nampak layu pada bulan 
kemarau panjang. Dari balik gunung Kepolo tampak 
puncak gunung Semeru. 

Selanjutnya memasuki hutan cemara yang dinamakan 
Cemoro Kandang dan area terbuka Jambangan. Pos 
berikutnya adalah Kalimati yang merupakan Pos 
terakhir sebelum puncak Gunung Semeru berada pada 
ketinggian 2.700 m. Di sini pendaki dapat mendirikan 
tenda untuk beristirahat sebelum melakukan summit 
attack pada dini hari. Pos ini berupa padang rumput 
luas di tepi hutan cemara. Dari pos Kalimati nampak 
jelas puncak Semeru menyemburkan asap belerang dan 
alur pendakian ke puncak Semeru (Cemoro Tunggal dan 
Arcopodo). Dari Kalimati pendaki masih harus mendaki 
sepanjang 1,5 kilometer atau sekitar tiga hingga empat 
jam untuk sampai di puncak Gunung Semeru.

DEWA
MENUJU PUNCAK PARA

Resensi Wisata

Diperlukan waktu tempuh sekitar tiga sampai empat hari 
untuk mendaki puncak dan turun dari gunung Semeru. 
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Galeri DJKN Galeri DJKN

RUPST PT Aldevco Hasilkan 3 Poin 
Penting

Jakarta – PT Aldevco melaksanakan 
Rapat Umum Pemegang Saham 
Tahunan (RUPST) yang dipimpin 
oleh Middyningsih selaku Direktur 
Utama Perseroan dan dihadiri oleh 
Direktur Jenderal Kekayaan Negara, 
Isa Rachmatarwata selaku kuasa 
pemegang saham di Ruang Rapat 
Direktur Jenderal Kekayaan Negara 
di Gedung Syafruddin Prawiranegara 
II, Kamis (6/9). RUPST kali ini memiliki 
3 agenda penting untuk dibahas yaitu 
pemberian dispensasi keterlambatan 
penyelenggaraan RUPST Tahun Buku 
2017, persetujuan Laporan Tahunan 
2017 serta pengesahan Laporan 
Keuangan Tahun Buku 2017, dan 
penunjukan Kantor Akuntan Publik 
untuk melakukan audit Laporan 
Keuangan Tahun Buku 2018.

Bahas Tindak Lanjut Hasil 
Revaluasi BMN, DJKN dan K/L 
Duduk Bersama

Jakarta – Wakil Menteri Keuangan 
Mardiasmo dan Direktur 
Jenderal Kekayaan Negara Isa 
Rachmatarwata, Selasa (18/09) 
memimpin Rapat Koordinasi 
Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan 
Revaluasi Barang Milik Negara 
di Aula Mezzanine Kementerian 
Keuanga. Rapat yang dihadiri para 
Inspektur Jenderal, Inspektur, 
dan Kepala Badan Pengawas 
dari seluruh Kementerian/
Lembaga (K/L) ini bertujuan 
untuk memastikan kesiapan K/L 
pada pemerikasaan pelaksanaan 
revaluasi BMN 2017-2018 yang 
akan dilakukan oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan.

I-WAVES Kembali Buka Dialog 
Indikator Komponen SDA dengan 
DJKN

Jakarta - Indonesia - Wealth 
Accounting and the Valuation of 
Ecosystem Services (I-WAVES) 
kembali berkunjung ke Kantor 
pusat Direktorat Jenderal kekayaan 
Negara (DJKN), Jakarta pada 
Rabu (31/10). Kunjungan kali 
ini, Tim I-WAVES membahas 
terkait “Dialogue on Adjusted 
Macroeconomic Indicator and 
Wealth Accounts for Ministry of 
Finance” dengan menghadirkan dua 
narasumber yang berbeda, yakni 
Mr. Keith Jefferis dan  Ms. Esther 
Naikal.

DTU 2018. Kopassus TNI AD 
Tanamkan Kedisiplinan ke 214 CASN 
DJKN

Sukabumi – Komando Pasukan 
Khusus (Kopassus) TNI Angkatan 
Darat memberikan penanaman 
kedisiplinan kepada 214 Calon 
Aparatur Sipil Negara Direktorat 
Jenderal Kekayaan Negara (CASN 
DJKN) Penerimaan Umum pada Rabu 
(22/11) di Cikundul Campground, 
Sukabumi, Jawa Barat. 

PUG DJKN Lakukan Benchmarking 
ke UNESCO

Jakarta- Direktorat Jenderal 
Kekayaan Negara (DJKN) 
melaksanakan kunjungan 
ke Kantor United Nations 
Educational, Scientific and Cultural 
Organization (UNESCO) di Jakarta 
dalam rangka Gender Equality 
Benchmarking pada Jum’at (9/11). 
Dua tahun terakhir ini DJKN terus 
menggalakkan Pengarus Utamaan 
Gender (PUG) dan tahun ini DJKN 
berhasil memperoleh prestasi 
peringkat kedua terbaik dalam 
Lomba Implementasi PUG tingkat 
Kementerian Keuangan.

Simposium Nasional MAPPI: Urgensi 
Undang-Undang Penilai Dalam 
Akselerasi Pembangunan
Semarang - Dalam rangkaian acara 
ulang tahunnya yang ke-37, Senin 
(12/11) Masyarakat Profesi Penilai 
Indonesia (MAPPI) menyelenggarakan 
Simposium Nasional Rancangan 
Undang-Undang (RUU) Penilai 
dengan tema “Urgensi Undang-
Undang Penilai Dalam Akselerasi 
Pembangunan Demi Kemaslahatan 
Negeri” DI Hotel Gumaya, Semarang. 
Keynote speaker pada acara ini 
adalah Wakil Menteri Keuangan RI 
Mardiasmo. Hadir sebagai panelis 
Direktur Penilaian DJKN Meirijal 
Nur, anggota DPR RI Komisi XI 
Mokhamad Misbakhun, Ketua Umum 
DPN MAPPI Okky Danuza. Bertindak 
selaku moderator adalah Ketua Tim 
KPSPI MAPPI Hamid Yusuf.

Kemenkeu, ESDM, dan SKK Migas 
Tandatangani Nota Kesepahaman 
SOP Percepatan Pemindahtanganan 
BMN Eks KKKS

Jakarta - Direktorat Jenderal 
Kekayaan Negara (DJKN) menggelar 
Rapat Koordinasi Pengelolaan BMN 
yang Berasal dari Kegiatan Hulu 
Migas pada Rabu (14/11) di Gedung 
Dhanapala Kementerian Keuangan. 
Tema yang diusung dalam rapat 
koordinasi ini adalah Penyempurnaan 
Pencatatan/Pelaporan, Pemanfaatan, 
Pengamanan, dan Penghapusan 
Dalam Rangka Optimalisasi 
Pengelolaan BMN Untuk Menunjang 
Kegiatan Hulu Migas.

Pegawai DJKN Perdalam Penyusunan 
Neraca SDA Ke Belanda

Jakarta – Akhir bulan ini, Direktorat 
Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) akan 
memberangkatkan dua puluh orang 
pegawai untuk mengikuti Training of Key 
Feature of The Natural Capital Reporting 
for The Indonesia Economy. Pelatihan 
ini terselenggara atas kerja sama antara 
DJKN dan Nuffic Neso. Saat melepas 
peserta pelatihan pada Jumat (14/9), Dirjen 
KN Isa Rachmatarwata menyampaikan 
bahwa pelatihan ini merupakan upaya 
DJKN untuk meningkatkan kapasitas 
pegawai. Kegiatan ini juga merupakan 
bentuk improvement yang diharapkan 
berujung pada peningkatan kinerja.

DJKN Lakukan Practical Sharing Session 
dengan INSPEN/JPPH Malaysia

Malaysia – Direktorat Jenderal Kekayaan 
Negara (DJKN) melaksanakan practical 
sharing session dengan Institut Penilaian 
Negara (INSPEN) Malaysia pada 1-5 
Oktober 2018 di Putrajaya, Malaysia. 
Practical sharing session kali ini 
mengambil tiga tema utama yaitu Green 
Building Valuation, Pemeringkatan Penilai 
Pemerintah di INSPEN, dan Sistem 
Manajemen Pengetahuan.
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Kabar DaerahKabar Daerah

Penilaian Potensi Penambangan 
Belerang Sebagai Komoditi Paling 
Berbahaya Di Dunia

Banyuwangi - Bertempat di Gunung 
Ijen, Banyuwangi, telah dilaksanakan 
uji petik penilaian Sumber Daya 
Alam dan penyusunan Daftar 
Komponen Penilaian Bangunan 
(26/9). Kegiatan tersebut dipimpin 
oleh Kepala Bidang Penilaian 
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 
Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) 
Jawa Timur, Indera Widajanto, serta 
dihadiri oleh Kepala Seksi Penilaian 
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 
dan Lelang (KPKNL) Jember dan 
Pelaksana dilingkungan Kanwil 
DJKN Jawa Timur. Acara juga 
dimanfaatkan untuk melihat potensi 
alam yang ada, baik hasil tambang 
berupa belerang, perkebunan kopi 
dan potensi wisata di daerah Ijen 
Banyuwangi.

DJKN dan OJK Berkolaborasi Hadapi 
Indikasi Pidana Lelang Agunan

Magelang –  Kepala Kantor Wilayah 
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 
(DJKN) Jawa Tengah dan DI Yogyakarta 
menjadi narasumber dalam acara 
Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemberian 
Kredit yang Sehat dan Cara Mengatasi 
Kredit Bermasalah Melalui Lelang 
Agunan yang diselenggarakan Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK) Regional 3 Jawa 
Tengah dan DI Yogyakarta pada Jumat, 
(7/9/2018) di Magelang.

KPKNL Malang Melakukan Penilaian 
Koleksi Barang Pribadi Bung Karno

Blitar - Selama kurun waktu 3 
September 2018 sampai dengan 
14 September 2018, Tim Penilaian 
KPKNL Malang melakukan penilaian 
pada Perpustakaan Proklamator 
Bung Karno Blitar. Pelaksananaan 
penilaian barang ini merupakan upaya 
tindak lanjut atas rekomendasi BPK 
RI kepada Perpustakaan Proklamator 
Bung Karno Blitar atas barang-barang 
yang dihibahkan oleh Haji Mas Agung 
melalui Yayasan Idayu.

Naik 1.600%! Lelang 62 Kendaraan 
Bermotor Roda Dua Hipnotis Peserta 
Lelang

Sidoarjo – Penawaran yang masuk atas 
pelaksanaan lelang inventaris Barang 
Milik Negara (BMN) Balai Pengelolaan 
Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Brantas 
tercatat kurang lebih 1.200 penawaran 
dari 85 peserta lelang terhadap 62 
kendaraan bermotor roda dua Yamaha 
RX King yang dilaksanakan pada 
Senin, (2/9/2018) di Aula Lantai 3 
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 
dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo. 

Menteri Keuangan R.I. Sri Mulyani Indrawati: “Jangan Pernah Lelah Mencintai 
Negeri Ini”

Kendari - Wingi Teporombua merupakan salah satu bahasa daerah dari Sulawesi 
Tenggara dalam bahasa Indonesia berarti “Malam Pertemuan” menjadi tema acara 
ramah tamah keluarga besar pegawai Kementerian Keuangan Provinsi Sultra 
bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang diadakan di Aula Kanwi Ditjen 
Perbendaharaan (29/08). Menteri Keuangan melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi 
Tenggara rangka melakukan peresmian Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 
Konawe yang pembangunannya dibiayai oleh PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) 
dalam bentuk pinjaman kepada Pemerintah Kabupaten Konawe.

Sinergi Dalam Sosialisasikan 
Pemanfaatan BMN Dan Pengelolaan 
Keuangan Negara 

Madiun - Dialog interaktif di Radio 
Republik Indonesia Pro I Madiun 
dilaksanakan berkat kerjasama Kantor 
Pelayanan Perbendaharaan Negara 
(KPPN) Madiun dan Kantor Pelayanan 
kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) 
Madiun (3/9). Kegiatan ini bertujuan 
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.

KPKNL Pamekasan Sukses Lelang 
BMN Eks. KKKS Kangean Energy 
Indonesia Ltd

Pamekasan - Kantor Pelayanan 
Kekayaan Negara dan Lelang 
(KPKNL) Pamekasan sukses 
Lelang Barang Milik Negara 
(BMN) eks. KKKS Kangean Energy 
Indonesia Ltd, Kementerian Energi 
dan Sumber Daya Mineral Republik 
Indonesia, Selasa (18/9).

Pasca Gempa Lombok Kakanwil 
DJKN Balinusra Tinjau Aset 
Negara eks Pengelolaan PT. PPA

Mataram – Kepala Kantor Wilayah 
Direktorat Jenderal Kekayaan 
Negara Bali, Ngakan Putu Tagel 
didampingi Kepala KPKNL 
Mataram, Hendra Zulkarnain 
meninjau 4 aset yang berasal dari 
eks pengelolaan PT. Perusahaan 
Pengelola Aset (Persero) di wilayah 
Kota Mataram. Keempat aset 
yang ditinjau kali itu diantaranya 
beberapa bangunan seperti ruko di 
Jl. Yos Sudarso dan bangunan eks 
Bank Aken di Jl. Selaparang.
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Kabar Daerah

KPKNL Pekalongan Berhasil Meraih ISO 9001:2015 

Pekalongan - PT TUV Rheinland selaku Auditor Eksternal telah melaksanakan audit 
pada KPKNL Pekalongan dalam rangka rekomendasi Sertifikasi Standardisasi Sistem 
Manajemen Mutu ISO 9001:2015. Audit ini terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama 
dilaksanakan pada tanggal 24 September 2018 dan audit tahap kedua berlangsung 
pada tanggal 11-12 Oktober 2018. Audit tahap pertama telah mengeluarkan 
rekomendasi bahwa KPKNL Pekalongan layak untuk dilakukan audit tahap kedua 
dengan sasaran proses bisnis yang dijalankan oleh KPKNL meliputi 32 layanan dari 
semua layanan yang ada pada seksi teknis dan seksi pendukung.

Pasca Gempa 7.4 SR Guncang Kota 
Palu, KPKNL Palu Bangkit Layani 
Stakeholders

Palu - Pasca Gempa yang berkekuatan 
7.4 SR mengguncang Kota Palu pada 
Jumat, 28 September 2018,  Kantor 
Pelayanan Kekayaan Negara dan 
Lelang (KPKNL) Palu tetap membuka 
layanan kepada stakeholders. Dengan 
kondisi yang dikhawatirkan muncul 
terjadinya gempa susulan dan struktur 
bangunan kantor yang mengalami 
keretakan pasca gempa, kegiatan 
operasional dan pelayanan KPKNL 
Palu tetap dilaksanakan di teras kantor 
dan front office lantai 1.

KPKNL Gorontalo Serah Terimakan 
Sertifikat Program Sertifikasi BMN 
tahun 2018

Gorontalo - Bertempat di Aula 
KPKNL Gorontalo, KPKNL Gorontalo 
melaksanakan Monitoring dan 
Evaluasi serta Serah Terima Sertifikat 
Program Pensertifikatan Barang 
Milik Negara tahun 2018 (10/10). 
Acara dihadiri oleh Kepala Kanwil 
DJKN Suluttenggomalut Ferdinan 
Lengkong dan  jajarannya, Kepala 
Bidang Pengadaan Tanah Kanwil 
BPN Provinsi Gorontalo, Jusuf Ano  
dan jajarannya,  KPKNL Gorontalo, 
Pelaksana Jalan Nasional (PJN) dan 
Kantor Pertanahan di Gorontalo. Donor Darah Hari Oeang Ke 72 

Tahun 2018

Manado – KPKNL Manado turut 
serta dalam pelaksanaan kegiatan 
donor darah  di ruang serba guna 
Gedung Keuangan Negara Manado 
(23/10). Dalam pelaksanaan 
kegiatan donor darah ini, dihadiri 
oleh para pegawai lainnya yang 
bekerja di Gedung Keuangan 
Negara Manado. “Donor darah 
adalah kegiatan positif dan mulia 
karena bisa membantu mereka 
yang membutuhkan darah dalam 
situasi mendesak, seringkali ketika 
ada pasien yang mengalami kondisi 
kritis PMI atau pihak rumah sakit 
terkadang tidak memiliki stok 
darah yang cukup” tukas seorang 
anggota PMI pada pelaksanaan 
kegiatan donor tersebut

Kpknl Ternate Berhasil Lelang 
39 Kendaraan Aset Kabupaten 
Pulau Morotai

Morotai - Untuk kedua kalinya 
di tahun 2018, Pemerintah 
Daerah Kabupaten Pulau 
Morotai bekerja sama dengan 
Kantor Pelayanan Kekayaan 
Negara dan Lelang Ternate 
melaksanakan lelang Barang 
Milik Daerah bertempat di 
Kantor Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah 
(BPKAD) Kabupaten Pulau 
Morotai, Jalan Pemancar TVRI, 
Desa Juanga Kabupaten Pulau 
Morotai, Provinsi Maluku Utara 
(25/10). Objek lelang berupa 
kendaraan dinas sebanyak 77 
unit yang terdiri dari 15 unit 
mobil, 59 unit sepeda motor, 2 
unit speedboat, dan 1 unit kapal 
kayu. 

SMA Negeri 2 Dumai Visit KPKNL 
Dumai

Dumai - Kantor Pelayanan 
Kekayaan Negara dan Lelang 
Dumai menggelar kegiatan Visit 
KPKNL Dumai dengan peserta yang 
berasal dari Sekolah Menengah 
Atas Negeri 2 Dumai. Sebanyak 
50 (lima puluh) Siswa/siswi datang 
mengunjungi KPKNL Dumai pada 
hari senin usai Upacara Bendera. 
Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil 
Kepala Sekolah bidang Kurikulum 
SMAN 2 Dumai, Agustina, S.Pd., 
Wakil Kepala Sekolah bidang 
Kehumasan SMAN 2 Dumai Drs. 
Herman, M.Pd., beserta para Guru 
SMAN 2 Dumai.

DJKN Goes To SMA Negeri 3 
Padang Panjang

Padang Panjang – Kantor Pelayanan 
Kekayaan Negara dan Lelang 
(KPKNL) Bukittinggi sosialisasikan 
tugas dan fungsi Kementerian 
Keuangan (Kemenkeu) c.q. 
Direktorat Jenderal Kekayaan 
Negara (DJKN) pada acara DJKN 
Goes To School ke anggota 
Organisasi Siswa Intra Sekolah 
Sekolah Menengah Atas Negeri 
3 Padang Panjang pada Kamis 
(11/10).

Studi Banding BPK RI, 
Pengenalan dan Pemahaman 
tentang Penilaian Aset

Jambi - Dalam rangka peningkatan 
kapasitas dan pengembangan 
kemampuan pemerika dalam 
memahami peraturan penilaian 
aset negara/daerah, sebanyak 
40 auditor Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) RI Perwakilan 
Provinsi Jambi mengunjungi 
Kantor Pelayanan Kekayaan 
Negara dan Lelang (KPKNL) 
Jambi terkait Studi Banding 
Pengenalan dan Pemahaman 
tentang Penilaian Aset dalam 
Rangka Menunjang Kegiatan 
Pemeriksaan, Jumat (12/10). 
Kunjungan tersebut dilaksanakan 
sesuai dengan Proposal Studi 
Banding yang diajukan oleh BPK 
RI Perwakilan Provinsi Jambi 
tanggal 4 Oktober 2018.

Kabar Daerah
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Kunjungan Pertama Direktur 
Jenderal Kekayaan Negara ke 
KPKNL Lahat

Lahat - Dirjen Kekayaan Negara 
Isa Rachmatarwata berkunjung 
ke KPKNL Lahat pada Sabtu 
(22/9), didampingi oleh Kakanwil 
DJKN Sumatera Selatan, Jambi 
dan Bangka Belitung Thaufik, 
Sesditjen KN Dodi Iskandar, 
Direktur Penilaian Meirijal Nur, 
dan Kabag Perlengkapan M. Arif 
Rochman. Rombongan disambut 
langsung oleh M. Umar Kepala 
KPKNL Lahat. Kunjungan ini 
terasa amat spesial karena 
merupakan kunjungan pertama 
Dirjen KN ke KPKNL Lahat 
sejak didirikan tahun 2007 silam 
sekaligus juga merupakan 
kunjungan pertama beliau ke 
Kabupaten Lahat, Sumatera 
Selatan. Kunjungan ke KPKNL 
Lahat merupakan salah satu 
program Dirjen Kekayaan Negara 
untuk lebih memprioritaskan 
kunjungan ke kantor-kantor 
vertikal DJKN di wilayah terpencil 
(remote area).

Pemprov Babel Berikan 
Penghargaan KPKNL Pangkalpinang

Pangkalpinang - Pemerintah 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
memberikan penghargaan kepada 
KPKNL Pangkalpinang dalam 
membantu mewujudkan Opini 
Wajar Tanpa Pengecualian atas 
Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah Kepulauan Bangka Belitung 
dari Badan Pemeriksa Keuangan. 
Penghargaan diserahkan langsung 
oleh Kepala Bidang Aset Sekretariat 
Pemprov Babel, H. Arlinisfa, di Ruang 
Rapat KPKNL Pangkalpinang (01/10). 

KPKNL Bandar Lampung Peduli 
Pendidikan Anak-anak Pulau 
Tegal

Bandar Lampung - Dalam rangka 
menyemarakkan Pekan Kekayaan 
Negara, para pegawai Kantor 
Pelayanan Kekayaan Negara dan 
Lelang (KPKNL) Bandar Lampung 
mengadakan kegiatan bakti sosial 
ke Pulau Tegal pada Sabtu, 27 
Oktober 2018. Kegiatan tersebut 
meliputi kerja bakti, pemberian 
bantuan berupa peralatan diving, 
pemberian kursus membuat blog, 
dan bantuan dana pendidikan 
kepada Pusat Kegiatan Belajar 
Masyarakat Pesona Pulau Tegal. 

Gunakan e-Auction, Puluhan Mobil 
Tua Milik Pemprov Bengkulu Terjual 
Rp238,35 Juta

Bengkulu – KPKNL Bengkulu sukses 
melaksanakan lelang mobil dinas 
Pemerintah Provinsi Bengkulu 
melalui e-Auction di aula KPKNL 
Bengkulu, Kamis (1/11). Sebanyak 22 
mobil berhasil terjual dengan total 
pokok lelang sebesar Rp238,35 juta. 
Bertindak sebagai Pejabat Lelang 
yakni Zaihani yang didampingi asisten 
Pejabat Lelang Havivi Natapura

KPKNL Surakarta Selenggarakan Sosisalisasi Pengurusan dan Penggalian 
Potensi Piutang Negara/Daerah

Surakarta - KPKNL Surakarta menyelenggarakan kegiatan sosialisasi kepada para 
stakeholders dengan tema Pengurusan dan Penggalian Potensi Piutang Negara/
Daerah (11/12). Kegiatan ini dilaksanakan di aula KPKNL Surakarta, dengan 
mengundang para pemangku kepentingan yaitu kreditur/penyerah piutang KPKNL 
Surakarta, antara lain RSUD, Inspektorat Kota/Kabupaten, KPPBC, BPKAD/BKD 
dan BPJS Ketenagakerjaan. Acara dibuka oleh Kepala KPKNL Surakarta, Andi 
Soegiri, didampingi Kepala Seksi Piutang Negara, Ratno Pujilaksana

KPKNL Purwakarta Setujui Pemusnahan 
BMN Hasil Penindakan KPPBC TMP A 
Purwakarta

Purwakarta - Bertempat di Halaman 
KPPBC Tipe Madya Pabean  A Purwakarta 
diadakan pemusnahan BMN Hasil 
Penindakan Cukai (07/11). Barang - 
barang tersebut berupa 22.598 Bungkus 
rokok, 70 bungkus tembakau iris dan 6 
karton Minuman mengandung Etil Alkohol 
dengan perkiraan nilai Rp. 134.627.150,00. 
Pemusnahan ini telah mendapatkan 
persetujuan dari KPKNL Purwakarta 
sebagai Pengelola Barang Milik Negara.

Kpknl Serang Ikut Serta Dalam 
Kegiatan Kementerian Keuangan 
Mengajar 3 

Serang - Kegiatan Kementerian 
Keuangan Mengajar Tahun 2018 telah 
memasuki tahun ketiga. KPKNL Serang 
sebagai salah satu kantor pelayanan di 
bawah Kanwil DJKN Banten selalu ikut 
berpartisipasi dalam kegiatan tersebut 
yang diselenggarakan pada tanggal  22 
Oktober 2018 di wilayah Banten.

Penyerahan Aset Bekas Milik Aset 
Tionghoa Kepada Pemkot Bandung

Bandung - Kepala Bidang 
Pengelolaan Kekayaan Negara 
Kanwil DJKN Jawa Barat, Sugeng 
Harijadi mewakili Kepala Kanwil 
DJKN Jawa Barat melakukan 
serah terima Aset Bekas Milik 
Tionghoa yang telah dimantapkan 
status hukumnya menjadi 
Barang Milik Daerah  kepada 
Pemerintah Kota Bandung. Serah 
terima ini dilaksanakan dengan 
Kepala Bidang Pencatatan dan 
Pelaporan Aset BPKA Pemerintah 
Kota Bandung, Siena Halim di 
Ruang Rapat Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Pemerintahan 
Kota Bandung (9/11). 
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Antisipasi Penipuan Berkedok Lelang Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur Gelar 
Dialog Interaktif Dengan Masyarakat Di RRI Regional Surabaya

Surabaya - Kanwil DJKN Jawa Timur menggelar siaran langsung Dialog 
Interaktif di Radio Republik Indonesia (RRI) Regional Surabaya Pro 1 FM pada 
Jumat (14/12), sebagai upaya Kantor Wilayah (Kanwil) DJKN Jawa Timur untuk 
mengantisipasi maraknya penipuan berkedok lelang. Acara siaran langsung ini 
dimulai pukul 09.00 s.d. 10.00 WIB. Hadir sebagai narasumber adalah Kepala 
Kanwil DJKN Jawa Timur, Etto Sunaryanto , Kepala Bidang Kepatuhan Internal, 
Hukum dan Informasi, Syamsudin, Kepala Seksi Informasi, M. Rudi Hidayat dan 
Kepala Seksi Bimbingan Lelang, Totok Hartanto.

Lelang Barang Milik Daerah (BMD) 
Kabupaten Seruyan
Seruyan – KPKNL Pangkalan Bun 
menyelenggarakan Lelang Barang Milik 
Daerah secara e-Auction di Kabupaten 
Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah 
(13/12). Lelang kali diselenggarakan 
di Aula Kantor Pemerintah Daerah 
Kabupaten Seruyan. Barang yang dilelang 
adalah 41 kendaraan dinas roda empat, 93 
kendaraan dinas roda dua dan scrap.

Penyerahan Sertifikat Tanah Kepada 
Kementerian/ Lembaga Di Wilayah 
Kerja KPKNL Surabaya

Surabaya - KPKNL Surabaya 
melakukan serah terima Sertifikat 
Tanah Barang Milik Negara 
(BMN), pada Senin 17 Desember 
2018. Dihelat di aula KPKNL 
Surabaya pada Gedung Keuangan 
Negara I Surabaya lantai 6. Kegiatan 
tersebut dihadiri oleh seluruh Kantor 
Pertanahan yang berada di wilayah 
kerja KPKNL Surabaya serta satuan 
kerja yang telah menyelesaikan 
sertifikat tanahnya tahun 2018. Hal 
ini dalam rangka program percepatan 
sertifikasi BMN berupa tanah di 
wilayah kerja KPKNL Surabaya.

Tingkatkan Mitigasi Risiko Lelang 
Eksekusi Pasal 6 Uuht, KPKNL 
Madiun Ngopi Bareng
Madiun - Kantor Pelayanan 
Kekakayaan Negara dan Lelang 
(KPKNL) Madiun selenggarakan 
sosialisasi lelang kepada 25 
stakeholders di The Cemiland Jalan 
Serayu Timur Madiun. Sosialisasi 
dengan tema “Ngopi Bareng 
dengan Pengguna Jasa Lelang” 
ini bertujuan untuk meningkatkan 
kerjasama dan kedekatan 
dengan Pengguna Jasa Lelang 
serta penguatan administrasi 
permohonan lelang pasal 6 
Undang-Undang Hak Tanggungan. 
“Ngopi” disini merupakan akronim 
dari Ngobrol Pintar” terang Adi 
Wibowo, Kepala KPKNL Madiun.

Kanwil DJKN Kalimantan Timur 
dan Utara Berikan Apresiasi 
Pengelolaan BMN 2018

Samarinda - Direktorat 
Jenderal Kekayaan Negara  
melalui Kantor Wilayah DJKN 
Kaltimtara memberikan 
penghargaan berupa Anugerah 
Barang Milik Negara (BMN) 
Award 2018 kepada satuan kerja 
di wilayah kerja Kanwil DJKN 
Kaltimtara, yang berlangsung 
di Pendopo Lamin Etam, 
Senin (17/12).  Kepala Kanwil 
DJKN Kaltimtara Surya Hadi 
menjelaskan penghargaan 
merupakan apresiasi dari 
DJKN kepada satuan kerja 
wilayah yang memiliki kinerja 
terbaik dalam pengelolaan 
BMN sehingga memacu satuan 
untuk mengelola lebih baik dan 
berkualitas.

Charity Auction Night: Lelang Seru di 
Malam Minggu

Tarakan - Sebagai kantor vertikal 
yang berada di dalam naungan 
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 
(DJKN),  Kantor Pelayanan Kekayaan 
Negara dan Lelang (KPKNL) Tarakan 
mengadakan Sosialisasi Lelang 
dalam rangka HUT ke-12 DJKN di 
Taman Berlabuh yang merupakan 
salah satu tempat wisata di Kota 
Tarakan pada Sabtu (24/11). Acara  
dilaksanakan pada malam minggu 
ini dimulai pukul 18.30 WITA dan 
dibuka Kepala KPKNL Tarakan, 
Guntur Sumitro, sekaligus menjadi 
narasumber dalam agenda dialog 
interaktif terkait tugas dan fungsi 
KPKNL. “Lelang pada malam minggu 
ini diharapkan dapat berjalan dengan 
lancar dan mendapatkan hasil yang 
optimal,” tutur Guntur.

KPKNL Palopo lelang kotak suara 
KPU Kab. Enrekang

Enrekang - Komisi Pemiliohan 
Umum Kabupaten Enrekang 
dengan perantara KPKNL Palopo 
telah melaksanakan Lelang melalui 
internet dengan penawaran secara 
tertutup atas 1495 Kotak Suara 
Berbahan Alumunium dengan 
berat total 4.784Kg (20/12). Lelang 
dimenangkan Sdr. Darmanto 
dengan harga penawaran tertinggi 
sebesar Rp83.777.777,-.

Persiapan Piloting Pengasuransian 
BMN Pada KPP Pratama 
Kotamobagu

Kotamobagu - KPKNL Manado 
melakukan koordinasi dengan 
KPP Pratama Kotamobagu 
terkait amanat Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 247/PMK.06/2016 
tentang Pengasuransian Barang 
Milik Negara. Pengasuransian BMN 
direncanakan akan dilaksanakan 
pada tahun 2019 dengan piloting 
pada Kementerian Keuangan. 
BMN yang menjadi objek asuransi 
adalah Bangunan Gedung Kantor 
Permanen, Bangunan Gedung 
Pendidikan Permanen, dan 
Bangunan Klinik. KPP Pratama 
Kotamobagu mempunyai tiga BMN 
objek asuransi yang seluruhnya 
merupakan Bangunan Gedung 
Kantor Permanen.
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Laporan Utama

R E V A L U A S I  B A R A N G  M I L I K  N E G A R A :

NILAI UNTUK NEGERI

“Nilai aset yang reliable dan laporan keuangan pemerintah 
pusat yang mencerminkan kondisi wajar merupakan 

bentuk perwujudan good governance.” 

-Sri Mulyani Indrawati-

Revaluasi aset tahun 2017-2018 yang dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) pada 
29 Agustus 2017 lalu telah selesai dilakukan per 31 Agustus 2018. Sebanyak 931.649 Nomor Urut 
Pendaftaran (NUP) aset telah selesai dinilai ulang dengan nilai wajar sebesar Rp5.709.190.852.554.201. 

Nilai aset yang semula Rp1.530.909.485.619.166 mengalami kenaikan sebesar Rp4.178.281.366.935.035 
atau sebanyak 272,93%. Revaluasi aset pemerintah pusat pertama kali dilakukan pada 2007. Satu dasawarsa 
kemudian, revaluasi aset kembali  dilaksanakan dengan tujuan untuk menyajikan nilai 
aset pemerintah yang wajar dan realistis. Berbeda dengan revaluasi aset 2007 yang 
dilaksanakan terhadap seluruh jenis Barang Milik negara (BMN), revaluasi aset 2017-
2018 ini hanya dilaksanakan atas 3 kelompok aset berupa: (1) tanah; (2) gedung 
dan bangunan; serta (3) jalan, irigasi dan jaringan, yang meliputi jalan, jembatan 
dan bangunan air. Ketiga kelompok aset ini memiliki proporsi nilai yang besar 
pada neraca pemerintah pusat, sehingga potensi kenaikan nilainya signifikan 
bila dilakukan penilaian kembali. Sebagian dari aset-aset tersebut juga memiliki 
peran penting dalam pembiayaan APBN, yaitu sebagai underlying aset Surat 
Berharga Syariah Negara (SBSN).

Aset yang menjadi target revaluasi tersebar pada 13.787 satuan kerja di 
bawah 82 Kementerian/Lembaga (K/L). Tiga K/L dengan objek revaluasi 
terbanyak yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
dengan objek revaluasi sebanyak 354.348 NUP/38,03%, diikuti oleh 
Kementerian Pertahanan dengan 159.404 NUP/17,11%, serta Kepolisian 
Negara Republik Indonesia dengan 74.049 NUP/7,95%.

Tabel 1 Kementerian/Lembaga dengan Jumlah NUP Tertinggi
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Rangkaian kegiatan revaluasi aset menghasilkan kenaikan nilai wajar aset pemerintah yang pada akhirnya juga turut 
meningkatkan performa neraca pemerintah. Bila dirinci berdasarkan tahun pelaksanaan revaluasi, pada 2017 
terdapat kenaikan nilai aset sekitar Rp1.910,55T dan sebesar Rp2.267,73T pada 2018. 

Menurut data, tiga K/L dengan kenaikan nilai tertinggi yaitu Kementerian Pertahanan dengan kenaikan nilai sebesar 
Rp1.238,08 triliun (393%), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan kenaikan nilai sebesar 
Rp1.117,81 triliun (179%), serta Kementerian Sekretariat Negara dengan kenaikan nilai sebesar Rp474,98 triliun 
(532%).

Tabel 2 Jumlah Kementerian/Lembaga dengan Kenaikan Nilai Tertinggi

Di antara aset yang mengalami kenaikan nilai wajar, terdapat BMN yang disiapkan sebagai underlying asset Surat 
Berharga Syariah Negara (SBSN). Semula, nilai buku aset tersebut tercatat sebesar Rp259,9T. Setelah revaluasi, kini 
nilai wajarnya menjadi Rp728,8T. 

Selain menghasilkan kenaikan nilai wajar aset pemerintah, kegiatan revaluasi BMN juga turut meningkatkan kualitas 
pengelolaan BMN melalui pemutakhiran basis data BMN. Dari kegiatan ini dapat dipetakan kondisi aset, status sengketa, 
status penggunaan, eksistensi, hingga koordinat lokasi aset. Dengan basis data BMN yang mutakhir, pemerintah dapat 
memaksimalkan penggunaan BMN serta menciptakan cost saving dari efisiensi belanja pemeliharaan. 

Dari kegiatan ini dapat diidentifikasi pula aset-aset yang belum terutilisasi, terdiri dari 315 NUP tanah, 342 NUP 
bangunan, dan 119 NUP jalan, jembatan, bangunan air. Aset ini dapat dijadikan alternatif pemenuhan kebutuhan 
gedung pemerintah, dan juga mendukung program kebijakan pemerintah, seperti penyediaan infrastruktur dan 
rumah negara. Terpenuhinya kebutuhan ini berarti penghematan belanja modal bagi pemerintah.

Secara umum terdapat beberapa hal yang menjadi tantangan dalam penyelesaian revaluasi aset 2017-2018 ini, 
antara lain:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Keterbatasan jumlah SDM di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) diatasi dengan bantuan tenaga 
penilai dari Kanwil DJKN yang masih memiliki ketersediaan SDM dan juga dari Kantor Pusat DJKN. Total tim penilai 
yang diturunkan untuk menyelesaikan revaluasi aset ini mencapai lebih dari 300 tim.

2. Kondisi Infrastruktur Teknologi Informasi

Pada masa awal pelaksanaan revaluasi aset, infrastruktur teknologi informasi belum dapat digunakan secara maksimal 
karena kondisi jaringan internet yang tidak stabil dan aplikasi pendukung yang belum berjalan optimal. Langkah-
langkah yang telah diambil untuk mengatasi hambatan ini adalah melalui penambahan server, pengaturan lalu-lintas 
jaringan internet, penyempurnaan aplikasi sehingga proses pertukaran data dapat berjalan dengan cepat.

3. Kendali Mutu Pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dengan alokasi waktu yang singkat mengakibatkan terjadinya risiko kesalahan input tim penilai. 
Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi hambatan ini adalah kendali mutu atas produk Laporan 
Penilaian Kembali (LPK) BMN yang dilakukan berjenjang mulai dari tingkat KPKNL, Kanwil DJKN sampai Kantor 
Pusat DJKN.

4. Kondisi Objek

Hambatan lain yang dihadapi dalam pelaksanaan adalah karakteristik BMN yang menjadi objek penilaian kembali 
yaitu lokasi BMN tidak diketahui, BMN tersebar di berbagai pelosok wilayah, sulitnya akses menuju objek penilaian 
kembali (kondisi geografis maupun faktor keamanan), BMN berupa tanah tidak didukung dokumen legalitas yang 
cukup, dan objek diakui dan dikuasai sebagai milik pihak ketiga (masyarakat/penghuni/swasta/pemerintah daerah 
setempat).

Untuk mengatasi hambatan ini, KPKNL menerapkan strategi penyelesaian dengan menggunakan pendekatan wilayah 
untuk objek penilaian kembali yang lokasinya tersebar serta berkoordinasi secara intensif dengan instansi-instansi 
terkait.

5. Force Majeure

Faktor alam yang tidak dapat diprediksi juga menghambat pelaksanaan kegiatan revaluasi aset seperti gempa bumi 
yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Barat pada pertengahan bulan Agustus 2018 mengakibatkan beberapa target 
BMN di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak dapat diselesaikan sampai dengan 31 Agustus 2018. 

Untuk mengatasi hambatan ini, Pemerintah akan membuat kebijakan khusus atas BMN yang terdampak bencana 
gempa bumi pada wilayah tersebut.

Pelaksanaan revaluasi aset selama tahun 2017 dan 2018 ini merupakan momentum bagi Pengelola Barang dalam 
mengoptimalkan pelaksanaan Pengelolaan BMN bersama-sama dengan seluruh Kementerian/Lembaga selaku 
Pengguna Barang. 

Revaluasi aset tidak hanya bertujuan untuk memenuhi asas akuntabilitas dan transparansi dalam pertanggungjawaban 
keuangan negara, tetapi juga diharapkan memiliki multiplier effect dalam pembiayaan APBN. Dalam lingkup yang 
lebih luas, pengelolaan aset negara yang baik dapat menghemat belanja dan meningkatkan penerimaan negara. 
Revaluasi aset merupakan upaya untuk meningkatkan kontribusi BMN dalam pembangunan nasional.
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TUJUAN DAN OUTCOME
REVALUASI BMN
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________________   Reportase   ________________

12 TAHUN 
MENJADI PENGELOLA KEKAYAAN NEGARA

PEKAN KEKAYAAN NEGARA 2018

Tim Humas DJKN

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Isa 
Rachmatarwata didampingi Sekretaris 
DJKN Dodi Iskandar dan Direktur Utama 
Lembaga Manajemen Aset Negara 
Rahayu Puspasari membuka secara resmi 
Seminar Penglolaan Aset Modern yang 
merupakan bagian dari rangkaian Pekan 

Kekayaan Negara, Jakarta (14/11).
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Dua belas tahun menjadi pengelola kekayaan 

negara, Direktorat Jenderal Kekayaan 

Negara (DJKN) diharapkan kembali 

naik kelas. Hal tersebut diungkapkan Direktur 

Jenderal Kekayaan Negara Isa Rachmatarwata dalam 

sambutannya pada pembukaan Seminar Pengelolaan 

Aset Modern,Rabu (14/11) di Dhanapala.

“Selama kurun waktu 12 tahun, pengelolaan kekayaan 

negara oleh DJKN mengalami perkembangan yang 

signifikan. Paling tidak terdapat tiga tahapan yang 

telah dilalui DJKN dan saat ini DJKN menginjak pada 

satu tahap lanjutan yaitu persiapan mengantispasi 1 

dasawarsa ke depan.” Ujar Isa.

Tahapan pertama yang telah dilalui adalah era 

baru manajemen aset dan membangun kapasitas 

internal. “Terbentuknya DJKNpada 2006 langsung 

mendapat tugas melakukan Inventarisasi dan 

Penilaian (IP)Barang Milik Negara (BMN) yang 

tersebar di seluruh Kementrian/Lembaga. IP yang 

pertama kali dilakukan sejak Indonesia merdeka 

tersebut memberi kontribusi berupa meningkatnya 

opini Laporan Keuangan  pemerintah Pusat (LKPP). 

DJKN juga telah meletakkan tiga pondasi untuk 

mewujudkan tatanan ideal manajemen aset yaitu 

tertib administrasi, tertib hukum dan tertib fisik.” 

Jelas Isa.

Tahapan kedua adalah membangun tata kelola 

penguatan sumber daya dan orientasi pada pemangku 

kepentingan. DJKN telah melakukan formulasi 

regulasi teknis dan implementasi perencanaan dan 

penganggaran aset. Dengan kapasitas fiskal yang 

terbatas, Kementerian/Lembaga dituntut cermat 

dalam merencanakan kebutuhan aset. Demikian Isa 

menjelaskan.

Tahap ketiga adalah penyempurnaan tata kelola 

akselerasi sumber daya, dan fokus pelanggan/

pemangku kepentingan. “lima tahun terakhir 

DJKN mempersiapkan dirinya untuk memasuki 

masa pengembangan organisasi modern dengan 

percepatan pelayanan melalui dukungan teknologi 

informasi. Pencanangan DJKN sebagi sebagai revenue 

center dan terbentuknya Lembaga Manajemen Aset 

Negara sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di 

bawah DJKN semakin menunjukkan komitmen 

kuat untuk mengakselerasi tercapainya misi DJKN 

dan Kementerian Keuangan. DJKN juga telah 

menyelesaikan program revaluasi BMN2017/2018 

yang berhasil meningkatkan nilai BMN sebesar 

lebih dari Rp5700triliun. “ Nila aset yang reliable 

dan laporan keuangan pemerintah pusat yang 

mencerminkan kondisi wajar merupakan bentuk 

perwujudan good governance,” jelas Isa.

Setelah tiga tahap yang telah di lalui tersebut kini 

DJKN tengah menginjak pada tahap keempat yaitu 

kesinambungan dan ekspansi. Tahapan tersebut telah 

terangkum dalam cetak biru DJKN 2019-2028. 

DJKN saat ini dalam tahap membangun kondisi 

paripurna manajemen aset negara. Kondisi tersebut 

meliputi pengelolaan kekayaan negara yang optimal 

dan berkelanjutan yang mampu mengambil peluang 

dan responsif terhadap tantangan dan perkembangan 

teknologi, menjadi instrumental dalam Keuangan 

Negara sekaligus kontributif dalam perekonomian 

nasional.

“DJKN harus optimis bisa naik kelas dan 

mengantisipasi apa yang akan diperbuat setelah 

naik kelas,” ajak Isa. Isa menambahkan bahwa saat 

ini kita masih bekerja keras sementara banyak aset 

yang tidur. “Kita harus menyiapkan strategi untuk 

menjadikan aset sebagai benda mati bias hidup dan 

bekerja produktif,” ungkap Isa.

Selanjutnya Staf Khusus Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Binsar 

H. Simanjuntak dalam paparannya membacakan 

Sambutan Menteri  PUPR yang menegaskan bahwa 

harus diakui pengelolaan kekayaan negara yang 

tadinya gelap gulita menjadi terang benderang 

dengan hadirnya DJKN.

Lebih lanjut, dalam teksnya Binsar mengatakan 

bahwa saat ini Indonesia tumbuh pesat, dan 

kebutuhan infrastruktur merupakan pondasi 

utama pembangunan bangsa yang secara langsung 

berdampak pada rakyat. “Infrastruktur yang handal 

merupakan kunci dalam pemenuhan hak dasar 

rakyat yaitu: pangan, sandang, papan, rasa aman, 

pendidikan dan kesehatan.”Ungkapnya.

Infrastruktur memiliki peran dalam meningkatkan 

konsumsi, produktivitas, stabilitas ekonomi, dan 

kemakmuran penduduk. Pembangunan infrastruktur 

berperan sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi 

wilayah yang dapat berimplikasi positif pada 

peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana 

disebutkan dalam Nawacita Pembangunan.

Pembangunan Infrastruktur yang masif diseluruh 

penjuru Indonesia menjadikan BMN yang di tata 

usahakan Kementerian PUPR mengambil porsi 

besar dalam LKPP. Pada awal diterapkannya aplikasi 

Sistem Akuntansi Barang Milik Negara pada tahun 

2005 sampai dengan tahun 2007, Kementerian 

PUPR masih memperoleh opini Disclaimer dari 

Badan Pemeriksa Keuangan. Namun seiring dengan 

meningkatnya komitmen dan kualitas pengelolaan 

Barang Milik Negara, opini yang diberikan oleh 

Badan Pemeriksa Keuangan juga semakin lebih baik 

dimana 2 tahun terakhir BPK memberikan opini 

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang merupakan 

buah kerja keras dari seluruh stakeholders pengelola 

BMN, baik di level Kementerian PUPR selaku 

Pengguna Barang maupun pada level Kementerian 

Keuangan selaku Pengelola Barang.

Seminar yang diikuti jajaran Kantor Pusat dan Kantor 

Vertikal DJKN, kalangan praktisi dan mahasiswa serta 

undangan lainnya ini menghadirkan narasumber 

dari Excecutive Director Indonesia Property Watch 

Ali Tringhanda, Ketua Umum Green Building 

Council Indonesia Iwan Prijanto, Senior Manager 

of Aset Management Royal Melbourne Institute of 

Technology University Andrew Sun dan dimoderatori 

Kepala Bagian Organisasi Kepatuhan Internal DJKN 

Josa Arif Lukito. Seminar yang merupakan rangkaian 

kegiatan pekan kekayaan negara ini diharapkan 

mampu mengubah paradigma pengelolaan aset dari 

konvensional menjadi modern.

Rapat Koordinasi Pengelolaan BMN yang Berasal 

dari Kegiatan Hulu Migas

Pada hari yang sama, diselenggarakan pula Rapat 

Koordinasi Pengelolaan BMN yang Berasal dari 

Kegiatan Hulu Migas. Rapat ini dihadiri oleh 

Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Dirjen KN), 

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber 

Daya Mineral (KESDM), Kepala Satuan Kerja Khusus 

Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas 

Bumi (SKK Migas), Kepala Pusat Pengelolaan 
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Barang Milik Negara (PPBMN) Kementerian ESDM, 

Deputi Keuangan dan Monetisasi SKK Migas, 

Deputi Pengendalian Pengadaan SKK Migas, dan 

para Pimpinan Kontraktor Kontrak Kerjasama 

(KKKS). Tema yang diusung dalam rapat koordinasi 

ini adalah Penyempurnaan Pencatatan/Pelaporan, 

Pemanfaatan, Pengamanan, dan Penghapusan 

Dalam Rangka Optimalisasi Pengelolaan BMN 

Untuk Menunjang Kegiatan Hulu Migas.

Pada kegiatan ini, Dirjen KN, Sekjen Kementerian 

ESDM, dan Kepala SKK Migas menandatangani Nota 

Kesepahaman tentang Standar Operasional Prosedur 

Percepatan Proses Pemindahtanganan Barang Milik 

Negara yang Berasal dari Kegiatan Hulu Minyak 

dan Gas Bumi dengan Tindak Lanjut Penjualan. 

Dalam sambutannya, Sekjen KESDM Ego Syahrial 

menyampaikan bahwa perolehan PNBP dari bidang 

migas telah melampaui target pada tahun 2018. 

Namun dalam jangka waktu dekat, beberapa kontak 

kerjasama akan segera berakhir. Menurutnya, hal ini 

patut mendapat perhatian semua pihak “Pemerintah 

bersama SKK migas bekerja keras agar masa transisi 

dapat dilakukan dengan baik,” ungkapnya. Ego 

berharap rapat ini dapat menghasilkan solusi atas 

permasalahan-permasalahan dilapangan. Selain itu 

Ego juga berharap proses pengelolaan BMN Eks 

KKKS dapat lebih mengikuti perkembangan jaman 

dengan format yang “IT based”.

Harapan yang senada disampaikan olehKepala SKK 

Migas Amien Sunaryadi. Amien berharap agar segala 

permasalahan administrasiBMN dapat didapatkan 

solusinya sehingga aset-aset KKKS tersebut dapat 

optimal dalam membantu menghasilkan pemasukan 

bagi negara. “Dari awal saya dengar ada acara ini, saya 

langsung bilang harus ikut. Karena menurut saya, 

acara ini tujuannya untuk menyelesaikan keruwetan 

yang bikin kami di SKK Migas pusing,”tuturnya.

Selanjutnya, para peserta mengikuti diskusi panel 

dengan narasumber Direktur PNKNL DJKN 

Purnama T. Sianturi, Kepala PPBMN Kementerian 

ESDM Susyanto, Deputi Pengendalian Pengadaan 

SKK Migas Tunggal, Kepala Divisi Pertimbangan 

Hukum dan Formalitas SKK Migas Didi Setiarto, 

Kepala Divisi Akuntansi SKK Migas Desti Melanti. 

Pada diskusi ini dibahas permasalahan yang lebih 

detail mengenai posisi dan prosedur pengelolaan 

BMN Eks KKKS, sistem akuntansi, aspek hukum, 

hasil audit, serta permasalahan teknis yang dihadapi 

KKKS.
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Sebagai  bagian dari rangkaian Pekan Kekayaan 
Negara, DJKN menyelenggarakan Kegiatan 
Seminar Nasional Pendirian Lembaga 

Pembiayaan Pembangunan Indonesia Sebagai Bank 
Pembangunan Indonesia di Jakarta pada Kamis 
(15/11).

Dalam seminar ini, narasumber yang terdiri dari 
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Isa Rachmatarwata, 
Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia (DPR RI) Kepala Biro Hukum Kementerian 
Perindustrian Eko S.A. Cahyanto, Guru Besar Universitas 
Gajah Mada (UGM) Danang Parikesit, Direktur Utama 
PT. Sarana Multi Infrastruktur Emma Sri Martini, 
serta Facility Director Japan International Cooperation 
Agency (JICA) Eiji Koga memaparkan pandangannya 
terkait pentingnya pembentukan sebuah Development 
Financial Institusions (DFI) untuk menjawab tantangan 
pembangunan di Indonesia yang dalam diskusi biasa 
disebut dengan Lembaga Pembiayaan Pembangunan 
Indonesia (LPPI).

Mengawali diskusi, Wakil Menteri Keuangan 
Mardiasmo memberikan pengantar bahwa Indonesia 
pernah memiliki lembaga yang memiliki fungsi serupa 
LPPI yaitu Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo), 
namun tidak berhasil menjalankan tugasnya karena 
mismatch dengan kebutuhan pembangunan yang 

jangka panjang. “Pendanaan pada saat itu masih 
bersifat jangka pendek, underlying-nya masih belum 
kuat dan pengelolaannya masih menggunakan mindset 
yang konvensional,” ujarnya. 

Agar hal yang sama tidak berulang, Mardiasmo 
menegaskan bahwa LPPI yang nantinya akan dibentuk 
harus sesuai dengan visi Indonesia pada 30 – 40 
tahun mendatang. “Harapan kami, banyak terobosan, 
banyak pikiran yang cerdas, untuk bisa sekaligus 
menghubungkan kondisi yang ada saat ini dengan 
tantangan – tantangan di masa depan,” pesannya.

Selanjutnya, Dirjen KN memaparkan bahwa Indonesia 
masih perlu meningkatkan daya saingnya di antara 
negara – negara di dunia, meningkatkan efisiensi dan 
efektifitas logistik, serta meningkatkan kontribusi 
industri terhadap Gross Domestic Product (GDP) 
dimana jika dilakukan hanya dengan mengandalkan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 
maka perlu berbagi dengan mandatory expenditure 
yang ditetapkan melalui undang – undang. Dengan 
demikian perlu adanya suatu lembaga yang mempu 
memultifikasi atau me-leverage dana yang dikeluarkan 
dari APBN agar memberikan dampak yang lebih besar.

“Kita sudah punya PT SMI (yang menjadi katalis dalam 
pembangunan infrastruktur -red), namun bagaimana 

dengan sektor – sektor lainnya (selain infrastruktur 
-red), apakah kita ingin membangun untuk tiap – tiap 
sektor tersebut lembaga seperti PT SMI?” tanya Dirjen 
KN.

Sejalan dengan Dirjen KN, Kepala Biro Hukum 
Kementerian Perindustrian Eko menyampaikan bahwa 
hasil kajian Kementerian Perindustrian dengan Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 
menunjukkan bahwa seluruh sektor industri 
membutuhkan lembaga keuangan yang mampu 
memberikan pembiayaan jangka panjang dengan cost 
of fund yang rendah untuk lebih berkembang. “Pasar 
domestik sedemikian besar sehingga dan porsi industri 
dalam negeri masih kecil,” ucap Eko memberikan 
gambaran.

Kemudian Anggota Komisi XI DPR RI Andreas 
mengungkapkan bahwa pembentukan LPPI diharapkan 
mampu menjawab tantangan pembangunan yaitu 
karakteristik proyek yang capital intensive, long payback 
period, low return, serta kebutuhan cost of fund yang 
rendah. Selain itu beberapa undang – undang juga 
mengamanatkan pembentukan lembaga pembiayaan. 
Sementara itu, Guru Besar UGM Danang Parikesit 
menyampaikan wacana bahwa LPPI dapat berupa 
sebuah development financing group dengan beberapa 
lembaga dibawahnya dengan fokus tertentu.

Direktur Utama PT SMI Emma yang dalam seminar 
tersebut diminta memaparkan kinerja PT SMI sebagai 
katalis percepatan pembangunan infrastruktur 
menyampaikan bahwa pada prinsipnya PT SMI 
telah berfungsi layaknya DFI/LPPI, namun terdapat 
beberapa tantangan yang dihadapi oleh PT SMI 
karena statusnya yang merupakan BUMN dibawah 
Kementerian Keuangan, diantaranya adalah motif 
mencari keuntungan yang diamanatkan Undang 
Undang Perseroan Terbatas, batasan ruang lingkup 
pada sektor infrastruktur, serta keterbatasan akses 
terhadap dana perwalian. “PT SMI sebagai BUMN 
pastinya dituntut untuk profit,” ujarnya.

Melanjutkan penjelasannya, Emma menyampaikan 
bahwa jika PT SMI hendak ditransformasikan menjadi 
LPPI maka PT SMI sudah memiliki 3 modal utama 
yaitu aset senilai Rp58,2 triliun, sumber daya manusia 
yang sudah berpengalaman menjalankan fungsi DFI, 
serta rekam jejak yang baik.

Diakhir sesi, Facility Director JICA Eiji Koga 
menyampaikan bahwa lembaga seperti LPPI 
merupakan lembaga yang paling umum dan paling 
penting dalam keuangan publik. “Development bank 
is the most conventional and important public financial 
institution,” pungkasnya.
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Masih Dalam rangkaian Pekan Kekayaan 

Negara, DJKN  resmi meluncurkan Portal 

Lelang Indonesia dengan domain lelang.

go.id pada Kamis (15/11) di Gedung Dhanapala, 

Kementerian Keuangan. Peresmian portal ini ditandai 

dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara 

bank BUMN (Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, 

Bank Negara Indonesia dan Bank Tabungan Negara) 

dan DJKN tentang pertukaran informasi lelang melalui 

situs web. Acara peluncuran portal Lelang Indonesia ini 

merupakan salah satu rangkaian pekan kekayaan negara 

dalam rangka memperingati HUT DJKN ke-12.

Acara ini juga dihadiri oleh wakil Ketua Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata 

yang ikut memberikan kata sambutan di awal acara. 

Dalam sambutannya, Alexander mengungkapkan 

KPK menyambut positif dan mendukung sepenuhnya 

langkah DJKN terkait inovasi di bidang lelang karena 

pengetahuan mengenai lelang negara terutama 

barang gratifikasi dapat tersampaikan lebih baik ke 

masyarakat apabila melalui sistem online atau aplikasi, 

mengingat perubahan zaman yang semuanya sudah 

mulai terhubung dengan internet. “Kami sangat 

mengapresiasi DJKN dan berharap sinergi DJKN, KPK 

dan KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang-red) semakin strategis dalam pelelangan barang-

barang gratifikasi, serta besar harapan kami lelang 

kekayaan negara menjadi semakin efektif, efisien, 

transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Peresmian portal ini dilakukan oleh Wakil Menteri 

Keuangan Mardiasmo. Ia mengatakan Lelang.go.id 

akan menjadi identitas perusahaan yang berfungsi 

membangun kesadaran masyarakat luas akan fungsi 

lelang, mulai dari menjaring pembeli potensial, 

mengangkat citra lelang yang aman, hingga merubah 

presepsi negatif masyarakat terkait lelang itu sendiri. 

“Selama ini setiap kita dengar kata lelang maka yang 

terlintas di benak kita adalah proses yang berbelit-belit, 

sulit diakses, ada asimetri informasi, ada informasi 

orang dalam, dan sebagainya. Maka dari itu lelang.

go.id ini merupakan terobosan yang luar biasa, karena 

dengan ini maka hal-hal negatif tadi bisa hilang dengan 

sendirinya. Semua terbuka bagi masyarakat,” jelasnya.

Rangkaian acara dilanjutkan dengan lelang barang 

gratifikasi yang dilakukan dengan metode kehadiran 

peserta. Lelang dilakukan oleh KPKNL Jakarta III. 

Peserta yang telah hadir dapat melakukan penawaran 

langsung terhadap barang-barang yang dilelang. Ada 

lima barang dalam acara ini yang dilelang yaitu jam 

tangan merek Alexander Christie, Tas Polo merek Ralph 

Lauren, Kain batik, Jam tangan merek Bonia Rosso, 

dan Kemeja Batik Keris. Lelang berlangsung seru dan 

semua barang laku terjual dengan nilai yang cukup 

tinggi. Selain itu juga diumumkan pemenang lelang 

yang penawarannya dilakukan melalui internet secara 

close bidding dan secara terbuka (open bidding) yang 

dapat diakses melalui gadget.
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Snapshot | Pemenang Lomba Foto “Indonesia Kaya”
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Juara 2     |     Muh. Khaidir Usman     |        @khaidirr_

Juara 3     |     Aditya Agung Kandias     |        @adityakandias

1 2

3 4

5

7

6

10 Besar:
1. Agus Mega Jaya - KPKNL Gorontalo
2. Rizky Dhika Maarif - Kantor Pusat DJP 
3. Faza Fakhriyan - Sekretariat DJKN
4. Yuniantoro Sudrajad - KPKNL Jember
5. Habibullah Yusyaf - Kanwil DJKN Aceh
6. Beta Embriyono Adna - Kanwil DJKN Kalselteng
7. KPKNL Bandar Lampung
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Cerita Revaluasi BMN | Juara I Lomba Cerita Revaluasi BMN

Our Reval, 
        Our Adventure

“

“

Perkenalkan, nama saya Rendhy Widianto Pratama, 

Lulusan D3 PPLN STAN Tahun 2013 dan mulai bekerja 

pada Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara sejak 

Tahun 2015. Begitupun istri saya, Dyah Uswatun 

Chasanah yang juga sama-sama lulusan D3 PPLN 

STAN (sekarang Manajemen Aset). Kami mulai saling 

kenal sejak Desember 2017. Dengan perkenalan 

yang relatif singkat, padat dan dalam tempo yang 

sesingkat-singkatnya, saya pun memproklamasikan 

kemerdekaan saya dari status jomblo menjadi seorang 

suami dengan meminang dia pada 19 Juli 2018 lalu. 

SAH!

Teks dan Foto: Rendy Widianto Pratama -  Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara

Masuk ke topik utama yaitu tentang Pelaksanaan 
Revaluasi BMN 2018. Untuk yang belum 
tau, Revaluasi BMN adalah Proses Penilaian 

Kembali aset milik Kementerian/Lembaga yang di 
pusatkan pada penilaian Tanah dan Bangunan. Saat 
itu Reval sedang panas-panasnya, semua pegawai di 
kerahkan untuk menyelesaikan target Reval yang seakan 
tak ada habisnya. Disaat itulah, kurang lebih 2 minggu 
setelah kami selesai melaksanakan cuti alasan penting, 
di saat pegal-pegal belum hilang, kami mendapat surat 
cinta atau lebih familiar dengan sebutan surat tugas. 
JENG JENG......!! Saya dan istri yang baru menikah  
ditugaskan untuk melaksanakan Revaluasi BMN pada 
Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur sebagai 
1 tim. Ketua Tim saya pada saat itu diharuskan tetap 
berada di kantor untuk menyelesaikan dan membantu 
proses penyelesaian kegiatan pra maupun pasca Reval 
di Aplikasi SIMAK ataupun SIMAN. Akhirnya hanya 
kami berdua yang akan melaksanakan tugas lapangan 
selama 4 hari 3 malam, pada tanggal 26-29 Agustus 
2018.

Dengan bekal rasa cinta dan bakti kami untuk Negara, 
kami pun menerima tugas tersebut. Dan disinilah cerita 
kami dimulai, cerita tentang bagaimana menyelaraskan 
antara kegiatan pribadi dengan tugas negara yang di 
amanahkan kepada kami, dan juga cerita bagaimana 
mengubah suatu pekerjaan yang sebenarnya berat 
menjadi  suatu kegiatan yang menyenangkan.

Our Reval, Our Adventure

Kalimat pertama yang ada dibenak saya waktu adalah, 
“jangan anggap beban, anggap saja ini honeymoon, jalan-
jalan mengenal wilayah indonesia timur”. Sebagai tim 
yang juga suami istri, kami langsung membagi tugas. Saya 
mempersiapkan dokumen-dokumen serta ATK untuk 
keperluan selama melaksanakan tugas disana. Istri saya 
langsung memesan tiket pesawat maupun tiket hotel untuk 
menginap di Flores Timur. Saya langsung memetakan 
lokasi target reval nanti. Saat itu kami mendapat satker dari 
Kanwil Hukum dan HAM NTT yang berada di Larantuka, 
Flores Timur. Dan ternyata walau hanya ada 3 target lokasi 
yang harus kami survey, lokasi ketiganya sangat berjauhan. 
Bahkan 2 dari 3 lokasi aset tersebut berada di pulau yang 
terpisah dari Pulau Flores, yaitu pada Kecamatan Lewoleba 
yang terletak di pulau Adonara dan lainnya berada pada 

Kabupaten Lembata. Pulau Lembata letaknya lebih jauh 
lagi. Dengan waktu yang hanya 4 hari kami harus benar-
benar mengatur jadwal survey sehingga tidak ada lokasi 
yang tertinggal.

Dengan saran dan pertimbangan rekan kantor yang 
pernah ke Larantuka, kami pun membeli tiket ke Kupang 
pada hari minggu, 26 Agustus dan penerbangan ke 
larantuka esok paginya tanggal 27 Agustus 2018. Di 
Kupang kami menginap semalam. Daripada hanya 
di hotel saya berinisiatif untuk mengajak istri saya 
menikmati hidangan kuliner khas Kupang di salah satu 
tempat makan yang letaknya di pinggir pantai. Dengan 
cahaya lilin di meja menjadi semacam candle light 
dinner bersubsidi. Selesai makan kami kembali ke hotel, 
sampai disini kita skip saja ceritanya, kami istirahat 
mempersiapkan diri untuk tugas hari pertama esok hari.

Pagi ini kami flight pukul 6.15. Pukul 5.30 kami 
sudah siap di lobby untuk diantar ke bandara oleh 
transportasi Hotel. Penerbangan Kupang - Larantuka 
menggunakan pesawat kecil, pada saat itu kami menaiki 
maskapai TransNusa. Pukul 7.00 kami tiba di bandara 
Gewayantana, Larantuka.

Bandaranya terbilang kecil, seperti sebuah rumah, 
tidak ada ruangan khusus untuk menunggu bagasi 
seperti bandara pada umumnya. Koper di bagikan 
secara langsung di ruangan yang langsung menuju 
pintu keluar. Kami di jemput oleh Bapak Antonius 
yang merupakan pegawai pada Lapas larantuka menuju 
hotel untuk menaruh Koper dan barang lainnya. 
Sebelumnya, saya sudah menyampaikan kepada Bapak 
Anton via Whatsapp dikarenakan kondisi waktu yang 

Bandara Gewayantana, Larantuka.
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mepet  saya menyarankan agar pagi itu juga kami sudah 
bisa langsung menuju lokasi target. Saya memilih 
yang lokasinya jauh terlebih dahulu, yaitu ke Pulau 
Adonara dan Pulau Lembata. Alhamdulillah Pak Anton 
mengatakan bahwa beliau siap untuk berangkat pagi 
itu.

Selesai mempersiapkan perlengkapan untuki survey 
lapangan, kami menuju Lapas Larantuka untuk 
menemui Kepala Lapas, Bapak Andi. Saya pun 
menyampaikan maksud kedatangan kami dan Bapak 
Andi menyambut dengan baik serta kooperatif. Beliau 
menyarankan untuk berangkat sepagi mungkin karena 
perjalanan ke Pulau adonara bisa sampai 3 jam dan ke 
Pulau Lembata bahkan sampai 8 jam!!. Saya kaget, istri 
saya kaget, kalianpun mungkin kaget. 

“apakah harus menginap, Pak?” saya bertanya dengan 
cemas

“kalo berangkat sekarang harusnya sore masih sempat 
ada kapal yang kembali kesini, kalo telat ya harus 
menginap disana 1 malam.” jawab Pak Andi.

Kepala saya langsung pusing memikirkan jika harus 
menginap, lebih pusing dari nyiapin dokumen-
dokumen syarat pra-nikah. Saya membayangkan bahwa 
pasti dipulau kecil akan susah untuk mendapatkan 
internet yang bagus, sedangkan saya harus langsung 
mengerjakan aplikasi SIMAN untuk proses persiapan 
maupun pelaksanaan reval, dan proses tersebut 
membutuhkan koneksi internet yang stabil.

Tidak mau membuang waktu lagi, kami pun berpamitan 
dengan Bapak Andi dan langsung menuju pelabuhan 
Larantuka untuk menuju Pulau Adonara. Di pelabuhan 
kami disambut dengan pemandangan yang luar biasa. 
Laut yang biru nan jernih di sertai dengan deretan 
pulau-pulau kecil di kejauhan. Sungguh pemandangan 
khas NTT yang juga sudah pernah saya lihat di Labuan 
Bajo ataupun Sumba Barat. Kalo ga lagi tugas rasanya 
mau langsung nyebur saja melihat laut yang begitu 
jernih.

Urusan pemesanan kapal di lakukan oleh Bapak Anton 
sebagai akamsi, istilah untuk anak kampung sini, hehe. 
Biaya untuk penyebrangan Kapal ke Pulau Adonara 
cukup murah hanya Rp30.000,-/orang. Yang mahal 
adalah untuk sewa motor selama perjalanan darat nanti 
dipulau sampai di lokasi asetnya. Biaya untuk sewa 
motor Rp200.000/motor. Kami di tawari tiga motor 
sekalian dengan drivernya, namun saya tolak. Dalam 
hati saya berkata, “enak aja bini ane di bonceng situ, 
masih anget-angetnya nih”

akhirnya saya jawab saja: “2 motor saja Pak, biar saya 
sama istri saya 1 motor. 1 lagi untuk Bapak Anton”. 

Negoisiasi pun berjalan dengan lancar.

Perjalanan menuju Pulau Adonaran ditempuh selama 
30 menit melalui laut dan 3 jam perjalanan darat dari 
Pelabuhan Adonara ke lokasi tanahnya. Kapal boat 
menuju sana tersedia cukup tempat duduk, namun saya 
memilih untuk duduk di atas kapal, pemandangannya 
lebih terlihat. Saat itu Dyah sempat enggan untuk ikut 

ke atas karena takut.

“Ayolah, aku pastikan kamu aman. Indah lho di atas sini”

“Yakin?”

“100%”

dan jadilah kita berdua di atas kapal menikmati angin 
semilir dan pemandangan pulau-pulau kecil. Indonesia 
indah, Indonesia kaya. Maaf ya Bapak Anton, saat 
ini dunia hanya milik kami berdua, yang lain cuma 
ngontrak. hehe... Selang beberapa menit, dari kejauhan 
pulau yang cukup besar mulai terlihat. Kami telah tiba 
di Pulau Adonara, destinasi pertama kami di hari itu.

Kapal mendarat. Orang-orang turun satu persatu 
dari kapal begitupun motor yang ikut bersama kami 
diturunkan perlahan, termasuk motor yang sudah kami 
sewa. Seperti perjanjian semula, saya membonceng istri 
saya dan Pak Anton di bonceng oleh driver lokal. Istri 
saya naik motor, begitu juga Bapak Anton. Istri saya 
memegang pinggang saya, Bapak Anton pun memilih 
untuk memegang besi motor belakang, biar ga dikira 
kaum menyimpang. 

Perjalanan dimulai dengan jalan aspal yang lebar dan 
mulus, sangat memanjakan perjalanan kami mengitari 
bukit dan lembah. Namun kebahagiaan kami hanya 
sesaat. Bak di tinggal kekasih pas lagi sayang-sayangnya, 
jalan mulus tadi hilang sekejap, digantikan oleh jalan 
berbatu terjal dan berdebu. Mirip dengan lokasi 
syuting Armageddon. Jangankan untuk ngebut, jalan 
pelan saja benar-benar sulit karena jalan tanah berbatu 
membuat keseimbangan motor jadi tidak stabil. Istri 
saya memegang pinggang saya semakin erat. Melihat 
hal itu, Pak Anton hampir memutuskan untuk memeluk 
pinggang drivernya, tapi untung ga jadi. 

Walaupun medan sangat berat, namun saya tetap 
mencoba menikmati sambil melihat sekeliling keadaan 
di pulau Adonara ini. Apalagi bonceng istri sendiri, 
lupa kalo lagi tugas, berasa lagi jalan-jalan di Kuta. 
Setelah kurang lebih 3 jam perjalanan, penderitaan 
kami berakhir. Kami tiba di Desa Lewoleba, lokasi aset 
pertama berada. Lokasinya dekat dengan Pasar Desa.

Sesampainya di sana ternyata gedungnya sudah tidak 
lagi digunakan. Kondisinya sudah rusak berat. Kami 
langsung membagi tugas. Saya mengisi Berita Acara 
Survei Lapangan (BASL) yang merupakan komponen 
wajib saat kita melakukan survei tanah. Pada lembar 
tersebut harus memuat sekurang-kurangnya tanggal 
survei, nama satuan kerja, luas tanah, lebar tanah yang 
berbatasan dengan jalan, lebar jalan di depan lokasi 
tanah, dan juga mengecek apakah batas-batas tanah 
tersebut sudah sesuai dengan sertifikat atau belum (jika 
sertifikat tersedia). 

Informasi lain yang juga harus kita dapatkan saat surveyi 
tanah yaitu keadaan tanahnya apakah baik atau tidak, 
berapa elevasi atau ketinggiannya dari permukaan laut, 
dan yang paling penting adalah menentukan koordinat 
atau titik lokasi. Dyah dalam hal ini yang memiliki 
tugas untuk mencari titik koordinat serta elevasi untuk 
saya catat dalam BASL tersebut. Selain itu dia juga 
mengambil foto tanah dan bangunan untuk nantinya 
digunakan sebagai bagian dari Laporan Penilaian. 
Setelah BASL selesai di isi, lalu lembar tersebut wajib 
di tandatangan oleh kami sebagai tim penilai dan juga 
oleh Bapak Anton sebagai pendamping dari satuan 
kerja. Setelah itu, hal yang tidak kalah pentingnya 
adalah mencari data pembanding. Kegiatan revaluasi 
ini menilai tanah dengan menggunakan metode data 
pasar. Sehingga kita harus mencari harga pasar tanah 

Pelabuhan Larantuka

Salah satu aset Kemenkum dan HAM NTT di Flores.
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disekitaran sana berada di harga berapa. Saat itu, 
indera pengelihatan kami akan otomatis meningkat 
200% dari biasanya. Sebelum pulang kami biasanya 
mencari informasi dari warga sekitar apakah ada tanah 
yang akan dijual atau sudah terjual. Jika tidak ada, kita 
akan keliling untuk menemukan papan atau apapun 
yang berisikan tulisan “TANAH DI JUAL, HUBUNGI 
XXXXXXX”. Percayalah, kalimat tersebut adalah 
kalimat terindah yang kami dapatkan selama mencari 
data pembanding, apalagi dilokasi yang jarang ada 
proses jual beli tanah.

Sekilas kegiatan survey tanah memang terlihat cukup 
mudah. Yang membuatnya menjadi sulit adalah karena 
seringkali akses perjalanan menuju lokasi tersebut 
sangat sulit dan membutuhkan perjuangan untuk 
sampai, baik dari jalur darat, laut ataupun udara. 
Namun proses jatuh bangun perjalanan menuju lokasi 
tanah tersebut lah yang membuat kegiatan Revaluasi 
ini menjadi akan selalu terkenang dan penuh dengan 
pengalaman baru yang mungkin tidak akan kita rasakan 
tanpa adanya kegiatan Revaluasi ini.

Belum hilang lelah karena perjalanan darat tadi, kami 
sudah harus melanjutkan perjalanan ke destinasi 
selanjutnya, Pulau Lembata yang merupakan Kabupaten 

sendiri diluar Kabupaten Flores Timur. Untungnya, 
bapak Anton memberi kabar bahwa ada fastboat  atau 
kapal cepat untuk ke Pulau Lembata. Saat mendengar 
hal itu rasanya seperti menikmati indomie di tengah 
hujan badai, nikmat banget. Rezeki anak saleh, kami 
pun bisa memotong beberapa jam perjalanan untuk 
tiba disana dan tidak perlu menginap. Proses penilaian 
disana tidak beda jauh dengan di Pulau Adonara, tidak 
ada hal spesial, kecuali di perjalanan Dyah sempat 
tertidur bersandar di pundak saya. Bapak Anton pun 
juga tidur, bersandar di jendela kapal.

Sekitar jam 16.00 WITA kami sudah tiba kembali di 
Pelabuhan Larantuka, rasa syukur kami ucapkan karena 
survei yang paling berat dari reval kali ini sudah dapat 
kami lalui dengan selamat. Alhamdulillah. Esok hari 
tinggal survei 1 lokasi lagi. Lokasi nya cukup ditempuh 
dengan perjalanan darat selama kurang lebih 3 jam 
menuju ke arah Maumere.

Kami pun di antar kembali ke hotel dan Bapak 
Anton pamit untuk kembali ke Lapas karena harus 
memberikan laporan ke atasan. Setelah menitip salam 
terima kasih untuk Kalapas, Bapak Anton pun pulang.

Yang unik dalam Reval kali ini, biasanya saya sekamar 
dengan rekan kantor yang pastinya laki-laki. Namun 

Sunset di Larantuka, Flores TImur

kali ini, saya sekamar dengan istri saya sendiri dimana 
secara agama kami halal untuk melakukan apapun, 
hehe,...maaf ya mblo.

Setelah berganti pakaian, kami menyempatkan untuk 
melihat sekeliling hotel. Hotel kami terletak di pinggir 
pantai, sehingga saat kita keluar kamar di sebelah barat 
langsung disambut dengan pemandangan pantai. 
Terdapat pintu kecil di pagar pembatas hotel. Saat itu 
pukul 17.15 WITA.

Kami pun setuju untuk bersantai di pinggir pantai, 
melepaskan penat dan lelah dalam perjalanan hari ini, 
di bumbui dengan manisnya sunset yang perlahan 
turun ke dalam lautan.

Malam itu kami langsung “ngebut” mengerjakan proses 
penilaian. Istri saya kebetulan di PKN, jadi sudah mahir 
menggunakan SIMAN. Dia pun mengerjakan proses 
penilaian yang menggunakan Aplikasi dari mulai 
membuat tiket sampai tahap pelaksanaan. Sedangkan 
saya mensortir Form Tanah, Form bangunan, KIB dan 
juga Sertifikat per NUP agar nanti mudah saat proses 
membuat laporan Penilaian. Saya langsung menghitung 
nilai 2 tanah yang kami survei hari itu, kebetulan 
kami sudah mendapat data pembandingnya. proses 
selanjutnya tinggal melakukan input data dan melakukan 
adjusment agar menghasilkan nilai yang sesuai dengan 
nilai pasar saat itu. Setelah selesai menghitung nilai 
tanah, saya lanjut mengcopy form tanah maupun 
bangunan milik satuan kerja. Karena keterbatasan 
peralatan, saya pun scan dengan menggunakan aplikasi 
camscanner pada smartphone. Hasil scan itu nantinya 
untuk di upload oleh Dyah ke dalam Aplikasi SIMAN. 
Pada saat melakukan proses inventaris barang di 
SIMAN pun saya yang membacakan form dan Dyah 
yang menginput ke aplikasi. Sebuah kerjasama yang 
harmonis sebagai 1 tim untuk menyelesaikan beberapa 
tahapan penilaian dengan singkat dan akurat, di 
bumbui dengan sedikit romantisme. 

Walaupun kami ditugaskan sebagai sepasang suami 
istri, namun kami tetaplah tim yang di tugaskan untuk 
menyelesaikan proses revaluasi sampai tuntas. Amanah 
tersebut telah kami jalankan dengan baik. Walau di 
selingi canda tawa, gurauan dan hal lain, di malam itu 

proses penilaian tanah dan bangunan baik pada aplikasi 
maupun laporan penilaian untuk lokasi hari pertama, 
selesai.

Begitupun dengan survei terakhir keesokan harinya 
berjalan dengan lancar. Sama seperti hari sebelumnya, 
selesai survei kami langsung menyelesaikan proses 
penilaian sehingga pada malam itu, selasa tanggal 28 
Agustus 2018, proses penilaian kami sudah sampai 
pada tahap cetak Laporan Hasil Inventarisasi dan 
Penilaian. Semua proses dari tahap  survei sampai pada 
cetak laporan kami lakukan dengan baik walau tanpa 
pengawasan langsung ketua tim. Semua kami lakukan 
karena bentuk tanggung jawab kami kepada tugas yang 
dipercayakan kepada kami.

Pagi itu, 29 Agustus 2018 kami pulang, dengan 
sedikit lelah, banyak kebahagiaan. Terima kasih telah 
memberikan kami kesempatan untuk melaksanakan 
tugas berdua. Yang awalnya kami ragu, namun ternyata 
menjadi sebuah pengalaman yang mungkin tidak akan 
pernah kami lupakan. 

Sesampai di Denpasar, di minggu pertama bulan 
September kebahagiaan kami bertambah dengan 
adanya hasil pemeriksaan Dokter melalui USG 
bahwa Istri saya tengah mengandung 3 minggu. 
Alhamdulillah. Tapi percayalah, itu bukan made in 
Larantuka kok, kami disana tugas negara, hehe. Namun 
terlepas dari dimanapun dibuatnya, I’m officialy Papa 
soon to be.
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ABSTRACT

Negara Indonesia yang terletak di Pacific Ring of Fire merupakan salah satu 
negara yang rawan akan terjadinya bencana alam. Kondisi ini membuat 
bencana alam menjadi hal yang tidak terhindarkan. Berdasarkan data-data 
kebencanaan selama empat belas tahun terakhir, bencana alam memberikan 
dampak kerugian yang cukup besar, baik itu dari jumlah korban jiwa 
maupun kerugian ekonomi akibat kegagalan dan keruntuhan infrastruktur 
saat bencana alam terjadi. Dana yang digunakan untuk proses pembangunan 
kembali area bencana alam selama ini masih mengandalkan bantuan dan/
atau dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 
Pemerintah Indonesia perlu mengembangakan instrumen pendanaan lainnya 
dalam penanggulangan dan pembangunan area bencana alam. Konsep 
National Natural Disaster Investment Strategy diperkenalkan dalam jurnal 
ini sebagai langkah strategis dalam penyediaan dana kebencanaan dimulai 
dari penanggulangan bencana alam hingga pembangunan kembali. Dalam 
konsep solusi tersebut, Indonesia Natural Disaster Fund dibentuk sebagai 
salah satu Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan 
yang memiliki tugas utama dalam pengelolaan investasi dana kebencanaan 
agar pemerintah Indonesia memiliki sumber pendanaan jangka panjang 

terkait adanya bencana alam nasional.

SUSTAINABLE 
INFRASTRUCTURE 

DEVELOPMENT: 
AN OVERVIEW OF NATURAL DISASTER INVESTMENT

Rizka Hutami - KPKNL Bekasi

Indonesia is one of the countries prone to 
natural hazard and catastrophic event, being 
located in the Pacific Ring of Fire. The 

occurrences of natural disasters are inevitable. The 
history in the last fourteen years show a significant 
effect after a disaster and lead to catastrophic 
damage resulted in the great number of casualties 
and huge economic losses due to damage and 
collapse of infrastructures, resulting in the great 
cost to rebuild a safer infrastructure. Being exposed 
to the fact that natural disasters cause significant 
budgetary pressures annually to National Budget 
(APBN), Indonesia government need to develop 
and perfecting its funding scheme instrument for 
disaster management which is expected to assist 
disaster-stricken areas quickly and more effectively. 
The government should take preventive measures 
to provide a reliable financial resource to the relief 
and the rehabilitation operations in the affected 
region. National Natural Disaster Investment 
Strategy is introduced in this paper in order to 
provide overall costs, especially on infrastructure 
reconstruction. The establishment of Indonesia 
Natural Disaster Fund (INDF) as a public service 
agency under coordination with Ministry of 
Finance with the key responsibility is to maintain 
and build long-term reliable financial resources to 

correspond with the above goals.

Keywords: Natural Disaster, Infrastructure 
Reconstruction, Economic Loss, Disaster 

Investment.

1. INTRODUCTION

More than a decade ago, one of the deadliest 
natural disasters in history killed around 230,000 
people in fourteen countries around the Indian 
Ocean and Indonesia suffered the greatest damage 
(BAPPENAS, 2005). It was one common day in 
December, 26th 2004, when an earthquake with 
a magnitude of 9.3 shook Aceh with its epicenter 
off the West Coast Sumatera and caused a series 
of devastating tsunami waves up to 30-meter-
high that struck the island’s western and northern 
coast. The resulting long-period ground motions 
caused serious damage to, or the collapse of, 
infrastructures cost nearly 170,000 lives. Aceh 

earthquake and tsunami are recorded as one of the 
major natural disasters in Indonesia history.

Indonesia has to cope with the constant risk of 
natural hazards and catastrophic events such 
as volcanic eruptions, earthquakes, floods and 
tsunamis, as Indonesia is located on the Pacific 
Ring of Fire. During the past twenty years, 
Indonesia has been hit by a string of devastating 
natural disasters that resulted in the deaths of 
hundreds of thousands of human lives, along with 
a catastrophic effect on the infrastructures, and 

thus resulting in economic losses.

The study by the World Bank and Indonesian 
government measure the total cost for the 
destruction of infrastructures and businesses due 
to Banda Aceh tsunamis at more than $4.4 billion. 
While according to Asia Disaster Preparedness 
Center, the reconstruction of Banda Aceh after 
the tsunami cost $4450 billion. In the last 
seven years, Indonesia government spend the 
total of Rp22 trillion annually for the total bill of 
destruction as well as post-disasters infrastructures 
reconstruction. A really high-price to rebuild a 

safer infrastructure against natural disaster.

Being exposed to the fact that natural disasters 
cause tremendous budgetary pressures, Indonesia 
government need to expand and perfecting 
its funding scheme for disaster management. 
Without the appropriate funding scheme, the 
government will face challenge in budget allocation 
when the natural disasters occurred. To surpass 
this challenges, long-term national investment 
policies and development strategies are needed to 
accommodate natural disaster risk management 
and reflected in the budget allocation. This paper 
proposes a strategic approach of natural disaster 
investment for government to provide a long-term 

reliable financial resource.

2. DISCUSSION

Table 1 shows a list of main natural disasters that 
have occurred in Indonesia during recent history 

which have led to major casualties.

As shown in Table 1, Indonesia has experienced 
numerous major earthquakes in the last fourteen 
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years. If it strikes in populous areas, earthquakes are 
probably the biggest risk in terms of natural disasters 
in Indonesia. Moreover, it is estimated millions of 
people are living within the populous area and need to 
be evacuated immediately in case of earthquake. The 
number of casualties and economic losses due to these 
earthquakes were high, mostly due to damage and 

collapse of infrastructures. 

Figure 1. Types of Deterioration of Collapsed 
Infrastructure during Yogyakarta Earthquake (Pribadi, 

K.S., D. Kusumastuti and Rildova, 2008)

In recent Indonesian earthquakes, most of the 
structural failure in infrastructures found were related 
to minimum reference to standards/code (Pribadi, 
K.S., D. Kusumastuti and Rildova. 2008). There were 
several types of deterioration frequently found on 
collapsed infrastructures. In structures subjected to 
frequent earthquake activity, the type of deterioration 
commonly found are soft story building, failed 

structural elements and connections as well as improper 
of structural detailing. Figure 1 shows several types of 
structural deterioration causing partial or total collapse 
of infrastructures during Yogyakarta earthquake in May 

2006.

Regardless of the types of damage, the infrastructures 
must be rehabilitated and reconstructed to ensure the 
social as well as economic activities of the affected area 
are back to normal after a disaster. As a recovery effort, 
the government with the help of communities, and 
various donors from local and international institutions 
target a large number of collapsed infrastructures to be 
built and rehabilitated. This reconstruction projects 
require a large amount of funding and are often facing 
limited financial resources. The funding resources of 
this project relies on National Budget (APBN) and/
or international assistance. Therefore, Indonesia 
government require improvement in timely post-

disaster assistance funding mechanism.

Estimated Cost Caused By Natural Disasters

National Disaster Management Agency (Badan 
Nasional Penanggulangan Bencana, BPNB) conducted 
a disaster risk assessment published in Risiko Bencana 
Indonesia, an approach to show potential damage that 
arise due to the potential occurrence of a natural disaster 
annually. The potential damages are also calculated 
by considering the level of vulnerability and capacity 
of the region. This potential damage estimates the 
potential number of casualties, loss of infrastructures, 
and damage to the environment exposed to potential 

natural disaster.

In conducting the disaster risk assessment studies, the 
parameters correlated with a natural disaster risk are 
hazard, vulnerabilities, and capacities. There are two 
methodologies carried out by BPNB to calculate the 

potential damage, are as follows:

(1) Physical vulnerability

The economicvalue of buildings, public facilitiesand 
critical infrastructuresis calculated based on the hazard 
classification in the affected region. Spatial distribution 
of economic values for buildings, public facilities and 
critical infrastructures was also analyzed considering 

the zone distribution of residential areas. 

(2) Economic vulnerability

The economic value of productive land is calculated 
based on the value of the Gross Regional Domestic 

Product (GRDP) contribution in the sector related to 
productive land (such as the agricultural sector) which 

can be classified based on the data of used land.

Table 2 shows the result of disaster risk assessment 
carried out by BNPB in 2015 to calculate the 
potential loss due to different types of natural disaster 
in Indonesia. According to this assessment, the 
estimated amount of potential loss resulted from all 
types of potential natural disasters is Rp874 trillion 
(physical vulnerabilities only). While the estimated 
amount of potential loss resulted from earthquake in 
2015 is Rp466 trillion. These number predicts the 
high number of potential costs caused by damage of 
infrastructures due to natural disaster that occurred in 

Indonesia.

International Practices Of Budgeting For Natural 
Disasters

Indonesia is not the onlycountrythat are prone to 
natural disasters. Thereis a list of countries bynatural 
disaster risk published by the Alliance Development 
Works/Bündnis EntwicklungHilft (BEH). The list 
considers a country’s vulnerability and its exposure to 
natural hazards to determine a ranking of countries 
around the world based on their natural disaster risk. 
An electronic survey conducted in 2009 by Marvin 
Phaup and Charlotte Kirschner and featured in 2010 
OECD Journal on Budgeting to OECD (Organisation 
for Economic Co-operation and Development) in order 
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to determine how national governments actually budget 
for natural disasters. 30 OECD member countries were 

given the survey and 15 countries responded.

All 15 countries report using additional budget 
allocation to fund disaster relief and recovery costs. 
Among the 15 respondent countries, Japan, Turkey 
and New Zealand are several countries that has similar 
characteristics with Indonesia, with most at risk for 
natural hazards but recognize costs for disasters in 

advance of loss.

Budgeting for natural disasters in Japan

Japan has two-part disaster policy to address the 
natural hazard threats: mitigation and insurance. 
On average from 1995 to 2014, the government’s 
budget represents approximately 5% annually (around 
JPY 4.5 trillion or USD 49.9 billion) of the general 
fund in the national budget. These 5% of national 
budgets are used for activities to mitigate, prepare for, 
respond to and recover from disasters. Japan attaches 
particular importance to the three points in Disaster 
Risk Reduction (DRR) policies outlined below (Cabinet 

Office Japan. 2015):

(1) Investment in Disaster Risk Reduction (DRR) from 
the long-term perspective (2) Build Back Better

(3) Collaboration between the central governments and 
various actors Budgeting for natural disasters in New 

Zealand

Sharing the same concern with Indonesia, as New 
Zealand is lying at the southwest end of the Pacific Ring 
of Fire, New Zealand is particularly prone to earthquakes 
and volcanic eruptions. New Zealand’s approach to 
disaster budgeting consists primarily of insurance 
provided under the supervision of the Earthquake 
Commission (EQC). Insurance for natural hazards 
is automatically purchased when the residents buy 
coverage for fire on their property. The fire insurance 
companies set aside a portion of allowance from the 
premiums for natural disaster budgeting, which is 
passed on to EQC. These premiums then are collected 
and put in the “Natural Disaster Fund” by EQC. The 
“Natural Disaster Fund” was invested in fixed interest 
securities by EQC to achieve building and maintaining 
the fund. The minister of Finance may provide either a 
grant or a loan to EQC in case of major catastrophe losses 

exceed the “Natural Disaster Fund” (Phaup, Marvin and 
Charlotte Kirschner, 2010).

Proposed Solution: National Natural Disaster 
Investment Strategy

A recent research by the National Institute of Building 
Sciences in its Natural Hazard Mitigation Saves: 2017 
Interim Report showcase the importance of the natural 
disaster investment. The research demonstratesa $6 
return forevery$1 invested in national mitigation 
funding. The report also showcases investments that 
made by local communities and homeowners in natural 
disaster measures can save the nation $4 for every $1 
spent. In US, this associates to $15.5 billion in savings 
from one year of building new structures over code/

standard requirements (Kaniewski, D. 2018).

According to this recent research, public policies for 
addressing catastrophes and natural disasters that 
established before the occurrence are presumed to 
be more consistent with long-term objectives. Every 
government has different approaches, funding sources 
as well as requirements for investing in efforts to 
disaster risk mitigation. Many countries appear to do 
this by directly offering residents insurance for natural 
hazard; others by supporting private insurance through 

reinsurance or guarantees (Kaniewski, D. 2018).

The proposes solution provided in this paper is to 
introduce the ‘National Natural Disaster Investment

Strategy’ (“Natural Disaster Investment”). The 
fundamental principles of this strategyare to make data-
and-risk-informed decisions that include lifetime costs 
and risks in providing a national approach to natural 
disaster investments. It is hoped this proposed strategy 
solution will benefit the nation in numerous ways, 

including:

(1) Reducing negative impacts on the economy;

(2) Coordinating natural disaster investments activities 
nationwide;

(3) Lowering overall costs for responding and recovering 
from natural disasters, especially on infrastructure 

rehabilitation and reconstruction;

To achieve these benefits, a proposed strategy is to 
provide a long-term reliable financial resource related to 
natural disasters starting from mitigation, responding 

to recovering activities. The proposed strategy is to 
introduce an “Indonesia National Disaster Fund” 
(INDF) to government. The proposed Indonesia 
National Disaster Fund (INDF) is a public service 
agency (Badan Layanan Umum) under coordination 
with Ministryof Finance. The aimof establishment 
ofthe INDF is to maintain and to build the reliable 
financial resources in order to provide sustainable fund 
prior to natural disasters. The use of the budget should 
cover several fields i.e. research and development, 
disaster mitigation and preparedness as well as post-

disaster recovery, rehabilitation and reconstruction.

In order to be able to perform this, the funding scheme 
could be adopted from the budgeting approaches by 
several OECD countries that have similarities in natural 
disaster characteristics with Indonesia i.e. Japan and 
New Zealand. The government set aside a fixed portion 
from National Budget (APBN) annually which is 
passed on to Indonesia National Disaster Fund (INDF). 
The INDF then invested in fixed interest securities. To 
invest is to prospectively choose a particular allocation 
of available resources from among various financial 
schemes to achieve a profit or material result. With the 
establishment of INDF, the cost of natural disasters in 
every stage is expected not to burden National Budget 
therefore disaster management and/or response result 
in maximum outcomes. Although some of the costs of 
disasters must be halted until after the event, but the 
obligation of resources occurs in the times before a 

particular hazard occurred.

3. CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS

Thegovernment should take preventive measures 
toprovide reliable and sustainable financial resources 
to the relief and the rehabilitation operations of 
infrastructures in the affected region due to natural 
hazards. As the cost of built back infrastructure is 
expected to be the highest among others in disaster 
management. A National Natural Disaster Investment 
Strategyis introduced asthe preventive measures to ease 
the budget pressure to the National Budget (APBN). 
The analysis conducted in this paper resulted in the 
establishment of the Indonesia National Disaster 
Fund (INDF), a public service agency (Badan Layanan 
Umum), with main responsibility is providing reliable 
financial resource to ensure disaster handling including 
sustainable infrastructure development prone to natural 
hazards. The government will no longer burdened 
annually in The National Budget (APBN) by the 
financial assistance in reconstruction after a disaster. In 
conclusion, it is very possible for government to realize 
and to act for the benefit of natural disaster investment 
strategy in order to cope with the consequences of 
natural disaster. However, it is recommended to do 
additional analysis to provide detailed data that shows 
the ineffectiveness of allocation of current resources 
to contingency natural disaster funds and insurance 
programs before a disaster occur in order to determine 
a more thorough natural disaster investment strategy.
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Dengan LAKA-LAKA, 
KPKNL Tegal Raih Treble Winner 2018

KPKNL Tegal….LAKA-LAKA!! Terdengar suara yang 
begitu nyaring di halaman sebuah kantor pemerintah di 
Jalan K.S Tubun Nomor 12 Tegal, Jawa Tengah 52131. 
Ya…! Teriakan tersebut merupakan teriakan para pegawai 
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) 
Tegal yang sedang melaksanakan apel pagi dipimpin 
oleh kepala kantor Dwi Hariyanto. Setiap pagi, seluruh 
punggawa kantor yang mempunyai tugas melakukan 
pelayanan di bidang pengelolaan kekayaan negara, 
pengurusan piutang negara, dan lelang melaksanakan apel 
pagi untuk mendapatkan semangat dalam bekerja dan 
“mencharge” energi setiap harinya. 

KPKNL Tegal LAKA–LAKA merupakan motto kantor ini 
yang apabila diartikan ke Bahasa Indonesia kurang lebih 
berarti Tiada Duanya. Kemudian LAKA–LAKA tersebut 
diakronimkan menjadi Layanan Kami Lancar Kabeh yang 
berarti Semua layanan yang diberikan KPKNL Tegal di 
berbagai bidang lancar semua sesuai Standart Operating 
Procedure yang ditetapkan.  

KPKNL Tegal tahun 2018 ini memang harus berbangga 
hati. Hal ini terbukti di tahun 2018 ini, KPKNL Tegal 
memperoleh prestasi treble winner yaitu sebagai Kantor 
Pelayanan Terbaik tingkat Kementerian Keuangan, Kantor 

yang memperoleh sertifikat ISO 9001: 2015 dan sebagai 
Kantor Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi 
Bersih dan Melayani yang diberikan oleh Kementerian 
Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 

Tahun 2018 ini akan dikenang sebagai salah satu tahun 
keemasan bagi KPKNL Tegal. Bagaimana tidak, setelah 
menerima berbagai prestasi membanggakan di tingkat 
nasional, KPKNL Tegal juga memperoleh hujan apresiasi 
kinerja dari Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan DIY 
atas berbagai prestasi yang diukir periode 2018 di lingkup 
DJKN, antara lain sebagai kantor yang melaksanakan 
kehumasan terbaik, Bendahara Penerima Terbaik atas 
nama Ragil Anwar Riyadi, Penilai Terbaik atas nama 
Haidar Budi Ismail, Juara kedua lomba foto atas nama 
Nasrul Mohammad dan Pengelolaan Kinerja Terbaik versi 
lingkup Kanwil DJKN Jateng dan DIY.

Kepala KPKNL Tegal Dwi Hariyanto ketika diwawancara 
oleh Tim Media Kekayaan Negara memaparkan secara 
komprehensif terkait pencapaian kantor di bawah 
kepemimpinannya utamanya dalam memberikan 
pelayanan kepada masyarakat. Ia mengatakan KPKNL 
Tegal sebagai salah satu unit pemerintah selalu berusaha 
membangun good governance dan menumbuhkan harapan 

Teks: Bend Abidin Santosa ~ Foto: Azif Qurba Rahman

Profil Kantor KPKNL Tegal

pada masyarakat dan stakeholders 
akan pelayanan yang baik. 

KPKNL Tegal mempunyai 3 pilar 
dalam pelayanan yang merupakan 
strategi untuk meningkatkan 
pelayanan pada masyarakat dan 
stakeholders yakni informasi, sarana 
prasarana dan inovasi layanan. Seluruh 
Informasi terkait layanan yang disediakan 
dapat diakses melalui berbagai saluran media 
dari yang ditempel di dinding hingga yang tayang di 
jejaring media sosial resmi KPKNL Tegal. Selanjutnya, 
untuk mendukung jalannya pelayanan disediakan ruang 
pelayanan terpadu, e-Auction corner, ruang konsultasi dan 
ruang pendukung lainnya yang nyaman dan representatif. 

KPKNL Tegalpun juga membuat inovasi berupa percepatan 
layanan dan beberapa inovasi berbasis teknologi informasi 
yang diharapkan dapat memberikan pelayanan yang cepat, 
murah dan mudah kepada stakeholders. Inovasi layanan 
ini terdiri dari 2 yakni berbasis IT dan non IT. Untuk yang 
berbasis IT diantaranya aplikasi SEMPOLAN (Sistem 
Monitoring Permohonan Lelang), AMNGKRINGAN 
(Aplikasi Tracking Permohonan Pelayanan), CANGKIR 
(Aplikasi Baca dan Monitoring Kinerja), SIPETUALANG 
(Sistem Informasi Penatausahaan Risalah Lelang), SIMPAN 
(Sistem Informasi Pengelolaan dan Penatausahaan Berkas 
Kasus Piutang Negara) dan SIDIA (Sistem Informasi 
Persediaan). Khusus untuk Sempolan dan Cangkir dapat 
dioperasikan dengan menggunakan smartphone.

Sementara itu, yang non IT KPKNL Tegal berani 
memangkas norma waktu pelayanan Persetujuan/
Penolakan Penjualan BMN dari 7 hari kerja menjadi 5 
hari kerja dan pelayanan Keringanan Hutang dari 15 
hari kerja menjadi 12 hari kerja. Inovasi yang dilakukan 
tentunya diharapkan dapat menjadikan kinerja menjadi 
semakin baik karena juga didukung dengan SDM yang 
cukup memadai. SDM KPKNL Tegal sebagian besar telah 
berpendidikan strata 1 dan ditempatkan sesuai dengan 

hard competency-nya. Secara usia, 
mereka berada di  usia produktif 
di bawah 45 tahun dan rata-
rata sudah melanglang buana di 

berbagai penugasan di luar Jawa 
sehingga secara mental siap tempur.

Didalam upaya meningkatkan 
koordinasi dengan stakeholders, 

KPKNL Tegal menggunakan beberapa 
layanan diantaranya membuat Grup WhatsApp 

stakeholders untuk mempermudah komunikasi juga 
melakukan korespondensi melalui surat terkait tugas 
dan fungsi KPKNL Tegal. Sedangkan secara informal, 
KPKNL Tegal melaksanakan kegiatan olahraga bersama 
atau latih tanding dengan stakeholders. Hasilnya, dapat 
dibuktikan bahwa koordinasi yang dilaksanakan dengan 
para stakeholders berjalan cukup baik.  

Koordinasi dengan stakeholder yang baik dan kinerja serta 
pelayanan yang optimal dan memuaskan stakeholders 
inilah yang menjadikan KPKNL Tegal mendapatkan 
sertifikat ISO 9001 : 2015 tentang Standar Manajemen 
Mutu pada bulan Oktober 2018 lalu. Untuk mendapatkan 
ISO ini, KPKNL Tegal tidak mendapatkan dengan mudah 
karena harus selalu menerapkan standar mutu pelayanan 
secara komprehensif selama beberapa waktu dan dilakukan 
secara intens selama lebih dari 3 bulan berproses untuk 
mendapatkan sertifikat tersebut.

Terakhir, Dwi Hariyanto sebagai pucuk pimpinan kantor 
yang menyandang predikat treble winner 2018 ini berpesan 
kepada seluruh pegawai di lingkungan di DJKN agar 
dapat memiliki kebanggaan menjadi bagian dari DJKN 
dan Kementerian Keuangan. Kemudian, seluruh pegawai 
wajib melaksanakan Nilai-Nilai Kemenkeu dan budaya 
kerja, serta memiliki motivasi yang lebih dari standar yang 
ditetapkan agar kantor dimana kita berkarya mempunyai 
nilai lebih serta dapat menelurkan prestasi gemilang. 
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Teks: Acep Hadinata - Ali Ridho ~ Foto: Andi Al Hakim

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang  
(KPKNL) Tasikmalaya hadir di Kota Tasikmalaya 
untuk memberikan pelayanan dalam pengelolaan 

kekayaan negara di daerah tersebut serta daerah-daerah 
sekitarnya meliputi Kota Banjar, Kabupaten Tasikmalaya, 
Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten 
Pangandaran. 

Kearifan lokal 

Terletak di Provinsi Jawa Barat dengan mayoritas 
penduduknya adalah suku sunda, terdapat beberapa 
kearifan lokal yang terdapat pada wilayah kerja KPKNL 
Tasikmalaya yang diakomodir dalam kegiatan kantor. 
Payung geulis, sebagai ikon produk tradisional kreatif Kota 
Tasikmalaya yang sering menjadi hiasan dan perlengkapan 
acara-acara adat sunda. 

Kamis Nyunda, merupakan kegiatan mingguan di Kota 
Tasikmalaya yang bertujuan melestarikan budaya Sunda 
sebagai salah satu budaya lokal yang berkembang di Jawa 
Barat. Kegiatan ini merupakan program Pemerintah Kota 
Tasikmalaya yang dilaksanakan setiap hari kamis. Dalam 
kegiatan ini seluruh warga Kota Tasikmalaya khusus 
Pegawai Negeri Sipil dihimbau untuk memakai pakaian 
daerah khas Sunda serta menggunakan Bahasa Sunda 
dalam berkomunikasi dengan orang lain. 

Hade ku omong, goreng ku omong yang artinya (segala hal 
sebaiknya dibicarakan) adalah bentuk keterbukaan dalam 
hubungan pribadi sebaiknya dibicarakan. Berangkat dari 
kearifan lokal tersebut, KPKNL mengadakan acara hayu 
urang ngariung atau yang artinya ayo kita berkumpul 
bersama. Acara tersebut diselenggarakan setiap Senin pagi 
pada minggu kedua dan keempat setiap bulannya dengan 
tujuan untuk meningkatkan kebersaman dan kekeluargaan 
serta saling berbagi informasi, motivasi, inspirasi, maupun 
doa dengan memberikan kesempatan seluruh pegawai 
untuk berpartisipasi secara bergiliran.

Inovasi

Dalam perjalananya, KPKNL Tasikmalaya berhasil 
membuat inovasi baru untuk meningkatkan pelayanan,  
salah satunya adalah melalui SI DUL kepanjangan dari 
Sistem Informasi Data Umum Lelang yang merupakan 
inovasi aplikasi berbasis web dari KPKNL Tasikmalaya 
yang berisi properti yang telah dilelang namun belum 
laku terjual. Diharapkan dengan dihimpunnya database 
properti dalam aplikasi ini dapat menarik peminat 
lelang karena kemudahan aksesnya sehingga dapat 
meningkatkan daya laku lelang. Inovasi lainnnya yaitu 
melakukan percepatan atau pemangkasan  waktu layanan 
untuk layanan unggulan penetapan jadwal  lelang khusus 

Membangun Kebersamaan Melalui
HAYU URANG NGARIUNG

Profil Kantor KPKNL Tasikmalaya
untuk lelang Barang Milik Negara 
(BMN) dan Barang Milik Daerah 
(BMN), dari sebelumnya 2 (dua) 
hari kerja menjadi 1 (satu) hari 
kerja sejak dokumen pemohon 
lelang diterima lengkap. Sebagai 
pendukung, terdapat e-Auction 
corner yang nyaman untuk 
memantau pelaksanaan lelang 
internet tanpa kehadiran peserta 
lelang. 

Efisiensi anggaran dengan pelayanan 
maksimal

Untuk mendukung upaya pemerintah dalam 
memaksimalkan pelayanan dengan penggunaan anggaran 
yang seefisen mungkin, KPKNL Tasikmalaya menerapkan 
beberapa kebijakan. Budaya penghematan penggunaan 
listrik, merupakan kebijakan yang dibuat untuk 
meningkatkan kesadaran kepada setiap pegawai untuk 
melakukan penghematan pengguanaan listrik dengan 
mematikan peralatan listrik yang tidak dipakai. Selain itu, 
pelakasanan lelang di KPKNL Tasikmalaya dilaksanakan 
di aula kantor untuk menghemat penggunaan dana 
perjalanan dinas. Selanjutnya Pembebanan pelaksanaan 
tugas dengan menggunakan Dana DIPA Satker atau 
penyerah piutang dengan pertimbangan beban tugas yang 
banyak dan skala prioritas.  Memberikan pelayanan pada 
beberapa satker pada satu tempat dan satu waktu guna 
efisiensi perjalanan dinas dan waktu.

Tantangan 

Dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya, KPKNL Tasikmalaya 
menghadapi beberapa tantangan, 
yang pertama yaitu terkait dengan 
jumlah, lokasi pengguna layanan, 
dan objek layanan yang terhitung 

banyak. Untuk mengatasi tantangan 
tersebut, KPKNL Tasikmalaya 

memanfaat Teknologi Informasi, 
aplikasi, dan internet untuk memberikan 

pelayanan tanpa harus tatap muka. Tantangan 
kedua yaitu terkait kualitas Berkas Kasus Piutang 

Negara dan kurangnya peran penyerah piutang dalam 
pengurusan piutang negara menjadi tantangan sendiri bagi 
KPKNL Tasikmalaya. Hal ini disikapi dengan melakukan 
pendekatan dan edukasi kepada Penyerah Piutang terkait 
pengelolaan piutang, serta melakukan kordinasi dengan 
pihak-pihak terkait antara lain Pemda, Badan Pertanahan, 
dan Aparat Penegak Hukum. Tantangan ketiga yaitu terkait 
kurangnya peserta dan daya laku lelang khususnya lelang 
eksekusi Hak Tanggungan, hal ini disebabkan oleh budaya 
masyarakat, daya beli masyarakat, dan penguasaan IT 
pelaksanaan lelang yang masih rendah. Untuk menyikapi 
hal tersebut, KPKNL Tasikmalaya memanfaatkan aplikasi 
SI DUL. Selain itu KPKNL juga melakukan edukasi kepada 
masyarakat tentang lelang melaui media sosial, car free day, 
bazar, festival, dan acara-acara ditempat umum lainnya 
guna meningkatkan pemahaman dan meningkatkan minat 
dari masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan lelang.
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SAMUDERA Menjadi
Acuan Dalam Pelayanan  

Sebagai jalur perdagangan yang disinggahi orang-
orang dari berbagai suku, menjadikan perkembangan 
budaya Pekanbaru beragam. Latar belakang keragaman 

budaya ini menjadikan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 
dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru sebagai unit vertikal DJKN 
yang bertugas mengelola kekayaan negara, piutang dan 
lelang mengusung moto SAMUDERA, akronim dari Santun, 
Amanah, Unggul, Dinamis, Empati dan Ramah.

Inovasi yang terus dilakukan di bidang pengelolaan kekayaan 
negara, piutang dan lelang serta semangat melayani 
masyarakat berhasil menjadikan Kantor Pelayanan Kekayaan 
Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru sebagai juara III 
Kantor Pelayanan Terbaik di lingkungan Kementerian 
Keuangan. Berikut petikan wawancara tim Media KN dengan 
Kepala KPKNL Pekanbaru Rina Yulia.

Q: Apa saja yang telah dilakukan unit Ibu untuk 
membangun good governance dan memenuhi harapan 
masyarakat akan pelayanan yang baik?

A: Dalam mewujudkan good govermance, kesinambungan 
reformasi birokrasi dan penguatan kelembagaan, maka 
KPKNL Pekanbaru menetapkan sasaran strategis, yaitu 
kepuasan pengguna layanan yang tinggi, SDM yang 
kompetitif, sertra peningkatan edukasi masyarakat dan 
pelaku ekonomi.

Ketiga sasaran strategis ini menjadi semangat KPKNL 
Pekanbaru dalam peningkatan prosedur dan waktu pelayanan, 
peningkatan kualitas sarana dan prasarana kantor yang akan 

memudahkan pegawai dan stakeholder, serta menempatkan 
pegawai yang kompeten di seksinya. 

Kami melakukan upaya maksimal untuk memberikan 
pelayanan terbaik kepada stakeholder, customer maupun 
pihak internal dengan cara pelayanan yang diselesaikan 
tepat waktu dan menghasilkan output yang diinginkan 
oleh stakeholder sesuai koridor peraturan yang ada. Upaya 
pelayanan maksimal ini kami wujudkan dengan memasang 
informasi dan prosedur layanan yang jelas, meningkatkan 
pelayanan dibidang lelang secara online, serta edukasi dan 
sosialisasi secara masif atas layanan KPKNL Pekanbaru 
kepada stakeholder dan masyarakat.

Q: Apa tantangan terberat unit Saudara dalam 
melaksanakan tugas dan fungsinya, dan bagaimana 
strategi menyikapinya?

A: Beragamnya tugas dan fungsi DJKN yang dilaksanakan 
oleh KPKNL Pekanbaru, serta kultur budaya masyarakat 
yang beragam menjadikan pelaksanaan tugas kami menemui 
beberapa tantangan seperti kepatuhan satker dalam 
penyampaian laporan pengawasan dan pengendalian BMN, 
percepatan penyelesaian outstanding Piutang Negara, hingga 
menurunnya daya beli masyarakat karena harga jual komoditi 
andalan yang sedang jatuh. 

Menghadapi tantangan tersebut, KPKNL memiliki strategi 
KPKNL melakukan beberapa inovasi yang diharapkan 
mampu menjadi jalan keluar tantangan yang ada. 

Teks: Paundra Adi ~ Foto: Brilly Arta Farasadi

Profil Kantor KPKNL Pekanbaru
Q: Apa program layanan unggulan serta inovasi-inovasi 
yang dilakukan?

A: Yang menjadi program layanan unggulan pada KPKNL 
Pekanbaru adalah : 
1. Penetapan Status Penggunaan BMN berupa tanah  dan/
atau bangunan;
2. Persetujuan penghapusan BMN selain tanah dan/atau 
bangunan;
3. Pelayanan permohonan keringanan hutang;
4. Pelayanan permohonan penarikan;
5. Penetapan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas/Selsai;
6. Pelayanan permohonan penebusan/pencairan barang 
jaminan sebesar nilai pengikatan atau di atas nilai pengikatan;
7. Penetapan Jadwal Lelang;
8. Pelaksanaan Lelang;
9. Pengembalian uang jaminan penawaran lelang;
10. Pemberian kuitansi pembayaran harga lelang;
11. Pemberian kutipan Risalah Lelang dan dokumen 
kepemilikan barang; dan
12. Penyetoran hasil bersih lelang kepada penjual;
Inovasi-inovasi telah yang dilakukan berupa:
1. Layanan Verifikasi Lelang Daring, yaitu fasilitas untuk 
memverifikasi kelengkapan dokumen lelang terutama lelang 
HT yang berada jauh dari KPKNL Pekanbaru. Layanan ini 
berhasil menjadikan KPKNL Pekanbaru sebagai juara ke-2 
inovasi layanan di lingkungan DJKN Tahun 2018.
2. One Schedule For All, yaitu untuk semua pihak yang 
berkepentingan dengan mudah mengetahui jadwal lelang;
3. Otomatis Risalah Lelang (Orel), yaitu aplikasi yang 
mempercepat pembuatan Risalah Lelang;
4. Sistem Administrasi dan Pelayanan Andalan (SAMPAN), 
yaitu Aplikasi web based yang dapat diakses oleh internal dan 
eksternal, seperti mengetahui perkembangan permohonan 
layanan yang diajukan oleh pemohon dan memudahkan 
Kepala Kantor untuk memonitoring progress layanan. 
5. Token Pelayanan (TOPAN), yaitu Token pelayanan timbul 
karena belum adanya suatu indikator atas kepuasan layanan 
dari pengguna jasa layanan yang dapat mengukur secara 
langsung feedback untuk segera dilakukan perbaikan. TOPAN 

sendiri merupkan bentuk transparansi atas layanan sekaligus 
sarana bagi pengguna layanan untuk memberikan penilaian 
atas jasa yang telah diberikan.
Q: Saat ini DJKN tengah berupaya menuju Distinguished 
Asset Manager. Apa saja yang telah dilakukan unit Ibu 
untuk mendukung program tersebut?

A: Yang dilakukan unit kami untuk menuju Distinguished 
Asset Manager adalah dengan cara merencanakan secara 
matang pengadaan barang sebaga dasar dalam melakukan 
tindakan yang akan datang, mengelola BMN/BMD sesuai 
dengan tusi bersangkutan, mendayagunakan BMN/BMD 
lewat sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, BGS/BSG 
serta kerjasama pemanfaatan infrastruktur, mengalihkan 
kepemilikan BMN/BMD, memusnahkan fisik dan / atau 
BMN/BMD ketika tidak dapat lagi dimanfaatkan maupun 
dipindahtangankan, menghapuskan BMN/BMD dari 
daftar barang serta membukukan, menginventarisasi serta 
melaporkan BMN/BMD sesuai peraturan perundang-
undangan yang ada.

Selain itu kami juga melakukan tindak lanjut pengawasan dan 
pengendalian sebagai monitoring dan evaluasi kepada satuan 
kerja atas pelaksanaan persetujuan yang telah di terbitkan.

Q: Mungkin ada tips dan saran dari unit Saudara sebagai 
penyemangat bagi rekan pada unit vertikal di lingkungan 
DJKN lainnya agar dapat menelurkan prestasi gemilang 
seperti unit Saudara?

A: Saran dari unit kami adalah agar setiap unit vertikal 
bisa menghasilkan prestasi yang gemilang adalah dengan 
memfasilitasi setiap pegawai agar dapat mengikuti diklat 
sehingga dapat menunjang tusinya. Mengikutsertakan setiap 
pegawai/kantor di berbagai event perlombaan agar kreativitas 
mereka terasah. 

Selain itu, setiap kantor perlu memberikan fasilitas (waktu 
dan kesempatan) untuk mengasah kemampuan maupun hobi 
setiap pegawai. Selalu menjaga integritas, memiliki prinsip 
bekerja dari hati dan niatkan berkerja merupakan ibadah.
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Sebagai sebuah learning 
organization, saat ini DJKN 
sedang memnbangun knowledge 

management (KM) sebagai upaya 
peningkatan kompetensi SDM 
DJKN. Dalam wawancara berikut ini, 
Kasubbag Pengembangan Pegawai 
dan Kepemimpinan Sekretariat DJKN, 
Neil E. Prayoga, menjelaskan upaya 
pembangunan di DJKN.

Q: Knowledge Management (KM) itu 
sebenarnya apa sih, Pak?

A: Jadi, KM itu suatu proses sistematik 
dalam mengelola knowledge untuk 
meningkatkan kinerja pegawai dan 
organisasi. Sebelum membahas lebih 
jauh, kita samakan persepsi dulu ya 
mengenai knowledge sendiri itu apa. 
Knowledge itu sesuatu yang berasal 
dari skill, pengalaman, pengamatan, 
pemahaman, dan informasi yang 
dikontektualisasi. Knowledge yang 
menjadi fokus pada KM adalah 
yang berkaitan dengan pengalaman, 
pemikiran, kompetensi, komitmen 
dan perbuatan, atau yang kita sebut 
dengan tacit knowledge.

Q: Apa latar belakang KM ini 
diperlukan?

A: Pertama, ada potensi hilangnya 
pengetahuan dari organisasi 
karena ada pegawai yang pindah/
pensiun/meninggal dunia, sehingga 
diperlukan agar pengetahuan tersebut 
dikelola dengan baik agar tidak hilang. 
Kedua, semakin tingginya tuntutan 
kemampuan dalam mengatasi 
masalah. Ketiga, KM juga sebagai 
antisipasi ketidakpastian di masa 
depan. Keempat, dengan bertambah 
kritisnya masyarakat, maka tuntutan 
pelayanan juga semakin besar. 

Teknologi juga menjadi salah satu 
alasan. Mengingat banyak pekerjaan 
manusia yang sudah tergantikan oleh 
mesin, maka manusia juga dituntut 
bekerja lebih efektif dan efisien. 
Intinya tujuan KM adalah membuat 
organisasi/pegawai bekerja secara 
lebih baik, lebih cerdas dan lebih 
cepat.

Q: Mengingat urgensi KM seperti yang 
Bapak jelaskan, apakah di DJKN 
sudah diimplementasikan? Kalau 
sudah, bagaimana implementasinya?

A: Di DJKN sendiri KM sudah mulai 
diimplementasikan tetapi masih 
tidak terstruktur dan diformalkan. 
Untuk itu dilakukan pembangunan 
KM secara bertahap. Pertama kita 
merumuskan roadmap/framework 
KM. Di DJKN sendiri frameworknya 
KM yang akan dibangun terdiri dari:  
Knowledge Sharing (KS), Research 
Based Policy, Community of Practice 
(CoP), dan Knowledge Management 
System. Lalu ada interview, semacam 
mendiskusikan knowledge apa yang 
paling dibutuhkan oleh pimpinan. 
Ketiga, kita tentukan KM mulai dari 
mana, caranya yaitu dengan analisis 
terhadap kondisi terkini, proses bisnis, 
serta budaya. Keempat, kita lakukan 
analisis terhadap gap antara current 
state dengan kondisi yang diinginkan, 
yang hasilnya nanti akan dijadikan 
fokus dalam peningkatan KM.

Q: Faktor-faktor penting apa yang 
berpengaruh terhadap implementasi 
dan pembangunan KM di DJKN?

A: Utamanya ada dua. Yang pertama 
support pimpinan. Leader punya peran 
penting dalam KM sebagai sponsor 
utama dalam men-support KM, 

mengingat KM adalah suatu proses 
transformational, peran pimpinan 
sebagai role model dan change manager 
juga sangat menentukan keberhasilan 
KM. Kedua, sinergi antar unit kerja 
sangat diperlukan, baik di lingkungan 
Kantor Pusat maupun Kantor Vertikal. 
Sekretariat DJKN dalam hal ini 
sebagai knowledge manager yang 
mengkoordinasikan pelaksanaan KM, 
sedangkan Direktorat Teknis, Kanwil 
dan KPKNL adalah sebagai knowledge 
worker yang meng-create/collect, men-
share dan men-utilize knowledge.

Q: Menurut Bapak, tantangan 
apa yang dihadapi dalam proses 
pembangunan dan implementasi KM 
di DJKN?

A: Tantangannya adalah bagaimana 
kita menjadikan KM itu sebagai suatu 
budaya bagi para pegawai. Bahkan, 
suatu hari KM harus bisa menjadi 
everyone’s job yang tercantum dalam 
job description dan/atau KPI masing-
masing pegawai.

Q: Apa yang bisa dilakukan untuk 
melewati tantangan tersebut?

A: Dari masing-masing pegawai 
sebenarnya sudah bisa memulai 
membudayakan KM ini dari hal 
yang sederhana. Misalnya, mulai 
membiasakan setiap knowledge 
yang kita miliki/dapatkan kita share 
dengan pegawai lain. Kalau hal itu 
sudah menjadi kebiasaan, selanjutnya 
akan lebih mudah. Nantinya, kita 
harapkan KM bisa dimasukkan dalam 
job description dan/atau KPI masing-
masing pegawai, misalnya melalui 
kewajiban membuat satu kajian/
analisis (white paper) dalam satu 
tahun.

TANYA JAWAB MENGENAI:

Knowledge Management 
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