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Visi dan Misi
DJKN

VISI
Menjadi Pengelola Kekayaan Negara, Piutang Negara 
dan Lelang yang profesional dan bertanggung jawab 

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. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat 

dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
4. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, 

efisien, transparan, akuntabel;
5. Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, 

akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli 
yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.



>Implementasi Pelaksanaan Pengelolaan 
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Salam Redaksi

Tim
Redaksi

Pembaca yang budiman. Puji syukur kami 
panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa 
karena Media KN ini sudah memasuki tahun 
ketiga dalam menyapa para pembaca. Hal 
ini tentu tak lepas dari kontribusi para 
pembaca sekalian. 

Resolusi apa yang pembaca ingin raih 
tahun ini? Pastikan resolusi itu dapat 
dicapai. Adalah suatu kebanggaan dapat 
menemani para pembaca mencapai 
resolusi masing-masing di tahun ini. 
Perkenankan kami menyampaikan 
resolusi DJKN, sebagaimana diamanatkan 
pimpinan, yaitu menjadikan tahun 2012 

sebagai tahun “naik kelas”. Kami terus mendukung 
segala upaya dalam mencapai resolusi DJKN.

Topik utama yang disajikan pada edisi ini adalah 
bidang penilaian. Perkembangan penilaian yang 
dinamis selayaknya diimbangi dengan penyebaran 
informasi penilaian yang merata kepada para 
pembaca. Peran dan profesionalisme penilai DJKN, 
desain dan pengembangan Daftar Komponen 
Penilaian Bangunan (DKPB) tahun 2012, kajian 
penilaian sumber daya alam, dan pesan-pesan 
Direktur Penilaian DJKN yang dikemas dalam bentuk 
wawancara merupakan topik yang sangat menarik 
untuk pembaca nikmati. 

Di samping topik utama, kami juga menyajikan 
rubrik tetap berupa artikel-artikel multi topik tentang 
pembelajaran dari merger di Jepang, uji materiil Pasal 
6 Undang-Undang Hak Tanggungan, lelang syariah, 
dan feature kursus singkat pejabat lelang di Belanda. 
Profil Kantor Wilayah V DJKN Bandar Lampung dan 
KPKNL Kendari yang kami angkat, akan memperkaya 
informasi pembaca dalam hal manajerial pencapaian 
target dan peningkatan kualitas pelayanan. Tak lupa, 
karya fotografi dan komentar para pembaca akan 
kembali kami sajikan untuk melengkapi guyonan 
Bang Kaen.

Akhirnya, kami berharap agar seluruh sajian 
dalam edisi ini dapat memperkaya wawasan dan 
pengetahuan bagi para pembaca. Selamat membaca.
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Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera untuk kita semua.

Reformasi yang dilakukan pemerintah khususnya di bidang keuangan negara dan reformasi birokrasi diyakini 
dapat memberikan berbagai macam perbaikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Reformasi tersebut 
mampu menghasilkan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara, perbaikan proses bisnis dan perilaku 
aparatur negara. Namun demikian, kita tidak dapat langsung berpuas diri, tetapi harus terus-menerus berupaya 
untuk meningkatkan kualitas pengelolaan mengingat semakin beratnya tantangan kedepan.

Dengan semangat reformasi tersebut, Kementerian Keuangan telah merumuskan Nilai-Nilai Kementerian 
Keuangan. Kami menginginkan semua insan Kementerian Keuangan memegang teguh nilai integritas dan 
profesionalisme, meningkatkan sinergi dan pelayanan kepada para pemangku kepentingan, serta terus melakukan 
perbaikan untuk menuju kesempurnaan. Kami berharap Nilai-Nilai Kementerian Keuangan tersebut menjadi jiwa 
yang mendasari pelaksanaan reformasi keuangan dan birokrasi di Kementerian Keuangan.

Sebagai bagian dari program reformasi tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang juga merupakan 
satu-satunya unit pengelola kekayaan negara, diharapkan mampu mengelola kekayaan negara dengan baik, 
transparan, dan akuntabel, sehingga kekayaan negara dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan 
bangsa dan negara.

Optimalisasi nilai dan manfaat dari kekayaan negara tersebut harus dimulai dengan memiliki mindset bahwa 
kekayaan negara sebagai aset yang harus dikelola dengan baik dan profesional, serta dapat memberikan kontribusi 
bagi penerimaan negara. Optimalisasi tersebut hanya bisa dicapai melalui kerjasama Direktorat Jenderal Kekayaan 
Negara dengan para pemangku kepentingannya. Oleh karena itu, melalui penerbitan Media Kekayaan Negara ini, 
kami berharap para pemangku kepentingan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dapat memperoleh informasi 
dan pengetahuan mengenai berbagai hal terkait pengelolaan kekayaan negara.

Sejalan dengan tema Media Kekayaan Negara edisi kali ini, kami ingin menyampaikan bahwa dalam pengelolaan 
kekayaan negara, salah satu faktor penting adalah penilaian, dimana pemberian opini nilai wajar menjadi dasar 
dalam pengambilan keputusan pengelolaan aset. Dengan adanya payung hukum dibidang penilaian, maka 
diharapkan terciptanya kepastian hukum baik kepada pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan 
fungsinya maupun terhadap hasil penilaian itu sendiri.

Dengan mengutamakan komitmen untuk menjalankan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan dalam pelaksanaan 
tugas dan fungsinya, kami berharap di masa yang tidak terlalu lama lagi, para penilai Direktorat Jenderal Kekayaan 
Negara dapat “naik kelas”, sehingga mampu memberikan peran yang lebih besar dalam pengelolaan kekayaan 
negara, terutama dengan adanya tantangan baru seperti penerapan prinsip the highest and best use atas penilaian 
kekayaan negara yang masih idle dan kekayaan negara lain-lain, sehingga para penilai Direktorat Jenderal Kekayaan 
Negara dapat sejajar dengan penilai di level regional maupun internasional. Hal ini akan mendorong tercapainya 
harapan yaitu diakuinya Kementerian Keuangan sebagai pengelola aset negara yang bertaraf internasional dan 
sejajar dengan pengelola aset di negara-negara maju lainnya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Menteri Keuangan

Agus D.W. 
Martowardojo
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Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera untuk kita semua.

Mengawali tahun 2012, telah banyak tugas yang menanti untuk 
diselesaikan DJKN, yaitu integrasi perencanaan kebutuhan dengan 
anggaran, pengamanan dan pemanfaatan aset idle, sertipikasi BMN, 
percepatan penyelesaian pengurusan piutang negara, peningkatan 
kualitas layanan lelang melalui program penyederhanaan dan 
pengamanan risalah lelang, serta pembahasan beberapa RUU, antara lain RUU Piutang Negara, RUU 
Penilai, RUU Lelang serta RUU Pengelolaan Kekayaan Negara. 

Kali ini Media KN mengangkat tema penilaian. Tema ini dipandang penting karena aktivitas penilaian 
antara lain akan menghasilkan nilai wajar aset yang merupakan salah satu syarat pengelolaan 
kekayaan negara yang proper dan akuntabel. Nilai wajar aset yang andal hanya dapat dihasilkan oleh 
penilai yang berintegritas dan menjaga kemampuan profesionalnya secara terus menerus.

Untuk itu, DJKN menyiapkan tiga pilar yang mendukung fungsi penilaian, yaitu  payung hukum 
yang kuat sebagai landasan pelaksanaan tugas dan perlindungan hukum Penilai, program capacity 
building yang memadai dan terus menerus, dan sistem informasi penilaian. 

Dalam meningkatkan kapasitas Penilai DJKN, diperlukan paling sedikit dua faktor yang mendorong, 
yaitu pertama, adanya peningkatan peran Penilai dalam pengelolaan aset yang semakin kompleks 
dan kedua, pengaturan dalam RUU Penilai yang menstandardisasi persyaratan pengangkatan dan 
pemberian izin, standar dan kode etik profesi, pengembangan profesi berkelanjutan, perlakuan 
dalam pemberian sanksi dan level of playing field jasa penilai.

Ke depan, saya mengharapkan peran penilai akan semakin meningkat sejalan dengan tantangan 
pengelolaan kekayaan negara yang semakin kompleks. Peningkatan peran tersebut dibuktikan 
dengan pelayanan yang berstandar tinggi kepada pemangku kepentingan, dengan terpenuhinya 
asas kepastian nilai dan ketepatan waktu pelayanan.

Akhir kata, semoga Media KN ini menjadi sarana sosialisasi bagi pemangku kepentingan, termasuk 
bagi pegawai DJKN yang tersebar dari Sabang sampai Merauke untuk mendapatkan informasi atau 
pengetahuan terkini terkait pengelolaan kekayaan negara, menuangkan ide, gagasan, dan saling 
bersilaturrahmi. 

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Direktur Jenderal Kekayaan Negara

Hadiyanto

Peran
Penilai DJKN
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Penilai DJKN yang embrionya telah 
terbentuk sejak berdirinya Badan 

Urusan Piutang Negara (BUPN) pada 
tahun 1976 selalu memiliki peran 

yang penting dalam kelancaran 
pelaksanaan tugas dan fungsi 

organisasi. Penilai yang saat itu 
diistilahkan sebagai Penaksir, 

memiliki peran yang vital dalam 
proses pengurusan piutang negara 

antara lain dalam penilaian barang 
jaminan. 

Selanjutnya, pada era DJKN dengan 
tugas dan fungsi yang lebih luas 

yaitu pengelolaan kekayaan negara, 
menuntut peningkatan peran penilai 

dalam setiap siklus pengelolaan 
kekayaan negara. Artikel ini akan 
membahas lebih lanjut mengenai 

peran Penilai DJKN, langkah-
langkah untuk mengantisipasi 

tantangan dan harapan dari 
pemangku kepentingan  yang 

semakin besar, dan optimalisasi 
peran Penilai DJKN.

Peran Penilai DJKN
Secara garis besar, peran Penilai 
DJKN dapat dibagi ke dalam tiga 
kelompok besar yaitu: (1) peran 
dalam pengelolaan kekayaan negara 
(2) peran dalam pengurusan Piutang 
Negara (PN), dan (3) peran lain sesuai 
dengan peraturan perundangan 
yang berlaku (misal penilaian BMN 
dalam rangka penerbitan Surat 
Berharga Syariah Negara (SBSN)).  
Ketiga kelompok peran ini memiliki 
pemangku kepentingan masing-
masing yang harus mendapatkan 
pelayanan yang andal.  Untuk itu, 
optimalisasi ketiga jenis peran ini 
menjadi hal yang sangat penting 
agar semua pemangku kepentingan 
merasa puas dengan pelayanan dari 
Penilai DJKN.

Peran pertama, yaitu peran dalam 
pengelolaan kekayaan negara 

khususnya BMN, tertuang dalam 
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 
6 Tahun 2006 jo. PP Nomor 38 
Tahun 2008 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah beserta 
turunannya.  Dalam pengelolaan 
BMN, peran Penilai DJKN sangat 
krusial pada saat dimulainya program 
Inventarisasi dan Penilaian (IP) 
BMN tahun 2008 dengan target 
utama berupa peningkatan opini 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
terhadap neraca pemerintah pusat 
khususnya dari sisi aset.  Pada waktu 
itu, penyajian aset dalam neraca 
pemerintah belum memenuhi 
standar akuntansi pemerintah dari 
sisi pencatatan nilai aset tetap.  
Dengan kegiatan IP-BMN yang terjun 
langsung ke satuan kerja (satker) di 
Kementerian Negara/Lembaga (K/L), 
dalam kurun waktu kurang lebih dua 

Peran
Penilai DJKN Oleh: 

Direktorat 
Penilaian
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setengah tahun, pada tahun 2010 
pemerintah berhasil memperoleh 
peningkatan kualitas opini BPK atas 
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 
(LKPP) dari berstatus “disclaimer” 
menjadi  “qualified opinion” (Wajar 
Dengan Pengecualian). Hal ini terlihat 
dari perubahan nilai aset tetap 
pemerintah yang sebelumnya sebesar 
Rp443 triliun (berdasarkan LKPP 2007 
audited) menjadi Rp1.184 triliun 
(berdasarkan LKPP 2010 audited).

Selain itu, peran Penilai DJKN dalam 
pengelolaan BMN juga sangat krusial 
pada saat proses pemindahtanganan 
dan pemanfaatan BMN.  Setiap 
proses pemindahtanganan maupun 
pemanfaatan BMN harus melalui 
proses penilaian terlebih dahulu 
untuk memastikan, agar governance 
terhadap pengelolaan BMN berjalan 
dengan baik.  Mengingat perannya 
yang penting dalam pengelolaan 
BMN, maka Penilai DJKN harus 
memiliki integritas dan kompetensi 
yang tinggi.

Peran kedua, yaitu dalam 
pengurusan PN, dimana peran Penilai 
DJKN penting dalam penilaian barang 
jaminan dan/atau harta kekayaan lain 
untuk keperluan proses penjualan 
(lelang maupun non lelang), 
penebusan, dan keringanan utang.  
Seperti halnya dalam pengelolaan 
BMN, integritas dan kompetensi dari 
Penilai DJKN sangat diperlukan untuk 
menjamin bahwa opini Penilai yang 
dihasilkan Penilai dapat menjadi 
bahan pengambilan keputusan 
dalam pengurusan piutang negara.

Terkait dengan penyajian PN 
dalam Neraca Pemerintah Pusat 
sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Menteri Keuangan (PMK) Nomor 
201/PMK.06/2010 tentang Kualitas 

Piutang K/L dan Pembentukan 
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, 
Penilai DJKN melakukan penilaian 
atas agunan dan/atau barang sitaan 
dari K/L. Nilai tersebut merupakan 
pengurang dalam pembentukan 
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih 
jika K/L tidak memenuhi persyaratan 
yang telah ditetapkan dalam PMK ini.

Peran ketiga, yaitu peran lain sesuai 
dengan peraturan perundangan 
yang berlaku, bersifat luas dan secara 
umum hal ini diatur dalam PMK 
Nomor 04/PMK.06/2010 tentang 
Penilai Internal di Lingkungan 
DJKN.  Dalam PMK ini diatur bahwa 
Penilai DJKN memiliki kewenangan / 
peran dalam penilaian terhadap: (1) 
Kekayaan Negara yang Dipisahkan 
(KND) pada Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) atau perseroan terbatas yang 
di dalamnya terdapat saham milik 
negara, (2) Kekayaan Negara Lain-
Lain (KNL), (3) Barang yang akan 

ditetapkan statusnya menjadi BMN, 
(4) Barang Milik Daerah (BMD), (5) 
Kekayaan Daerah, dan (6) Kekayaan 
Daerah yang Dipisahkan pada Badan 
Usaha Milik Daerah (BUMD).

Tantangan Bagi Penilai DJKN
Setelah memahami peran Penilai 
DJKN sebagaimana tersebut di atas, 
maka perlu dipahami juga mengenai 
apa saja tantangan bagi Penilai 
DJKN di masa yang akan datang 
dan bagaimana mengantisipasi 
tantangan dan harapan dari 
pemangku kepentingan.  Hal inilah 
yang menjadi tantangan bagi Penilai 
DJKN, yaitu bagaimana di masa yang 
akan datang Penilai DJKN secara 
terus menerus dapat  meningkatkan 
tingkat pelayanannya kepada 
pemangku kepentingan.

Tantangan ini harus dihadapi 
dengan langkah-langkah yang 
strategis, efisien, dan efektif sehingga 
harapan pemangku kepentingan 

Suasana Penilaian Floating Dock.  Dit. Penilaian
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akan peningkatan pelayanan dari 
Penilai DJKN dapat dipenuhi.  Untuk 
menentukan langkah-langkah 
tersebut, terlebih dahulu perlu 
dilakukan analisis terhadap kondisi 
Penilai DJKN saat ini.

Dilihat dari sisi keunggulan yang ada,  
salah satu kekuatan dari Penilai DJKN 
adalah jumlah yang cukup besar 
yaitu mencapai + 1.300 penilai dan 
tersebar di seluruh Indonesia mulai 
dari kantor pusat, kantor wilayah, dan 
kantor pelayanan.  Dengan kekuatan 
Penilai DJKN sebesar itu maka DJKN 
patut untuk optimis bahwa semua 
pemangku kepentingan dapat 
dilayani secara efektif dan efisien.  
Selain itu, Penilai DJKN juga sudah 
memiliki peraturan dan pedoman 
penilaian yang menjadi acuan dalam 
pelaksanaan tugas sehingga dapat 
memenuhi standar kualitas penilaian.

Dengan melihat keunggulan diatas, 
penilai DJKN berpeluang untuk 

berperan lebih banyak di dalam 
kegiatan penilaian. Adapun peluang 
bagi Penilai DJKN adalah seperti yang 
telah diuraikan di atas yaitu peluang 
untuk menjalankan peran ketiga 
tersebut dengan semakin baik. Penilai 
DJKN berpeluang untuk melakukan 
penilaian aset BUMN dan aset Pemda. 
Penilai DJKN diharapkan dapat 
memanfaatkan momentum yang ada 

diantaranya dengan melakukan kerja 
sama dengan Kementerian Dalam 
Negeri maupun Kementerian BUMN.

Berdasarkan analisis tersebut di atas, 
maka tantangan bagi Penilai DJKN 
untuk meningkatkan pelayanan 
adalah hal yang paling krusial 
untuk diantisipasi. Jika Penilai DJKN 
gagal menghadapi tantangan ini, 
maka bukan tidak mungkin Penilai 
DJKN akan kehilangan peluang dan 
kekuatannya, sehingga hilangnya 
kepercayaan dari pemangku 
kepentingan.

Optimalisasi Peran Penilai DJKN
Untuk memenuhi tantangan dan 
peluang Penilai di masa depan terkait 
dengan pelaksanaan tiga peran 
Penilai DJKN, saat ini tengah dibangun 
dan dikembangkan infrastruktur 
penilaian yang terdiri atas tiga pilar 
utama. Ketiga pilar tersebut adalah 
peraturan dan standar penilaian, 
peningkatan kualitas penilai dan 
database penilaian. Penguatan 
pilar pertama dilakukan dengan 
penyusunan berbagai petunjuk 
pelaksanaan, petunjuk teknis, dan 
pedoman penilaian untuk berbagai 
jenis penilaian. Puncak dari pilar 
pertama ini adalah undang-undang 
yang mengatur dan memberikan 
kepastian hukum terkuat kepada 
profesi penilai, tentunya termasuk 
Penilai Pemerintah. Pilar pertama ini 
memberikan dasar bagi pilar kedua 
dan pilar ketiga dengan memberikan 
landasan hukum pelaksanaan 
continuing professional development 
(CPD) dan pengumpulan data 
transaksi properti. Saat ini berbagai 
peraturan yang disusun berdasarkan 
jenis objek penilaian dilihat dari 
aspek legalitas seperti penilaian 
BMN, penilaian barang jaminan, 
barang Aset Bekas Milik Asing Cina 

Suasana Penilaian Floating Dock.  Dit. Penilaian Para Penilai sedang menilai aset KKKS.  Dit. Penilaian

“Ketiga pilar 
tersebut 
adalah 
peraturan 
dan standar 
penilaian, 
peningkatan 
kualitas 
penilai dan 
database 
penilaian.” 
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(ABMAC), maupun dilihat 
dari karakteristik properti 
seperti Perdirjen Penilaian 
Lukisan, bandar udara, 
jalan dan jembatan. 

Pilar kedua terkait dengan 
peningkatan kualitas 
penilai DJKN dilakukan 
dengan berbagai 
kegiatan baik yang 
bersifat in-house training 
meliputi pelaksanaan 
workshop survei dan riset 
pasar, properti dasar, 
penyegaran properti, dan 
spesialisasi, maupun yang 
dilakukan dengan bekerja 
sama dengan Badan 
Pendidikan dan Pelatihan 
Keuangan (BPPK) 
meliputi Diklat Teknis 
Substantif Spesialisasi 
(DTSS) penilaian properti, 
penilaian bisnis dan 
penilaian sumber daya 
alam. Selain itu, untuk 
menjadikan Penilai DJKN 
memiliki kualitas yang 
bertaraf internasional, 
Penilai DJKN harus ikut 
serta dalam berbagai 
events penilai baik yang 
berskala regional maupun 
internasional.

Untuk menjaga integritas 
serta menjunjung tinggi 
semangat independensi 
dan kejujuran dalam 
melakukan penilaian, saat 
ini sedang disusun Kode Etik Penilai 
DJKN.  Dengan adanya Kode Etik 
Penilai DJKN, maka sanksi bagi Penilai 
DJKN yang melanggar Kode Etik bisa 
diterapkan secara tegas dan sesuai 
dengan peraturan.

Terakhir namun tidak kalah penting 
adalah pilar ketiga, database 
penilaian. Penilai tanpa database 
yang kuat seperti sayur tanpa garam. 
Bila dibandingkan dengan negara 
lain yang industri penilaiannya sudah 
mapan seperti Australia, Inggris dan 
Malaysia, semuanya memiliki undang-

undang yang mengatur 
penilai dan pelaporan 
transaksi properti. 
Walaupun di Indonesia, 
belum terdapat data 
transaksi properti yang 
komprehensif, DJKN sejak 
beberapa tahun terakhir 
mengkompilasi data 
pembanding dari penilaian 
untuk penyusunan neraca 
pemerintah pusat dalam 
rentang 2007 s.d. 2010. 
Untuk wadahnya, Sistem 
Informasi Penilaian (SIP) 
sedang dibangun sehingga 
proses pengumpulan, 
pemutakhiran dan 
pemanfaatannya menjadi 
andal.

Selanjutnya dapat 
disimpulkan bahwa untuk 
menjalankan tiga peran 
utama penilai DJKN yaitu 
peran pengelolaan BMN, 
peran pengurusan PN, 
dan peran lain sesuai 
peraturan perundang-
undangan, Penilai 
DJKN, tidak bisa tidak, 
wajib memiliki tiga pilar 
utama yaitu peraturan 
dan standar penilaian 
yang kuat, program 
CPD yang andal, dan 
database penilaian 
yang komprehensif dan 
mutakhir.

*) Tim terdiri dari Kurniawan Nizar, 

Muhammad Nahdi, Odi Renaldi, Rohmat.
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Wawancara 
Direktur 
Penilaian
Oleh: 
Tim Direktorat Penilaian
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1. Bapak dipercaya menjadi Direktur 
Penilaian sejak Maret 2011, 
langkah-langkah strategis apa 
saja yang telah dan akan Bapak 
jalankan dalam mengemban tugas 
sebagai Direktur Penilaian?

 Kebijakan strategis yang kami telah 
dan akan kami jalankan terkait 
erat dengan penguatan tiga pilar 
penunjang profesi penilai yaitu 
regulasi & organisasi, pembinaan 
Penilai dan database penilaian. 
Untuk pilar pertama, berbagai 
peraturan dan pedoman telah 
diterbitkan untuk mengatur 
Penilai dan Penilaian Direktorat 
Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) 
baik berupa Peraturan Menteri 
Keuangan (PMK), Peraturan Direktur 
Jenderal (Perdirjen) maupun Surat 
Edaran (SE) Dirjen KN. Di atas semua 
itu, kami sedang menyusun payung 
hukum tertinggi untuk mengatur 
profesi penilai yaitu berupa 
Undang-undang (UU) Penilai. Dari 
sisi organisasi baik di kantor pusat 
dan kanwil, organisasi kita dibangun 

dengan memperhatikan objek 
dan fungsi penilaian. Dalam pilar 
kedua, pembinaan penilai, menurut 
saya, hal ini meliputi capacity 
building dan quality assurance. 
Pelaksanaan capacity building, yang 
dilakukan adalah bersama-sama 
dengan Sekretariat DJKN maupun 
dengan Pusdiklat Kekayaan Negara 
dan Perimbangan Keuangan (KNPK) 
berupa pelaksanaan workshop, 
Diklat Teknis Substantif Spesialisasi 
(DTSS) maupun pengiriman Penilai 
DJKN ke berbagai events baik yang 
bersifat domestik, regional maupun 
internasional. Untuk pilar terakhir 
yaitu database penilaian yang andal. 
Keandalan suatu database ditopang 
oleh sumber data yang valid 
dan sistem informasi penilaian 
yang  terimplementasi di setiap 
unit DJKN. Kami memahami peran 
besar pilar ketiga baik bagi Penilai 
Pemerintah dan Penilai Publik. Ini 
yang akan kita tampung dalam 
Rancangan Undang-Undang (RUU) 
Penilai untuk menyiapkan database 

penilaian.

 Ke depannya, selepas program 
penertiban BMN yang sebenarnya 
bersifat periodikal, Penilai DJKN 
akan lebih fokus pada tusi 
utama yaitu penilaian dalam 
rangka pemindahtanganan dan 
pemanfaatan BMN dan BMD. Selain 
itu kewenangan kita juga meliputi 
penilaian kekayaan Negara yang 
Dikuasai dan Kekayaan Negara Lain-
lain. 

2. Salah satu tugas dari Direktorat 
Penilaian adalah membuat 
pedoman penilaian bagi penilai 
internal DJKN di seluruh Indonesia 
sehingga tercipta standar 
penilaian yang sama.  Apakah 
pedoman penilaian yang ada saat 
ini sudah mencukupi kebutuhan 
dari penilai internal DJKN? 
Pedoman penilaian apa saja 
yang masih harus disiapkan oleh 
Bapak?

 Sejak tahun 2007 sudah puluhan 
pedoman yang diterbitkan baik 
dalam bentuk produk hukum 

Direktur Penilaian, Ida Bagus Aditya Jayaantara.  Bend
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seperti PMK, perdirjen, kepdirjen, 
dan SE Dirjen KN maupun dalam 
bentuk buku pedoman. Terkait 
Daftar Komponen Penilaian 
Bangunan (DKPB), mulai tahun 
lalu penetapannya dilakukan oleh 
masing-masing Kepala Kanwil 
sehingga mempersingkat mata 
rantai proses penetapan DKPB. 
Selanjutnya untuk penilaian sumber 
daya alam, juga sudah ada PMK 
dan Perdirjennya. Untuk penilaian 
bisnis, telah ada buku standardisasi 
penilaian usaha dan Perdirjen 
Penilaian Saham dalam rangka 
Pengelolaan Kekayaan Negara 
Dipisahkan.

 Ada satu hal yang ingin saya 
sampaikan dalam kesempatan 
ini. Penilai selaku profesi sudah 
established sejak lama. Penilai 
DJKN memiliki diskresi luas untuk 
menggunakan semua sumber 
yang andal sebagai pedoman 
penilaian sesuai pengaturan dalam 
SPI. Artinya Penilai DJKN dapat 
melakukan penilaian atas suatu 
jenis aset, walaupun misalnya 
Kantor Pusat belum menerbitkan 
pedoman penilaiannya.

 Intinya, walaupun belum ada 

pedoman dari Kantor 
Pusat, Penilai DJKN 
dapat melakukan 
penilaian berdasarkan 
best practice yang ada 
selama sesuai dengan 
SPI dan mematuhi kode 
etik penilai.

3. Saat ini Direktorat 
Penilaian sedang 
menyusun RUU tentang 
Penilai.  Apa urgensi 
dari dibentuknya 
RUU tentang Penilai 
dan apa dampaknya 

bagi penilai internal di 
lingkungan pemerintah seperti di 
DJKN? Bagaimana progress dari 
penyusunan RUU tentang Penilai?

 UU Penilai yang sedang kami susun 
memiliki lima urgensi bagi Penilai, 
pengguna jasa penilaian, dan 
Pemerintah. Kelima urgensi tersebut 
adalah, pertama, keberadaan UU 
Penilai akan memberikan kepastian 
hukum kepada Penilai, hasil 
penilaian dan stakeholders. Penilai 
akan mendapatkan perlindungan 
hukum dan opini nilai yang 
dihasilkannya bersifat final selama 
sesuai dengan standar penilaian 
dan kode etik profesi. Kedua, 
adanya ketentuan di bidang lain 
yang semakin memerlukan peran 
Penilai baik itu di bidang perbankan, 
akuntansi maupun pasar modal. 
Sebagai contoh, sebagai anggota 
G-20, Pemerintah RI menyepakati 
penerapan International 

Financial Reporting Standards  
(IFRS) sehingga dalam tahun 2012 ini 
Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 
sudah fully convergent dengan IFRS, 
salah satunya dalam penerapan 
fair value accounting. Tak pelak lagi, 
peran Penilai semakin dibutuhkan 
dalam penyusunan laporan 
keuangan. Urgensi yang ketiga 
adalah memberikan kesetaraan 
hukum pengaturan profesi Penilai 
seperti profesi lain yang telah ada 
undang-undangnya seperti akuntan 
publik, notaris, advokat, dan dokter. 
Berikutnya, UU Penilai dapat 
menguatkan fungsi kelembagaan 
terkait dengan pembinaan dan 
pengawasan Penilai, yang mana 
saat ini level pengaturannya baru 
pada level PMK yaitu PMK 125/
PMK.01/2008 untuk Penilai Publik 
dan PMK 04/PMK.01/2010 untuk 
Penilai DJKN. Kelima, dengan 
adanya UU Penilai, Penilai sebagai 
salah satu profesi menunjang 
kegiatan perekonomiandapat 
membantu mencegah terjadinya 
krisis ekonomi. Bercermin pada 
subprime mortgage crisis di Amerika 
Serikat yang berdampak global, 
penilaian aset yang tidak wajar 
dapat berdampak fatal pada 
perekonomian.

 Disamping itu, perlu saya utarakan 
bahwa dalam RUU Penilai, kesetaraan 
antara Penilai Pemerintah dan 
Penilai Publik menjadi prinsip 
utama. Kesetaraan tersebut mulai 
dari persyaratan pengangkatan, 
pemberian izin, CPD dan pemberian 
sanksi termasuk pemberian jasa 
penilaian. Praktik di beberapa 
negara seperti Malaysia, Australia 
dan Korea Selatan, perbedaan 
antara Penilai Pemerintah 
dengan Penilai Publik hanya pada 

Direktur Penilaian sedang diwawancara Media KN.  Bend

Wawancara

Dalam RUU Penilai, 
kesetaraan antara 
Penilai Pemerintah 
dan Penilai Publik 
menjadi prinsip 
utama.
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tempat mereka berkarya. Adanya 
kekhawatiran sebagian Penilai 
Publik,  bahwa Penilai Pemerintah 
akan mendominasi pemberian 
jasa di sektor privat. Perlu saya 
tegaskan bahwa kedua profesi ini 
memang bersifat setara, sehingga 
Penilai Publik dapat menilai aset 
Pemerintah dan begitu pun 
sebaliknya Penilai Pemerintah 
dapat menilai aset privat. Dalam PP 
Nomor 6 Tahun 2006, dinyatakan 
bahwa penilaian aset Pemerintah 
dalam rangka pemanfaatan dan 
pemindahtangan dapat dilakukan 
oleh penilai eksternal atau Penilai 
Publik. Yang perlu diatur adalah 
terciptanya situasi yang kondusif 
bagi keduanya untuk maju dan 
berkembang bersama-sama. 

 Selanjutnya, terkait progres 
penyusunan RUU Penilai di tahun 
2012 ini, RUU tersebut belum masuk 
prioritas utama pembahasan oleh 
DPR walaupun dari sisi substansi 
materi dan persyaratan sudah 
siap. Kesiapan ini ditindaklanjuti 
dengan surat Sekretaris Jenderal 
Kemenkeu yang dilayangkan 
kepada Kemenhumham dan 
mengusulkan agar RUU Penilai 
bersama-sama dengan RUU Lelang 
menjadi prioritas tambahan tahun 
2012 melalui mekanisme evaluasi 
triwulanan.

4. Pembinaan dan peningkatan 
kualitas penilai DJKN merupakan 
salah satu bidang yang menjadi 
tugas fungsi Bapak.  Hal-hal 
apa saja yang telah dilakukan 
oleh Direktorat Penilaian untuk 
membina dan meningkatkan 
kualitas penilai DJKN? Apa saja 
rencana dari Direktorat Penilaian 
terkait dengan program capacity 
building penilai DJKN agar dapat 

berjalan dengan baik dan merata 
bagi seluruh penilai DJKN baik di 
pusat maupun di daerah?

 Peningkatan kualitas penilai 
menjadi salah satu pilar 
sebagaimana telah saya utarakan 
sebelumnya. Untuk tahun 2012 dan 
beberapa tahun ke depan, program 
capacity building Penilai DJKN ada 
yang berupa in-house training 
baik di internal DJKN maupun 
internal Kementerian Keuangan 
cq. BPPK. Selain itu, kita semakin 
aktif mengirimkan Penilai DJKN 
baik dari Pusat maupun Daerah ke 
beberapa event nasional, regional 
maupun internasional baik berupa 
seminar, workshop maupun kongres 
organisasi penilai multilateral. Bila 
kita menengok ke belakang, dalam 
beberapa events di luar negeri 
seperti Bangkok dan Tokyo, Kantor 
Pusat sudah melibatkan Penilai dari 
Kanwil dan KPKNL. Untuk tahun 
ini direncanakan akan dikirimkan 
Penilai DJKN ke Hong kong untuk 
mengikuti shortcourse Investment 
Valuation. Untuk kerja sama dengan 
penilai regional dan internasional, 
kami akan mengirimkan delegasi 
dalam AVA congress di Brunei 
Darussalam dan Pan Pacific Congress 
di Melbourne, Australia. Selain itu, 
diharapkan masukan dari daerah 
terkait kebutuhan pelatihan dan 
pendidikan sehingga dapat dibuat 
program yang tailor-made untuk 
masing-masing Kanwil. 

5. Kementerian Keuangan telah 
menetapkan core values yang 
harus melekat pada setiap 
pegawai Kementerian Keuangan 
termasuk juga para penilai DJKN.  
Apa yang akan dilakukan oleh 
Bapak sebagai pembina penilai 
DJKN untuk memastikan bahwa 

core values ini melekat pada setiap 
penilai DJKN dalam melaksanakan 
penilaian?

 Core values Kementerian Keuangan 
merupakan nilai-nilai yang bersifat 
universal dan berlaku untuk setiap 
jenis profesi termasuk Penilai. 
Sebagai contoh nilai integritas 
bisa diidentikkan dengan sikap 
independen Penilai yang tidak 
dapat dipengaruhi fihak manapun 
dalam memberikan opini. Penilai 
juga wajib menjaga profesionalisme 
dan mengembangkannya melalui 
CPD. Aspek sinergi, dapat dilihat 
bahwa opini nilai yang diberikan 
merupakan salah satu input 
bagi pengelola barang dalam 
mengambil keputusan, disini baik 
Penilai maupun Pengelola Barang 
saling bekerja sama. Opini nilai 
merupakan bentuk pelayanan yang 
diberikan oleh Penilai, pelayanan 
yang harus andal dan tepat waktu. 
Untuk menjaga kesempurnaan hasil 
penilaian, kami melakukan quality 
assurance atas  laporan penilaian 
melalui tiga tahapan verifikasi yaitu 
peer review berupa pemaparan oleh 
Penilai dihadapan rekan sejawat 
maupun verifikasi oleh atasan 
Penilai yang bersangkutan dan 
untuk laporan penilaian yang sudah 
final juga dilakukan kaji ulang oleh 
unit vertikal di atasnya.

6. Apakah saat ini sudah ada sistem 
informasi dan database yang 
mendukung proses pelaksanaan 
penilaian yang dilakukan oleh 
Penilai DJKN?

 Saat ini sudah ada database 
penilaian yang dihimpun baik 
berdasarkan data primer berupa 
hasil survey dan data sekunder 
berupa data hasil penilaian saat IP 
BMN. Kita sadari bahwa database 
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tersebut masih belum sempurna. 
Ada tiga karakteristik utama atas 
database penilaian, agar dapat 
dikatakan andal yaitu valid, 
relevance dan up to date. Valid 
dalam artian, sumber data penilaian 
tersebut dapat dipercaya dan benar-
benar terjadi transaksi properti. 
Relevance berarti sesuai dengan 
kebutuhan, contoh dalam rangka  
feasibility study atas proposal Kerja 
Sama Pemanfaatan  (KSP) yang 
dibutuhkan adalah benchmark bagi 
hasil, tingkat diskon, dan tarif sewa 
pasar. Terakhir, database penilaian 
harus senantiasa di-maintained agar 
tetap sesuai dengan perkembangan 
informasi pasar terkini. 
Pembangunan database ini bersifat 
jangka panjang, untuk langkah 
awal kami bersama-sama dengan 
Dit. PKNSI sedang membangun 
Sistem Informasi Penilaian, yang 
di dalamnya akan terintegrasi 
database penilaian, pemantauan 
pembinaan Penilai, pemantauan 
SOP dan decision support system 
untuk para executive DJKN.

7. Salah satu Simpulan Hasil Tema 
Pengawasan Unggulan (TPU) 
Inspektorat Jenderal Kementerian 
Keuangan adalah perlunya 
analisis future value dari aset yang 
dipertukarkan guna menghindari 
kerugian Negara. Mengapa 
sampai ada rekomendasi terkait  
future value ini?

 Rekomendasi itjen ini memang 
bagian dari upaya kita bersama 
untuk menjaga aset negara. Itjen 
sebagai aparat pemeriksa internal 
Kemenkeu melihat bahwa dalam 
kurun waktu tertentu setelah 
proses tukar menukar aset, pada 
beberapa BMN yang dipertukarkan 
menunjukkan adanya perbedaan 

peningkatan nilai dengan aset 
yang diterima. Pertumbuhan nilai 
BMN yang dilepas lebih tinggi dari 
pertumbuhan aset yang diterima 
dan secara umum, kami memang 
sependapat dengan pendapat Itjen 
tersebut.

 Bila kita merujuk pada PMK nomor 
96/PMK.06/2007 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Penggunaan, 
Pemanfaatan, Penghapusan, 
dan Pemindahtanganan BMN 
yang menyebutkan antara lain 
bahwa tukar menukar BMN dapat 
dilakukan dalam hal lokasi BMN 
sudah tidak sesuai dengan rencana 
tata ruang dan wilayah serta belum 
optimalnya pemanfaatan BMN. Ini 
menunjukkan bahwa motif utama 
tukar menukar BMN bukan untuk 
meraup keuntungan finansial, tetapi 
demi optimalisasi pengelolaan BMN. 
Tidak tepat bila demi pertimbangan 
peningkatan nilai aset di masa 
yang akan datang, kemudian  
Pemerintah tetap menguasai BMN 
yang memang sudah tidak sesuai 
peruntukannya. Kita juga melihat 
bahwa dalam proses tukar menukar, 
mitra memiliki motif ekonomi untuk 
memanfaatkan BMN yang kita miliki 
sesuai dengan peruntukannya. 
Dalam land economy theory, hal ini 
akan mendorong pertumbuhan 
ekonomi yang sehat. 

 Selanjutnya, judgment adanya 
ketidakseimbangan peningkatan 
nilai ini harus dilihat dalam konteks 
waktu yang tepat, kita tidak bisa 
memperbandingkan nilai suatu 
aset yang dilepas beberapa tahun 
yang lalu dengan kondisi saat ini, 
dimana mitra sudah melakukan 
pembangunan. Bila itu dilakukan 
ini berarti ada motif spekulasi. 
Saat yang paling fair untuk 

memperbandingkan nilai antara 
dua nilai aset yang ditransaksikan 
adalah ketika terjadinya transaksi 
tersebut dan dalam konteks tukar 
menukar adalah ketika kedua aset 
saling diserahterimakan.

8. Apakah terdapat teknik penilaian 
yang memungkinkan penaksiran 
nilai kedepan?

 Kalau kita bicara teknik 
penilaian,tentu rujukannya ada 
pada Negara-negara yang lebih 
maju penilaiannya. Di Amerika 
Serikat misalnya, USPAP (Uniform 
Standards of Professional Appraisal 
Practice) membuka kemungkinan 
bagi Penilai untuk menilai saat ini 
(currentdate), ke depan (prospective) 
maupun ke belakang (retrospective). 
Di dalam SPI, penilaian ke depan 
memang dapat dilakukan, namun 
untuk Penilai DJKN, hal ini belum 
diatur dalam PMK 179 Tahun 2010. 
Dalam praktik penilaian saat ini, nilai 
prospektif tersebut merupakan nilai 
yang bersifat potensi atau potensial 
value, hal lain yang sangat penting 
adalah menentukan prospective 
value/potential value adalah 
kepastian cut off date yaitu tanggal 
sampai kapan kita dapat melakukan 
forecast ke depan. Bila ingin fair 
tentunya cut off date prospective 
value sampai dengan saat tanggal 
penetapan nilai tersebut oleh 
pengelola barang.

Direktur Penilaian di Meja Kerjanya.  Bend

Wawancara
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Oleh : Dadang Noor Fithri 

Sesuai dengan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 
tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Keuangan pada 
Pasal 1131 dinyatakan bahwa 
Direktorat Penilaian mempunyai 
tugas melaksanakan, merumuskan 
serta melaksanakan kebijakan 
dan standardisasi teknis di bidang 
penilaian. 

Untuk mendukung terwujudnya 
standardisasi dalam penilaian 
bangunan, Direktorat Penilaian DJKN 
telah membuat  Daftar Komponen 
Penilaian Bangunan (DKPB). 

Dalam penilaian bangunan yang 
menggunakan pendekatan kalkulasi 
biaya (cost approach), penilai 
dituntut untuk menentukan biaya 
penggantian baru suatu bangunan. 
Penentuan biaya penggantian 
baru tersebut seringkali harus 
dilakukan secara cepat dengan tetap 

memperhatikan keakuratannya. 
Hal tersebut tentunya menuntut 
pengetahuan yang cukup luas 
mengenai struktur dan material 
bangunan. DKPB disusun sebagai 
alat bantu penilaian bangunan, 
sehingga penilaian bangunan 
dapat dilaksanakan oleh penilai 
walaupun tidak memiliki latar 
belakang pendidikan teknik tentang 
bangunan.

DKPB adalah suatu database yang 
berisikan daftar harga per meter 
setiap komponen bangunan 
berdasarkan perbedaan jenis struktur 
bangunan dan material bangunan. 
Perbedaan jenis struktur bangunan 
secara teknis akan mempengaruhi 
tata ruang bangunan yang pada 
akhirnya akan tercermin pada fungsi 
umum dari bangunan. Dalam DKPB 
perbedaan jenis struktur ini terlihat 
dalam pembagian bangunan dalam 
beberapa klasifikasi dan jenis 

bangunan. Sedangkan material 
bangunan akan mempengaruhi 
bentuk dan tampilan bangunan 
secara keseluruhan. Dalam DKPB 
perbedaan material bangunan 
terlihat dalam pengelompokan 
material bangunan untuk setiap 
komponen bangunan. 

DKPB 2012 merupakan 
pengembangan (pemutakhiran) 
dari DKPB tahun-tahun sebelumnya, 
sejak tahun 2008, yang meliputi 
pengembangan jenis klasifikasi 
bangunan maupun teknik 
perhitungan. Pengembangan-
pengembangan tersebut 
dimaksudkan untuk mempertajam 
analisis DKPB dalam menentukan 
biaya penggantian baru suatu 
bangunan dan mempermudah 
penilai dalam menggunakannya. 

Dibandingkan dengan DKPB 
tahun sebelumnya, DKPB 2012 
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ini mengalami beberapa 
pengembangan dan 
pembaruan yang meliputi 
hal-hal sebagai berikut:

1. Penambahan model 
bangunan dari 3 model 
menjadi 6 model pada 
setiap tipe (jenis) 
bangunan, dengan tipe 
bangunan sejumlah 11 
tipe sehingga jumlah 
model bangunan yang 
semula 33 buah, dalam 
DKPB 2012 menjadi 66 
buah model bangunan.

2. Penggunaan Analisis 
Harga Satuan (AHS) 
pekerjaan bangunan 
sesuai Standar Nasional 
Indonesia (SNI) yang 
dikeluarkan oleh Badan 
Standardisasi Nasional 
(BSN), yang semula 
menggunakan AHS sesuai 
Burgerlijke Openbare 
Werken (BOW) yaitu 
ketentuan dan ketetapan 
umum yang ditetapkan 
tanggal 28 Pebruari 1921 
pada zaman Pemerintahan 
Belanda.

3. Pembaruan dan 
penyempurnaan tampilan 
dalam Microsoft Excel 
DKPB, agar lebih mudah 
dipahami dan dipelajari 
oleh penilai DJKN di 
seluruh Indonesia.

Dalam melaksanakan 
beberapa pengembangan dan 
pembaruan di atas tentunya telah 
menggunakan jasa profesional yang 
berpengalaman dalam pembuatan 
gambar-gambar konstruksi model 
bangunan dan perhitungan volume 

pekerjaan konstruksi dari setiap 

model bangunan. Gambar-gambar 
dan perhitungan volume pekerjaan 
konstruksi tersebut akan dijadikan 
sebagai dasar perhitungan untuk 
menentukan harga satuan masing-
masing unit dalam tabel DKPB.

Perlu kiranya 
diketahui bahwa saat 
ini hanya DJKN dan 
Direktorat Jenderal 
Pajak (DJP), institusi 
yang memiliki data 
harga komponen 
bangunan untuk 
seluruh kabupaten/
kota di seluruh 
Indonesia. Ke depan, 
sehubungan dengan 
rencana penyerahan 
pengaturan dan 
p e l a k s a n a a n 
Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB) dari 
pemerintah pusat ke 
pemerintah daerah, 
akan menjadikan 
DJKN sebagai satu-
satunya institusi 
yang secara periodik 
melakukan survei 
dan mengkompilasi 
data dari seluruh 
kabupaten/kota di 
tanah air.

Software DKPB 2012

Software DKPB 2012 
dihasilkan dari 
perhitungan model-
model bangunan 
dari setiap tipe/jenis 
bangunan. Setiap 
tipe/jenis bangunan 
memiliki 6 model 
bangunan, berbeda 
dengan DKPB 
terdahulu yang hanya 

terdiri dari 3 model bangunan, 
yang masing-masing model 
bangunan tersebut berbeda bentuk 
dan luas bangunannya. Volume 
seluruh pekerjaan untuk setiap 
model kemudian dihitung dengan 

Artikel Penilaian

Contoh Model Bangunan DKPB 2012
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menggunakan teknik quantity 
survey.

Volume pekerjaan tersebut kemudian 
diindentifikasi dan dikelompokkan 
sesuai dengan setiap item yang ada 
di tabel DKPB yaitu Struktur Bawah, 
Struktur Rangka Bangunan, Struktur 
Atap, dan Struktur Dinding. Semua 
jenis pekerjaan harus terbagi habis 
dalam kelompok-kelompok tersebut, 
sehingga semua biaya konstruksi 
suatu bangunan akan terhitung ke 
dalam DKPB. 

Volume setiap pekerjaan tersebut 
dimasukkan ke dalam software DKPB 
2012 bersamaan dengan pembuatan 
Analisa Harga Satuan Pekerjaan 
dan Analisa Harga Satuan Material, 
lalu didapatlah Analisa Harga Per 
Meter Persegi Lantai untuk setiap 
Komponen Bangunan.

Daftar Harga Satuan
Harga Satuan Pekerjaan dalam 
DKPB 2012 untuk setiap daerah 

disusun berdasarkan hasil survei 
yang dilakukan oleh tiap-tiap Kantor 
Pelayanan Kekayaan Negara dan 
Lelang (KPKNL) di seluruh Indonesia 
yang meliputi survei harga material 
bangunan, upah pekerja dan 
peralatan sesuai dengan formulir 
survei dan Buku Pedoman Survei 
yang dikeluarkan oleh kantor 
pusat DJKN. Survei dilakukan 
untuk memperoleh data pasar dan 
selanjutnya hasil survei dimaksud 
diverifikasi oleh kantor wilayah DJKN 
setempat.

Hasil survei yang telah diverifikasi 
oleh kantor wilayah tersebut 
selanjutnya diproses dengan 
menggunakan software penyusun 
DKPB yang disediakan oleh kantor 
pusat DJKN. Harga satuan pekerjaan 
ini merupakan salah satu proses 
yang berperan penting dalam DKPB, 
karena keakuratan dan ketepatan 
hasil dari DKPB bergantung dari 

validitas hasil survei yang dilakukan 
oleh setiap KPKNL.

Output DKPB

Hasil pemrosesan software DKPB 

dengan menggunakan hasil survei 

harga satuan pekerjaan dari setiap 

daerah akan menghasilkan output 

DKPB 2012 yang terdiri dari Tabel 

DKPB dan Tabel Jenis Material. Output 

DKPB ini kemudian ditetapkan 

oleh Kepala Kantor Wilayah DJKN 

dan bisa langsung diberlakukan 

dalam lingkungan kantor wilayah 

bersangkutan mulai tanggal 1 

Januari 2012 sampai dengan 

31 Desember 2012. Kemudian 

salinannya disampaikan ke Kantor 

Pusat DJKN untuk dikompilasi dan 

dibukukan sebagai DKPB 2012.

Rencana Pengembangan DKPB 

Selanjutnya

Tentunya pengembangan DKPB 

tidak akan berhenti sampai di 

situ saja, karena dengan pesatnya 

perkembangan teknologi sekarang 

ini, baik itu tipe/jenis dari suatu 

bangunan dan model dari setiap 

tipe/jenis bangunan maupun 

bahan-bahan material pembentuk 

bangunan, akan bertambah macam 

dan ragamnya, yang semua itu belum 

terakomodasi dalam DKPB 2012. 

Untuk tahun-tahun selanjutnya, 

Direktorat Penilaian berencana akan 

melakukan penambahan material 

fasilitas pada High Rise Building 

seperti penggunaan fire alarm, CCTV, 

building automatic system (BOS), 

sprinkler system, smoke detector dan 

lain sebagainya.

*) Staf pada Direktorat Penilaian

Artikel Penilaian

Aset Taman Mini Indonesia Indah yang pernah dinilai Penilai DJKN.  Dit. Penilaian



18 | Media Kekayaan Negara | Edisi Nomor 08

Oleh: Qoswara

penilai yang profesional harus 
memiliki kompetensi berupa problem 
solving, analytical and research 
skills, personal skills, communication 
and listening skills, technological 
skills, project management, dan  
professional judgment skills. Untuk 
memperoleh kompetensi dan 
mewujudkan profesionalisme penilai, 
secara umum dibutuhkan empat 
faktor yaitu pendidikan (education), 
ujian (examination), pengalaman 
(experience), dan etika (ethics) dan 
penjabaran empat faktor dimaksud 
digambarkan pada gambar di bawah 
ini.

Dari gambar tersebut, diperlukan 
beberapa komponen untuk 
mewujudkan penilai profesional yaitu 
pendidikan formal, ujian profesional, 
training di bidang etika, pengalaman, 
pendidikan berkelanjutan, dan 
lisensi penilai (jika dibutuhkan). 
Bertitik tolak dari gambar dimaksud, 
seharusnya kesenjangan kompetensi 
antara penilai pemerintah dan penilai 
publik di Indonesia tidak perlu terjadi 
mengingat jika mengacu pada dunia 
internasional, komponen tersebut 
adalah dasar bagi pembentukan 

Artikel Penilaian

Profesionalisme
Penilai DJKN

Komponen Penilai yang Profesional.

Salah satu topik yang menjadi 
pembahasan Rancangan Undang-
Undang (RUU) tentang Penilai adalah 
kesetaraan kompetensi antara penilai 
pemerintah dengan penilai publik. 
Topik ini menjadi penting karena 
sebagai suatu profesi seharusnya 
tidak ada perbedaan kompetensi di 
antara keduanya. Kompetensi sangat 
diperlukan untuk mendukung ruang 
lingkup kegiatan penilai yang sangat 
luas dan beragam. Dalam proses 
penilaian yang kompleks, kompetensi 
diperlukan tidak hanya untuk 
pengumpulan data dari berbagai 
sumber tetapi juga menganalisis 
data untuk menghasilkan estimasi 
nilai yang akan menjadi dasar 
pengambilan keputusan bagi 
pemangku kepentingan. 

Menurut International Valuation 
Standards Council (IVSC), kompetensi 
merupakan pengetahuan (know-
ledge), kemampuan (skill), dan 
perilaku (behaviour) yang diperlukan 
untuk keberhasilan pelaksanaan 
tugas penilaian pada waktu tertentu. 
Kompetensi penilai tercermin dari 
profesionalisme penilai itu sendiri 
dimana menurut IVSC, seorang 
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penilai profesional. Berkenaan 
dengan itu, kami mencoba menelaah 
profesionalisme praktik penilaian di 
Indonesia.

Penilai Publik
Penilai publik merupakan penilai 
yang telah memperoleh izin 
dari Menteri Keuangan untuk 
jasa di bidang properti, bisnis, 
dan jasa lainnya yang berkaitan 
dengan kegitan penilaian. Untuk 
membedakan dengan penilai internal 
pemerintah, penilai publik seringkali 
disebut penilai eksternal. Dalam 
pelaksanaan kegiatannya, penilai 
publik bernaung dalam asosiasi 
Masyarakat Profesi Penilai Indonesia 
(MAPPI) dan secara garis besar telah 
mengarah ke arah profesionalisme 
dengan mengakomodasi berbagai 
komponen di atas.

Keanggotan penilai dalam Masyarakat 
Penilai Publik Indonesia (MAPPI) 
dibuat berjenjang dimulai dari 
tingkatan terendah ke tertinggi yaitu 
MAPPI-P,  MAPPI-T, dan MAPPI-S. Pada 
awal keanggotaannya, persyaratan 
pendidikan formal berupa strata 
satu (S1), meskipun pada praktiknya 
anggota dengan pendidikan formal 
diploma III khususnya penilaian 
tetap dapat menjadi anggota 
MAPPI. Jenjang keanggotaan di 
MAPPI didasarkan pada ujian yang 
harus ditempuh oleh para anggota 
untuk mencapai tingkatan tertinggi 
MAPPI-S yaitu penilai publik yang 
memiliki sertipikat dari Kementerian 
Keuangan. Berdasarkan data MAPPI 
per Agustus 2011, jumlah anggota 
MAPPI adalah 3.116 penilai dengan 
jumlah anggota terkecil adalah para 
anggota MAPPI yang bersertipikat 
Menteri Keuangan sejumlah 
343 penilai.  Sedikitnya jumlah 
penilai yang bersertipikat Menteri 

Keuangan secara tidak langsung 
mengindikasikan bahwa secara 
internal MAPPI berupaya agar hanya 
anggotanya yang berkualitas yang 
dapat memperoleh sertipikat profesi 
penilai dari Menteri Keuangan. 

Pada sisi lain, secara berkala MAPPI 
selalu menyesuaikan Kode Etik 
Penilai Indonesia (KEPI) untuk para 
penilainya. Penyesuaian tersebut 
dilakukan dengan mengacu pada 
IVSC dan mengakomodasi hal-hal 
yang bersifat lokal di Indonesia. Salah 
satu bagian dari KEPI juga mewajibkan 
para penilai untuk melakukan 
continuing professional development 
(CPD). Berdasarkan pemaparan di 
atas, penilai publik melalui MAPPI 
setidaknya telah memiliki arah yang 
jelas dan telah mampu mewujudkan 
penilai yang profesional.

Penilai Pemerintah
Penilai pemerintah merupakan 
pegawai negeri sipil di lingkungan 
pemerintah yang memiliki kualifikasi 
dan kemampuan melakukan kegiatan 
penilaian sesuai dengan bidang 
dan keahlian yang dimiliki. Penilai 
pemerintah tersebar di beberapa 
instansi seperti Badan Pertanahan 
Nasional (BPN), Direktorat Jenderal 
Pajak (DJP),  maupun Direktorat 
Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). 
Pada awalnya, penilai pemerintah 

lebih terpusat di DJP dengan 
tugas melakukan penilaian 
untuk kepentingan pajak. Seiring 
berjalannya waktu, DJKN sebagai unit 
eselon I di Kementerian Keuangan 
yang bertugas sebagai pengelola 
kekayaan negara memerlukan 
penilai untuk menunjang tugas dan 
fungsinya. Pada institusi DJKN, penilai 
memiliki peran dalam pengelolaan 
kekayaan negara khususnya untuk 
penyusunan laporan keuangan, 
pemindahtanganan barang milik 
negara (BMN), dan pemanfaatan 
BMN. Selain  itu, penilai internal 
DJKN memiliki kewenangan untuk 
melakukan penilaian barang 
jaminan dan/atau harta kekayaan 
lain dalam rangka pengurusan 
piutang negara oleh Panitia Urusan 
Piutang Negara (PUPN), penilaian 
kekayaan negara yang dipisahkan 
pada Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) atau perseroan terbatas yang 
didalamnya terdapat saham milik 
negara, penilaian kekayaan negara 
lain-lain, dan penilaian barang 
yang akan ditetapkan statusnya 
menjadi milik negara. Dengan 
memperhatikan lingkup tugas yang 
besar, sudah selayaknya juga jika 
penilai pemerintah menjunjung 
tinggi profesionalisme dalam 
pelaksanaan kegiatannya. Di bawah 
ini kami mencoba memaparkan 
profesionalisme penilai DJKN 
berdasarkan faktor seperti tersebut 
di atas.

Pendidikan
Pendidikan formal berperan untuk 
memberikan pemahaman konseptual 
terhadap penilaian. Semakin tinggi 
pendidikan formal penilai maka 
akan semakin komprehensif analisis 
penilai dalam pelaksanaan penilaian. 
Jumlah penilai DJKN per 20 Januari 

Artikel Penilaian

“Dengan 
memperhatikan 
lingkup tugas 
yang besar, 
sudah selayaknya 
juga jika penilai 
pemerintah 
menjunjung tinggi 
profesionalisme 
dalam pelaksanaan 
kegiatannya.”
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2012 sebesar 1.246 penilai. Jika 
diperhatikan komposisi penilai 
DJKN berdasarkan pendidikan 
formal, penilai berlatar pendidikan 
formal sarjana (S1 sampai dengan 
S3) berjumlah 865 penilai atau 
69,42 % dari jumlah seluruh penilai 
DJKN, sisanya Diploma III sejumlah 
253 penilai, dan SMA dan Diploma 
I sejumlah 128 penilai.  Dengan 
memperhatikan data tersebut, 
dari sisi pendidikan formal, penilai 
DJKN memiliki persentase yang 
cukup baik untuk kualifikasi penilai 
profesional dari variabel university 
degree. Pendidikan formal setingkat  
Diploma III untuk penilai internal 
DJKN diperkenankan mengingat 
persyaratan pendidikan formal 
pengangkatan penilai di lingkungan 
DJKN dalam Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 04/PMK.06/2010 
tentang Penilai di Lingkungan 
Internal Direktorat Jenderal 
Kekayaan Negara adalah setingkat 
Diploma III. Berdasarkan data 
Bagian Kepegawaian, para penilai 
berpendidikan Diploma III tersebut, 
sebagian besar lulusan Sekolah Tinggi 
Akuntansi Negara (STAN) dengan 
beberapa mata kuliah mengajarkan 
prinsip-prinsip dasar penilaian, 
dengan demikian kompetensi para 
penilai tersebut cukup baik.

Pemahaman konseptual penilai tidak 
hanya berasal dari pendidikan formal, 
tapi juga dapat di update melalui 
kegiatan capacity building seperti 
workshop, short course, seminar, 
membaca jurnal dan sebagainya. 
Untuk memberikan pemahaman 
konseptual tersebut, Direktorat 
Penilaian sebagai unit pembina 
penilai DJKN, terus melakukan 
kegiatan capacity building baik oleh 
internal DJKN maupun bekerja sama 

dengan institusi lain seperti Pusdiklat 
Kekayaan Negara dan Perimbangan 
Keuangan, Pemerintah Jepang melalui 
Japan International Cooperation 
Agency (JICA), Pemerintah Australia 
melalui Ausaid, dan sebagainya. 
Selain itu, untuk terus mengetahui 
perkembangan profesi penilai di 
negara lain, beberapa penilai DJKN 
juga menghadiri konferensi profesi 
penilai regional di tingkat ASEAN 
(ASEAN Valuers Association) dan    
Asia Pasific (Pan Pasific Congress of 
Appraisers, Valuers, and Councelors). 

Selain itu, untuk terus memberikan 
motivasi kepada para penilai untuk 
meng update pengetahuannya maka 
direncanakan pada revisi PMK Nomor 
04/PMK.06/2010, dalam salah satu 
pasalnya akan memuat tentang 
kewajiban penilai DJKN untuk 
melakukan continuing professional 
development (CPD). 

Ujian
Ujian merupakan salah satu 
persyaratan penting bagi suatu 
profesi, pemahaman terhadap 
konseptual suatu profesi, dapat 
diketahui dengan pengujian secara 
profesional. Bagi penilai DJKN, salah 

Artikel Penilaian

satu persyaratan pengangkatannya 
adalah  mewajibkan para penilainya 
untuk menempuh pendidikan 
dan pelatihan (diklat) di bidang 
penilaian sedikitnya 200 jam latihan. 
Persyaratan tersebut setidaknya 
telah memenuhi variabel professional 
exam mengingat penilai yang telah 
menempuh diklat, tentunya telah 
menempuh ujian. Untuk menyikapi 
itu, terdapat dua alternatif, pertama, 
membentuk jabatan fungsional untuk 
penilai karena jabatan fungsional 
memiliki perjenjangan dan penilai 
dapat terspesialisasi. Kedua, terus 
memantau kompetensi penilai DJKN 
dengan melakukan uji kompetensi 
seperti yang telah dilakukan saat 
ini. Dengan uji kompetensi, Kantor 
Pusat dapat mengetahui kompetensi 
para penilainya dan melakukan 
tindakan yang diperlukan untuk terus 
melakukan pembinaan pada penilai 
DJKN.

Pengalaman
Pemahaman konseptual tidak akan 
berarti jika tidak didukung dengan 
pengalaman. Semakin tinggi 
pendidikan penilai yang ditunjang 
dengan pengalaman, penilai akan 
mampu menghasilkan estimasi nilai 
yang berkualitas karena didahului 
dengan analisis yang komprehensif. 
Pada dasarnya, penilaian merupakan 
kegiatan yang memadukan unsur 
science dan art, oleh karena itu 
unsur subjektivitas akan selalu hadir 
dalam proses penilaian. Peningkatan 
pengetahuan dan pengalaman 
penilaian akan dapat menurunkan 
tingkat subjektivitas atau art dari 
penilaian itu sendiri.

Bagi beberapa penilai DJKN, 
sebenarnya pengalaman penilaian 
telah ada sebelum DJKN dibentuk 
dengan embrionya berupa penilaian 

“Semakin tinggi 
pendidikan 
penilai yang 
ditunjang dengan 
pengalaman, 
penilai akan 
mampu 
menghasilkan 
estimasi nilai 
yang berkualitas 
karena didahului 
dengan 
analisis yang 
komprehensif.”
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barang jaminan. Pembentukan 
institusi DJKN semakin menambah 
jam terbang para penilai, tidak hanya 
dari frekuensi penilaian tetapi juga 
keragaman dan kompleksitas objek 
penilaian. Penugasan penilaian baik 
dalam rangka pengurusan piutang 
negara, pemindahtanganan dan 
pemanfaatan BMN memiliki tingkat 
kompleksitas dan risiko yang berbeda-
beda. Hal ini sudah selayaknya 
menjadi dasar bagi pimpinan dalam 
memberikan penugasan pada 
seorang penilai. Semakin tinggi 
tingkat pendidikan dan pengalaman 
seorang penilai, maka semakin 
kompleks dan tinggi tingkat risiko 
penugasan penilaian yang diberikan, 
dengan tanpa melupakan transfer 
of knowledge di antara para penilai. 
Seiring bertambahnya pengalaman, 
profesionalisme penilai DJKN 
senantiasa ditingkatkan dari waktu 
ke waktu. 

Kode Etik
Kode etik merupakan aturan tingkah 

laku yang baik dan bermoral yang 
dibuat dan dilaksanakan oleh 
sekelompok orang dengan keahlian 
tertentu untuk menjunjung profesi 
demi tanggung jawab terhadap 
profesi, masyarakat, dan Tuhan Yang 
Maha Esa. Satu hal yang tidak dapat 
dipungkiri, penilai DJKN memiliki 
profesi tersendiri sebagai pegawai 
negeri sipil (PNS) dan yang memiliki 
kode etik tersendiri.

Berkaitan dengan kode etik penilai 
pemerintah, Direktorat Penilaian 
telah mengantisipasi hal tersebut 
dengan salah satu nomenklatur 
jabatan strukturalnya berupa Seksi 
Pengawasan dan Kode Etik Penilai 
Pemerintah. Salah satu tugas dari seksi 
dimaksud dan akan direalisasikan 
tahun 2012 ini adalah penyusunan 
kode etik penilai pemerintah dalam 
bentuk peraturan menteri keuangan. 
Dalam penyusunan kode etik 
tersebut, menurut IVSC, beberapa 
prinsip dasar etika yang harus ada 
adalah integritas, objektivitas, 

kompetensi, konfidensial, dan 
perilaku profesional. Prinsip 
dasar dimaksud, sebenarnya 
telah termuat secara singkat 
dalam PMK Nomor 04/
PMK.06/2010 khususnya pada 
bagian Kewajiban Penilai, akan 
tetapi penjabaran konkritnya 
akan termuat dalam RPMK 
yang sedang disusun. 

Kesimpulan
Praktisi profesi penilai 
di Indonesia dibagi 
menjadi dua bagian yaitu 
penilai publik dan penilai 
pemerintah. Profesionalisme 
penilai ditentukan oleh 
komponen pendidikan, ujian, 
pengalaman, dan kode etik. 
Secara implisit, indikator 
penilai profesional telah 

ada pada penilai DJKN, namun 
demikian masih terdapat beberapa 
hal yang perlu disempurnakan 
yaitu peningkatan pendidikan, 
pelaksanaan uji kompetensi secara 
berkala, pemberian kesempatan 
yang sama untuk melakukan 
penilaian  dengan memperhatikan 
kompleksitas dan risiko objek 
penilaian, dan penyusunan kode etik 
penilai pemerintah. 
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Penilaian
Sumber Daya 
Alam

Oleh: Murtaji

Berdasarkan ketentuan dalam 
Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 
Dasar 1945, sumber daya alam 
(SDA) seperti air, udara, lahan, 
minyak, mineral, hutan, dan lain-
lain merupakan sumber daya yang 
esensial bagi kelangsungan hidup 
manusia dan dipergunakan untuk 
sebesar-besar kemakmuran rakyat. 
Berkurangnya ketersediaan sumber 
daya tersebut akan berdampak 
sangat besar bagi kelangsungan 
hidup umat manusia. Pengelolaan 
SDA yang baik akan meningkatkan 
kesejahteraan umat manusia, dan 
sebaliknya pengelolaan yang tidak 
baik akan berdampak buruk bagi 
manusia. Persoalan mendasar 
sehubungan dengan pengelolaan 
SDA adalah bagaimana mengelola 
SDA tersebut agar menghasilkan 
manfaat yang besar bagi manusia 
dengan tidak mengorbankan 
kelestarian SDA itu sendiri. Dengan 
kata lain, pengelolaan SDA yang 
optimal dan lestari. 

Deplesi1 SDA dan penurunan 
kualitas (degradasi) lingkungan 
menciptakan beban bagi generasi 
yang akan datang. Oleh karena itu, 
sangat penting untuk mengetahui 
berapa SDA yang telah dipakai oleh 
generasi sekarang dan berapa yang 
ditinggalkan untuk generasi yang 
akan datang.

Penghitungan SDA seperti itu 
biasanya tidak dilakukan dalam 
proses kegiatan ekonomi, karena 
biaya deplesi sumber daya 
alam dan degradasi lingkungan 
tidak ditanggung oleh pelaku 
kegiatan atau perusahaan yang 
menggunakan SDA dan lingkungan 
itu. Perusahaan biasanya hanya 
mencatat dan menghitung 
1. kerugian akibat hilangnya atau berkurangnya 
nilai barang (sumber: KBBI)
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penyusutan atau rusaknya mesin-
mesin yang digunakannya.

Biaya deplesi SDA biasanya tidak 
diperhitungkan oleh perusahaan 
yang melakukan eksploitasi atas 
SDA tersebut, akan tetapi dampak 
ini dirasakan dan mempengaruhi 
perhitungan laba rugi individu, 
keluarga, maupun pemerintah, 
meskipun tidak selalu dilakukan 
pencatatannya. Oleh karena itu, 
negara atau pemerintah harus 
mencatat cadangan dan kondisi 
SDA yang ada. Tidak mudah 
melakukan penilaian ekonomi atas 
SDA terkait konsep dan metodologi, 
pengukuran dan kelangkaan data. 
Walaupun demikian, laporan nilai 
SDA tetap berguna untuk disusun 
guna mengetahui besarnya 
cadangan dan penggunaannya, 
sebab pencatatan dan 
penghitungan SDA yang demikian 
akan dapat mengubah persepsi 
tentang pembangunan macam apa 
yang diinginkan serta kebijakan 
apa yang harus dipilih.

SDA dibedakan menjadi SDA 
yang tidak dapat diperbarui (non-
renewable resources) dan SDA 
yang dapat diperbarui (renewable 
resources). SDA yang tak dapat 
diperbarui adalah SDA yang tetap 
jumlahnya, seperti minyak, gas, 
batubara, bijian logam seperti 
besi, tembaga, emas, dan lain-
lain. SDA yang dapat diperbarui 
merupakan SDA yang secara 
alami dapat diperbarui oleh alam 
sendiri dalam waktu yang relatif 
cukup pendek dalam perspektif 
kehidupan manusia. Misalnya, 
ikan, binatang, tumbuhan, hutan, 
tanah, air tanah, sinar matahari, air, 
dan udara. Banyak dari SDA itu tak 
dipengaruhi oleh kegiatan manusia 

dalam arti bahwa SDA itu akan 
tetap diperbarui sepanjang tingkat 
penggunaannya lebih rendah 
daripada kapasitas penciptaannya 
kembali. SDA yang dapat diperbarui 
itu dapat tereksploitasi sampai 
punah atau habis.

SDA bervariasi menurut kualitasnya, 
lokasinya, dan kegunaan yang 
dapat dihasilkannya. Sebagai 
contoh, SDA batubara walaupun 
sudah jelas manfaatnya, tetapi 
masih memerlukan rincian yang 
seksama seperti bagaimana 
kualitasnya, berapa kedalaman 
lapisannya, berapa ketebalannya, 
apakah tambang tersebut bisa 
ditambang secara ekonomis, 
dimana lokasinya, apakah bisa 
diangkut secara ekonomis ke pasar. 
Dalam membuat inventarisasi, 
perlu mempertimbangkan aspek 
tersebut. Hal itu akan berguna 
bagi perencanaan pertambangan 
batubara. Akan tetapi, untuk 
kepentingan laporan/neraca 
sumber daya alam, gambaran/
nilai secara agregat sudah akan 
bermanfaat.

Gambaran SDA yang dapat 
diperbarui dapat lebih kompleks. 
Karakteristik yang tepat untuk 
sumber daya alam dapat berbeda 
dari satu kegunaan ke kegunaan 
yang lainnya. Misalnya SDA tanah 
akan cocok untuk jenis tanaman 
tertentu dan tidak cocok untuk 
jenis tanaman lainnya. Daftar 
kegunaan (atribut) serta spasialnya 
dimana SDA itu akan dinilai perlu 
terus dikembangkan.

Penilaian/Valuasi Sumber Daya 
Alam
Penilaian properti secara 
umum dapat dilakukan dengan 

tiga pendekatan mendasar, 
yaitu  pendekatan data pasar 
(perbandingan penjualan), 
pendekatan biaya, dan pendekatan 
pendapatan. Dalam penilaian SDA, 
masih ada pendekatan lainnya. 
Pendekatan lainnya terdiri dari 
pendekatan atas dasar pasar dan 
pendekatan atas dasar selain 
pasar. Pendekatan lainnya inilah 
yang memiliki penjabaran lebih 
luas daripada tiga pendekatan 
mendasar dalam penilaian suatu 
properti.

Sebagai contoh, dalam menghitung 
tanaman hutan mangrove pemecah 
ombak dipinggir pantai dapat 
didasarkan pada biaya untuk 
membangun bangunan pemecah 
ombak. Pendekatan dalam 
menghitung nilai perubahan 
kualitas tanah atau lahan 
dapat didasarkan pada biaya 
untuk mengembalikan tingkat 
kesuburan tanah di masa datang 
yang bergantung pada tingkat 
kehilangan produktivitas lahan dan 
periode waktu yang dibutuhkannya. 
Pendekatan ini yang disebut dengan 
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“Penilaian 
properti secara 
umum, dapat 
dilakukan dengan 
tiga pendekatan 
mendasar, yaitu  
pendekatan 
data pasar 
(perbandingan 
penjualan), 
pendekatan biaya, 
dan pendekatan 
pendapatan.”
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biaya pengganti (replacement cost). 

Nilai barang publik seperti hutan, 
misalnya dapat diidentifikasi 
dengan mem-break-down ke dua 
jenis utama nilai, yaitu use value 
dan non-use value. Nilai ekonomi 
suatu obyek wisata, taman/hutan 
kota, taman rekreasi, atau taman 
nasional dapat didentifikasi dengan 
travel cost method. Keberadaan 
suatu kualitas lingkungan, seperti 
keindahan, kesejukan, atau keasrian 
dapat didentifikasi dengan metode 
contingent valuation.

Kondisi Saat Ini
Pengelolaan SDA selama ini 
masih terjadi tumpang tindih 
antara berbagai kementerian, 
misalkan dalam kasus eksploitasi 
pertambangan di kawasan hutan 
lindung. Hal ini terjadi karena 
cara pandang masing-masing 
kementerian yang masih bersifat 
sektoral. Pemecahan masalah ini 
dapat dilakukan dengan melakukan 

penilaian SDA. Penilaian SDA saat 
ini belum mengacu kepada best 
practice sebagaimana diatur dalam 
International Valuation Standard 
(IVS) maupun Standar Penilaian 
Indonesia (SPI). 

Saat ini pemerintah telah memiliki 
data nilai BMN yang tercantum 
dalam LKPP, namun belum diketahui 
besaran dan nilai SDA. Dalam Pasal 
43 Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup, terdapat amanat untuk 
menyusun neraca SDA, baik dalam 
kuantitas maupun dalam satuan 
moneter. Namun hingga saat ini 
belum ada peraturan pelaksanaan 
dari undang-undang tersebut. 

Pemanfaatan SDA yang terdapat 
unsur fiskal didalamnya, belum 
memenuhi prinsip good governance 
yang seharusnya memerlukan 
proses penilaian. Sebagai contoh, 
areal hutan yang diberikan ijin 

pinjam pakai 
ke pihak swasta 
sedangkan di 
atasnya terdapat 
t a n a m a n -
tanaman yang 
dibiayai dari 
APBN, maka 
perlu dilakukan 
penilaian SDA 
berupa tanaman 
tadi oleh 
pemerintah cq 
K e m e n t e r i a n 
K e u a n g a n 
RI selaku 
b e n d a h a r a 
umum negara, 
karena terkait 
d e n g a n 
p e n e n t u a n 
kompensasi ke 

negara. 

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 
Nomor 98/PMK.06/2010 tentang 
Penilaian Kekayaan Yang Dikuasai 
Negara Berupa Sumber Daya 
Alam sudah mengatur dengan 
jelas mengenai penilaian SDA. 
Pelaksanaan ketentuan tersebut 
terkendala oleh pengelolaan SDA 
di masing-masing sektor. Penilaian 
SDA yang diatur dalam PMK tersebut 
adalah dalam lingkup pemanfaatan, 
pengusahaan, penggunaan, dan 
perkiraan nilai potensi/ekonomi.

Kondisi yang Diinginkan
Amanat Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2009 untuk menyusun 
Neraca Sumber Daya Alam dan 
Lingkungan Hidup (Neraca SDA 
LH) sampai saat ini belum dapat 
direalisasikan. Upaya pembentukan 
neraca tersebut terus diupayakan 
melalui Rancangan Peraturan 
Pemerintah (RPP) yang membahas 
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secara teknis penyusunan Neraca 
tersebut. Harapannya, peraturan 
pelaksanaan untuk penyusunan 
neraca SDA segera terwujud.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 2009 tentang Pertambangan 
Mineral dan Batubara, pemerintah 
pusat dan pemerintah daerah 
mempunyai kewenangan untuk 
menyusun neraca sumber daya 
mineral dan batubara di tingkat 
nasional dan tingkat daerah 
(propinsi dan kabupaten/kota) yang 
menggambarkan jumlah sumber 
daya, cadangan dan produksi 
sumber daya mineral dan batubara. 
Meskipun neraca tersebut belum 
mencerminkan nilai ekonomi dari 
komoditas tersebut, namun neraca 
fisik ini dapat digunakan sebagai 
data awal dalam penyusunan 
neraca SDA.

Selanjutnya dalam sektor 
kehutanan, penyusunan neraca 
hutan diawali dengan kegiatan 
inventarisasi hutan sebagaimana 
diamanatkan dalam Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 
tentang Kehutanan. Meskipun 
neraca hutan ini serupa dengan 
neraca sumber daya mineral dan 
batubara yang masih terbatas 
sebagai neraca fisik, setidaknya 
upaya menyusun neraca sumber 
daya alam secara keseluruhan 
sudah dimulai dari masing-masing 
sektor.

DJKN saat ini sedang menyusun 
Rancangan Undang-Undang (RUU)  
tentang Pengelolaan Kekayaan 
Negara yang meliputi Kekayaan 
yang Dimiliki Negara (Barang 
Milik Negara), Kekayaan yang 
Dikuasai Negara, dan Kekayaan 
Negara yang Dipisahkan. Walaupun 
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pengaturan dalam RUU dimaksud 
lebih menitikberatkan dari aspek 
koordinasi dan finansial, tetapi 
salah satu yang diamanatkan dalam 
RUU tersebut adalah pembentukan 
Neraca SDA yang merupakan 
hasil kegiatan inventarisasi dan 
penilaian.

Meskipun pengaturan mengenai 
neraca SDA tersebut masih 
tersebar di beberapa kementerian 
terkait, kedepannya diharapkan 
penyusunan neraca SDA dapat 
dilakukan secara bersama-sama 
antara kementerian terkait dan 
kementerian keuangan melalui 
program Inventarisasi dan Penilaian 
yang berlaku secara nasional, 
sehingga dapat diketahui nilai 
kekayaan negara dari sektor 
SDA. Selain untuk kepentingan 
penyusunan neraca SDA, penilaian 
SDA juga dapat digunakan untuk 
mengetahui nilai SDA tersebut 
sebelum dimanfaatkan atau 
diusahakan oleh pihak ketiga, 
sehingga dapat mengoptimalkan 
pengelolaan SDA.

Penutup
Untuk mewujudkan amanat 
Pasal 33 Undang-Undang Dasar 
1945, bahwa sumber daya alam 
merupakan kekayaan yang dikuasai 
oleh negara dan digunakan untuk 
sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat, dibutuhkan pengelolaan 
SDA yang transparan, akuntabel, 
dan berkesinambungan. Salah satu 
upaya yang dapat dilakukan adalah 
dengan penilaian SDA yang tepat 
dan akurat, untuk kepentingan 
penyusunan neraca SDA, 
pemanfaatan serta penggunaan 
SDA.

Penilaian SDA harus berpedoman 
pada standar penilaian yang berlaku 
umum (SPI dan IVS). Hal ini untuk 
menjamin bahwa hasil penilaian 
SDA tersebut dapat diterima secara 
umum baik di dalam maupun di 
luar negeri.

Selain penilaian SDA, tentunya 
koordinasi yang erat dan 
mengedepankan kepentingan 
bangsa antarkementerian yang 
mengelola SDA mutlak dibutuhkan. 
Penilaian SDA merupakan alat 
untuk menciptakan pengelolaan 
SDA yang lebih baik. Kementerian 
Keuangan dalam menjalankan 
fungsi bendahara umum negara 
yang membiayai inventarisasi SDA 
oleh masing-masing kementerian 
membutuhkan supply data yang 
valid untuk memastikan bahwa 
alokasi dana tersebut sesuai 
dengan output yang diharapkan. 
Dengan tingkat akurasi data yang 
baik, potensi penerimaan negara 
dari SDA bisa dimaksimalkan.

*) Kepala Seksi pada Dit. Penilaian

“Selain penilaian 
sumber daya 
alam, tentunya 
koordinasi 
yang erat dan 
mengedepankan 
kepentingan 
bangsa 
antarkementerian 
yang mengelola 
sumber daya 
alam mutlak 
dibutuhkan.” 
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Jalan 
Mendaki 
Menyelesaikan 
Sertipikasi 
Oleh: Acep Hadinata

Dalam rangka mendukung 
terselenggaranya tertib administrasi, 
tertib fisik dan tertib hukum dalam 
pengelolaan Barang Milik Negara 
(BMN), penyelesaian dokumen legal 
BMN berupa tanah sangat penting. 
Penyelesaian dokumen legal selain 
untuk melaksanakan amanat Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara dan Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara  di mana BMN berupa tanah 
harus disertipikatkan atas nama 
pemerintah Republik Indonesia juga 
sebagai tindak lanjut atas rekomendasi 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
kepada Direktur Jenderal Kekayaan 
Negara (DJKN) seperti yang termuat 
dalam Laporan Hasil Pemeriksaan 
(LHP) Laporan Keuangan Pemerintah 
Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2009 
yang lalu. Menindaklanjuti temuan BPK 
tersebut,  DJKN dan Badan Pertanahan 

Nasional (BPN) telah melakukan 
langkah-langkah nyata dan terukur 
guna menyelesaikan pensertifkatan 
tanah milik Kementerian/Lembaga 
(K/L). 

Langkah nyata dimaksud antara 
lain adalah menerbitkan Peraturan 
Bersama Menteri Keuangan Nomor 
186/PMK.06/2009 dan Kepala BPN 
Nomor 24 Tahun 2009 tentang 
Pensertipikatan BMN berupa Tanah. 
Sosialisasi atas peraturan bersama ini 
telah dilakukan oleh DJKN dan BPN 
pada tahun 2010 yang lalu. Sebagai 
langkah yang tidak kalah strategis, BPN 
setelah sosialisasi tanggal 6 April 2010, 
juga segera membuat surat kepada 
Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kantor 
Pertanahan Kabupaten/Kota di seluruh 
Indonesia untuk melaksanakan 
amanat tersebut. Setelah berbagai 
upaya tersebut dilaksanakan, ternyata 
progres sertipikasi sejak peraturan 

bersama diterbitkan belum sesuai 
harapan, masih banyak K/L yang masih 
kesulitan dalam mensertipikasi BMN 
berupa tanah yang mereka kuasai.

Permasalahan dalam Sertipikasi
Menurut Peraturan Bersama antara 
Menteri Keuangan dan Kepala 
Badan Pertanahan Nasional tersebut 
di atas, BMN berupa tanah harus 
disertipikatkan atas nama Pemerintah 
RI cq. K/L yang menguasai. Tiga tahun 
setelah peraturan bersama tersebut 
ditetapkan ternyata masih banyak 
K/L yang masih kesulitan dalam 
mensertipikasi BMN berupa tanah 
yang mereka kuasai. Sebagai langkah 
nyata evaluasi pelaksanaan peraturan 
bersama tersebut, pada tanggal 8 
Juni 2011 yang lalu, DJKN dengan 
BPN telah melakukan rapat yang 
antara lain menghasilkan kesepakatan 
diantaranya terkait : (i) pemetaan dan 
inventarisasi masalah-masalah yang 
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dihadapi K/L dalam mensertipikatkan 
tanah, (ii) melakukan deregulasi 
ketentuan yang mampu menjawab 
masalah-masalah yang ditemukan 
dalam pemetaan, dan (iii) melakukan 
kajian terkait penganggaran 
sertipikasi tanah yang bermuara pada 
dua pilihan : dianggarkan pada K/L 
atau dianggarkan secara on top pada 
anggaran BPN.

Setelah pertemuan penting tersebut, 
satu bulan setelahnya, DJKN 
melaksanakan rapat koordinasi 
dengan seluruh K/L dalam acara 
rapat Pemetaan Permasalahan dan 
Sertipikasi Tanah dengan mengundang 
pihak BPN sebagai narasumber. Acara 
ini dihadiri 157 peserta yang berasal 
dari perwakilan 83 K/L yang diundang. 
Tujuan diselenggarakannya acara 
ini untuk menindaklanjuti apa yang 
sudah diputuskan oleh DJKN dan BPN 
dalam rapat tanggal 8 Juni 2011 yang 
lalu. DJKN mengharapkan K/L dapat 
memberikan masukan konkret terkait 
masalah-masalah yang dihadapi 
dalam proses pensertipikatan 
BMN berupa Tanah.  Salah satu 
yang perlu digarisbawahi adalah 
beberapa perwakilan K/L yang hadir 
menginginkan biaya sertipikasi tanah 
dianggarkan secara on top pada Daftar 
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 
BPN dan sertipikasi tanah merupakan 
tanggung jawab BPN sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. Adapun 

beberapa kendala yang ada dalam 
pensertipikasian BMN berupa tanah 
adalah sebagai berikut :
1. Belum diperoleh data yang valid 

tentang sebaran tanah yang clean 
and clear (yang memenuhi syarat) 
maupun tanah yang bersengketa 
(belum memenuhi syarat);

2. Alokasi penganggaran pada DIPA 
K/L belum memperhitungkan 
biaya-biaya pra sertipikasi BPN 
(identifikasi, survei maupun 
pengukuran);

3. Belum ada kepastian terkait Standar 
Operating Procedure dari BPN RI 
tentang berapa lama dan berapa 
biaya pensertipikatan per bidang 
tanah yang belum bersertipikat;

4. Koordinasi antara K/L  sebagai 
Pengguna Barang dengan pihak 

BPN belum terlaksana dengan baik;
5. Belum ada strategi konkret tentang 

percepatan pensertipikatan BMN 
berupa tanah.

Strategi Percepatan Pelaksanaan 
Sertipikasi
Sejak akhir tahun 2011 sampai 
dengan awal tahun 2012, DJKN dan 
BPN secara intensif melaksanakan 
beberapa kali rapat koordinasi. Rapat 
koordinasi ini bahkan melibatkan 
Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) 
Kementerian Keuangan dan pihak 
Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasional (BAPPENAS). Hal ini tidak 
lain, karena DJKN menginginkan 
pola penganggaran yang selama ini 
dilaksanakan dengan mengalokasikan 
biaya sertipikasi pada masing-masing 
K/L agar dirubah menjadi dialokasikan 
secara On Top pada DIPA BPN untuk 
tahun anggaran 2013 dan seterusnya.

Untuk mendapatkan data BMN berupa 
tanah dari K/L yang berstatus  clean 
and clear sesuai dengan definisi BPN, 
maka perlu diperhatikan kriteria-
kriteria BMN yang dimaksud oleh BPN. 
BPN akan mengelompokkan data hasil 
identifikasi berdasarkan tiga kriteria. 
Target sertipikasi BMN berupa tanah 
oleh BPN untuk TA 2013 adalah kriteria 
yang memenuhi syarat dengan  kriteria 
sebagaimana tabel 1. 

Adapun strategi percepatan sertipikasiI 
BMN berupa tanah yang telah dan 
akan dilakukan DJKN adalah sebagai 
berikut :
1. Membentuk Tim Koordinasi 

antar K/L melibatkan 
BAPPENAS, BPN RI Dan DJA

Yang telah dilakukan oleh tim adalah 
sebagai berikut :

•	 Rapat koordinasi dengan 
BAPPENAS, DJA dan BPN RI pada 
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Memenuhi syarat
Kurang memenuhi 

syarat
Tidak memenuhi 

syarat
Kelengkapan 
dokumen

lengkap tidak lengkap
lengkap atau tidak 

lengkap
Status 
penguasaan

dikuasai/           
tidak sengketa

dikuasai/              
tidak sengketa

tidak dikuasai/           
ada sengketa

Tabel 1

“Untuk 
mendapatkan data 
BMN berupa tanah 
dari K/L yang 
berstatus  clean 
and clear sesuai 
dengan definisi 
BPN, maka perlu 
diperhatikan 
kriteria-kriteria 
BMN yang 
dimaksud oleh 
BPN.” 
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tanggal 8 Desember 
2011 di mana disepakati 
agar BPN membuat new 
iniative penganggaran 
sertipikasi untuk tahun 
2013 dengan basis 
data BMN yang dapat 
diidentifikasi oleh DJKN 
dan penganggaran On 
Top pada DIPA BPN;  

•	 Mengirimkan surat 
Menteri Keuangan 
Nomor S-4/MK.6/2012 
tanggal 11 Januari 
2012 hal Pengalokasian 
A n g g a r a n 
Pensertipikatan BMN 
Berupa Tanah kepada 
BPN, meminta BPN 
berkoordinasi dengan 
BAPPENAS dan 
Kementerian Keuangan 
cq. DJA untuk 
menyusun rencana 
penganggaran terkait 
pelaksanaan sertipikasi 
BMN berupa tanah 
untuk diajukan sebagai inisiatif 
baru (new initiative) dalam APBN.

•	 Mengirimkan Surat Direktur 
Jenderal Kekayaan Negara ke 
Direktur Jenderal Anggaran Nomor 
S-104/KN/2012 tanggal 11 Januari 
2012 meminta bantuan DJA untuk 
mendukung program percepatan 
pelaksanaan sertipikasi BMN 
berupa tanah dan menyediakan 
anggaran; 

2. Pembuatan Aplikasi Sistem 
Informasi Manajemen 
Pendataan Tanah Pemerintah 
(SiManTaP)

Membuat basis data BMN yang valid 
untuk dapat diidentifikasi oleh DJKN 
terkait penganggaran On Top pada 
DIPA BPN tentu memerlukan aplikasi 

yang memadai mengingat data ini 
akan menjadi data yang akan terus 
digunakan selama 2012 sampai 
dengan 2015. Tim telah membuat 
aplikasi Sistem Informasi Manajemen 
Pendataan Tanah Pemerintah 
(SiManTaP) yang dimulai sejak Januari 
2012. 

Aplikasi ini telah disimulasikan di 
hadapan perwakilan Direktorat 
Pengelolaan Kekayaan Negara Sistem 
Informasi (Dit. PKN-SI) dan BPN. User 
Acceptance Test (UAT) juga telah 
dimintakan ke Dit. PKNSI dan telah 
diperoleh masukan yang konstruktif. 
Simulasi juga telah dilaksanakan di 
hadapan perwakilan seluruh Kantor 
Pelayanan Kekayaan Negara dan 
Lelang (KPKNL) yang mengikuti 

kegiatan Verifikasi dan Validasi Data 
Hasil Inventarisasi dan Penilaian 
tanggal 17 Februari 2012 di Jakarta dan 
aplikasi ini direncanakan dikirimkan ke 
seluruh Kanwil DJKN dan KPKNL pada 
akhir Februari/awal Maret 2012.

3. Pengumpulan dan Identifikasi 
Data

Selain data softcopy, tim juga 
memerlukan data hardcopy sebagai 
alat untuk melakukan crosschek. 
Penyampaian formulir isian ke Kanwil 
DJKN dan KPKNL (beserta aplikasi  
SiManTaP) direncanakan pada akhir 
Februari/awal Maret 2012. 

Pengumpulan dan identifikasi data 
KPKNL dan disampaikan secara 
berjenjang ke Kanwil DJKN untuk 
direkapitulasi dan disampaikan ke 

Artikel BMN



Edisi Nomor 08 | Media Kekayaan Negara | 29

Artikel BMN

Kantor Pusat DJKN diperkirakan pada 
akhir Maret 2012.

4. Penyampaian Data Kepada BPN
Setelah data terkumpul dan 
direkapitulasi, maka tim akan 
melaksanakan verifikasi data yang 
sudah di identifikasi bersama BPN. 
Apabila telah terkumpul data yang 
menjadi target BMN yang dapat 
disertipikatkan oleh BPN maka akan 
dilaksanakan penyerahan data ke BPN 
dengan Berita Acara Serah Terima 
(BAST) (diperkirakan Juli atau Agustus 
2012)

5. Pembahasan Kebijakan
Tidak tertutup kemungkinan 
BPN membuat kebijakan yang 
berskala nasional untuk kegiatan 
percepatan sertipikasi ini. DJKN akan 
memberikan rekomendasi kepada 
BPN untuk menginisiasi penyusunan 
kebijakan percepatan program 
sertipikasi nasional tanah pemerintah 
(direncanakan sejak Maret s.d. Juli 
2012) dan membantu BPN untuk 
merumuskan kebijakan yang tepat 
dalam : (i) mengakselerasi pelaksanaan 

sertipikasi, (ii) menyelesaikan kendala 
permasalahan yang terjadi di lapangan.

6. Peninjauan Lapangan
Bila diperlukan, akan ada peninjauan 
lapangan terhadap kendala yang 
dihadapi dalam pelaksanaan sertipikasi 
oleh BPN (diperkirakan Agustus atau 
September 2012)

7. Monitoring dan Evaluasi
Bila diperlukan tim melakukan 
monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
kegiatan identifikasi dan pra sertipikasi 
oleh BPN.

Penutup 
Usaha keras dari DJKN untuk memenuhi 
amanat UU Nomor 1 Tahun 2004 dan PP 
Nomor 6 tahun 2006 berkaitan dengan 
upaya mendorong BPN menyelesaikan 
sertipikasi kiranya perlu didukung 
dan diapresiasi oleh semua pihak. 
Sertipikasi BMN berupa tanah dapat 
menjadi pondasi bagi terciptanya 
the highest and best use penggunaan 
BMN. Dengan adanya bukti sertipikasi 
BMN, maka semua BMN yang telah 
bersertipikat dapat segera dibuatkan 
penetapan status penggunaannya 

dan dapat mengurangi potensi 
sengketa dikemudian hari. Hal ini akan 
mempertegas bahwa BMN diadakan/
diperoleh untuk melaksanakan tugas 
dan fungsi K/L  dalam memberikan 
pelayanan kepada publik (asset follow 
function). Selain itu, sertipikasi BMN 
merupakan bentuk pengamanan 
BMN secara hukum yang paling nyata 
sebagaimana telah diamanatkan 
dalam pasal 32 ayat (2) PP nomor 6 
tahun 2006.

Hal lain yang perlu digarisbawahi 
dalam kegiatan percepatan sertipikasi 
BMN berupa tanah ini adalah perlunya 
kerja sama dan koordinasi yang baik 
dari Pengelola Barang, Pengguna 
Barang dan BPN secara terus menerus 
untuk pengamanan BMN secara 
hukum dengan sertipikasi ini. Hanya 
dengan koordinasi yang baik, kiranya 
tertib administrasi, tertib fisik dan 
tertib hukum seperti yang menjadi 
cita-cita bersama dalam pengelolaan 
BMN dapat segera terlaksana.

*) Kepala Seksi BMN III-B, Sub Dit BMN III
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Belajar dari Merger dan 
Akuisisi di Jepang 
Jepang merupakan negara produsen 
terutama di bidang otomotif 
dan alat-alat berbasis teknologi. 
Tingkat pertumbuhan ekonomi 
yang berdampak pada kenaikan 
upah buruh membuat perusahaan-
perusahaan Jepang mencari peluang 
untuk berinvestasi di luar negeri, 
sehingga dapat menekan biaya 
produksi, terutama biaya tenaga 
kerja. Investasi di luar negeri juga 
dilakukan perusahaan-perusahaan 
Jepang untuk lebih mendekatkan 
lokasi produksi dengan pasar 
sehingga menekan biaya 
transportasi. Merger dan akuisisi 
merupakan strategi bisnis yang 

digunakan perusahaan-perusahaan 
Jepang untuk mengembangkan 
kinerja baik di luar maupun di dalam 
Jepang.

Merger secara umum terbagi atas 
dua jenis: penggabungan usaha dan 
peleburan usaha. Penggabungan 
usaha adalah tindakan hukum yang 
dilakukan oleh 1 (satu) perusahaan 
atau lebih untuk menggabungkan 
diri dengan perusahaan lain 
yang telah ada untuk selanjutnya 
perusahaan yang menggabungkan 
diri tersebut bubar demi hukum. 
Sementara itu, peleburan usaha 
adalah tindakan hukum yang 
dilakukan oleh 2 (dua) perusahaan 

atau lebih untuk meleburkan 
diri dengan mendirikan 1 (satu) 
perusahaan baru dan masing-masing 
perusahaan menjadi bubar demi 
hukum. Sedangkan akuisisi adalah 
tindakan hukum yang dilakukan 
oleh satu pihak (perusahaan) untuk 
mengambil alih perusahaan lain 
dan secara jelas menempatkan 
pihak yang mengambil alih tersebut 
sebagai pengendali baru. 

Tujuan Pelaksanaan Merger dan 
Akuisisi

Investasi yang dilakukan oleh 
perusahaan-perusahaan Jepang 
di luar negeri memiliki tujuan 
untuk berpartisipasi pada pasar 

Oleh: Sri Yuwono Hari Sarjito
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yang berkembang dan upaya 
mendapatkan partner usaha lokal. 
Namun, mendirikan perusahaan 
baru di luar negeri terkadang 
membutuhkan proses yang lebih 
lama dan biaya pendirian yang tidak 
sedikit. Oleh karena itu, perusahaan-
perusahaan Jepang menggunakan 
merger dan akuisisi sebagai strategi 
untuk menangkap peluang usaha di 
luar negeri dengan menekan cost to 
entry.

Sebagai negara produsen, Jepang 
juga membutuhkan investasi dari luar 
negeri demi mendapatkan pasokan 
bahan baku yang stabil. Investasi 
dari luar negeri ke dalam negeri 
Jepang juga berkontribusi bagi 
pertumbuhan ekonomi. Oleh karena 
itu, merger dan akuisisi merupakan 
strategi untuk mengundang investasi 
tersebut ke dalam negeri.

Jenis-Jenis Merger dan Akuisisi

Dalam praktiknya, merger dan 
akuisisi yang dilakukan perusahaan-
perusahaan di Jepang dapat dibagi 
menjadi 4 (empat) tipe. Pertama, 
perusahaan Jepang melakukan 
merger atau akuisisi dengan 
perusahaan Jepang di dalam negeri, 
maka tipe merger dan akuisisi ini 
adalah In-In. Tujuan dari merger 
dan akuisisi jenis ini adalah untuk 
mengembangkan pangsa pasar dan 
diversifikasi portofolio usaha. Kedua, 
jenis merger In-Out, terjadi jika 
merger dan akuisisi yang dilakukan 
oleh Perusahaan Jepang terhadap 
perusahaan lain di luar negeri. Tujuan 
dari merger dan akuisisi ini sebagai 
penetrasi ke pasar luar negeri dan 
mendekatkan jalur produksi kepada 
konsumen. Ketiga, jika perusahaan 
luar negeri melakukan merger atau 
mengakuisisi perusahaan Jepang, 
maka jenis merger dan akuisisi Out-

In telah terjadi. Tujuan dari merger 
dan akuisisi jenis ini adalah penetrasi 
pasar domestik oleh perusahaan 
luar negeri. Keempat, jenis merger 
dan akuisisi Out-Out adalah yang 
dilakukan oleh perusahaan-
perusahaan yang bukan perusahaan 
Jepang terhadap perusahaan-
perusahaan lain di luar Jepang.

Proses Merger dan Akuisisi
Memperhatikan risiko yang 
melekat dari perusahaan yang akan 
digabungkan dan diakuisisi, maka 
merger dan akuisisi harus dilakukan 
dengan terencana. Pertama, 
perusahaan harus merencanakan 
strategi merger dan akuisisi. Kedua, 
perusahaan yang akan merger atau 
akuisisi melakukan riset perusahaan-
perusahaan target. Ketiga, melakukan 
analisis perusahan-perusahaan 
target, selanjutnya, apabila telah 
mendapatkan perusahaan target, 
melakukan perjanjian pendahuluan 
yang masih bersifat rahasia 
dengan menyusun Letter of Intent 
(LOI). Tahap selanjutnya adalah 
melakukan pemeriksaan menyeluruh 
(due diligence), dan melakukan 
perjanjian final. Sebagai tahap 
terakhir melakukan penyelesaian 
transaksi. Dalam rangka merger dan 
akuisisi, harus diperhatikan pula 
pertimbangan dari aspek bisnis 
yang meliputi strategi usaha dan 
manajemen, pemenuhan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, 
aspek akuntansi dan keuangan.

Peraturan Terkait Investasi Di 
Jepang
Dalam kaitannya dengan merger 
dan akuisisi, di Jepang, Undang-
undang Transaksi dan Perdagangan 
Luar Negeri tahun 1949 memberikan 
kuasa kepada pemerintah melalui 
menteri-menterinya untuk melarang 

atau membatasi investasi asing yang 
membahayakan keamanan nasional, 
keteraturan masyarakat, keamanan 
masyarakat, atau kelancaran 
pengelolaan ekonomi. Yang 
dimaksud investasi asing adalah 
apabila akuisisi sekurang-kurangnya 
10 persen perusahaan Jepang 
yang tercatat di bursa, akuisisi dari 
saham perusahaan-perusahaan 
Jepang yang tidak tercatat di bursa, 
pendirian kantor cabang, pabrik, 
atau kantor usaha lain di Jepang, 
perubahan dari tujuan perusahaan 
domestik sebagai akibat kepemilikan 
sepertiga dari saham beredar atau 
lebih oleh asing, atau pinjaman 
atau sejenisnya kepada perusahaan 
domestik Jepang.

Sedangkan investasi pada sektor-
sektor usaha berikut ini diharuskan 
melakukan pemberitahuan terlebih 
dahulu kepada pemerintah, yaitu 
pesawat terbang, persenjataan, 
pembangkit nuklir, pesawat 
luar angkasa, dan peluru (untuk 
kepentingan keamanan nasional), 
listrik, gas, pemasok panas, 
komunikasi, penyiaran, air, jalan 
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“Perusahaan-
perusahaan 
Jepang 
menggunakan 
merger dan 
akuisisi sebagai 
strategi untuk 
menangkap 
peluang usaha 
di luar negeri 
dengan menekan 
cost to entry.”
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kereta api, transportasi penumpang 
(untuk kepentingan kenyamanan 
masyarakat), bahan kimia dan 
biologi, jasa pengamanan (untuk 
kepentingan keamanan masyarakat), 
industri utama terkait pertanian, 
kehutanan dan perikanan, minyak, 
kulit dan pabrik produk kulit, 
transportasi udara dan laut (untuk 
kepentingan kelancaran pengelolaan 
ekonomi), dan investasi asing dari 
Negara Jepang belum memiliki 
perjanjian timbal balik. Selain sektor 
tersebut di atas, investasi asing 
di Jepang hanya 
m e m e r l u k a n 
p e m b e r i t a h u a n 
setelah investasi 
kepada pemerintah.

Hak-Hak Pemegang 
Saham
Di Jepang, 
terdapat lapisan-
lapisan persentase 
kepemilikan yang 
mempunyai hak-
hak tertentu. 
Kepemilikan 1% 
saham berhak untuk 
mengajukan agenda 
dalam pertemuan 
pemegang saham. 
S e d a n g k a n 
k e p e m i l i k a n 
3% berhak untuk meminta 
penyelenggaraan rapat umum 
pemegang saham, meminta 
pengadilan untuk me-review 
keputusan mayoritas untuk tidak 
membatalkan keputusan Direksi 
yang keliru, dan meminta inspeksi 
pengadilan atas operasional dan 
keuangan Perusahaan. Kepemilikan 
5% dalam perusahaan yang tercatat 
di bursa diharuskan melakukan 
pengungkapan berdasarkan 

peraturan pemegang saham 
substansial. Pemegang saham yang 
memiliki 10% saham mempunyai 
hak untuk meminta pengadilan 
me-review usulan pembubaran 
perusahaan. Kepemilikan lebih 
dari 33.3% merupakan minoritas 
yang memiliki kemampuan untuk 
memveto keputusan. Kepemilikan 
lebih dari 50% merupakan 
pengendali mayoritas yang memiliki 
kemampuan untuk menguasai 
keputusan termasuk terkait dengan 
penunjukan direksi dan auditor. 

Sedangkan kepemilikan lebih dari 
66.6% merupakan pengendali 
penuh yang dapat menguasai 
keputusan terkait berbagai masalah, 
termasuk penggantian manajemen, 
pemindahan bisnis perusahaan, 
pertukaran saham, pengalihan 
saham, dan merger.

Merger Dan Akuisisi Di Indonesia
Sebagai negara ekonomi 
berkembang, Indonesia memerlukan 
investasi asing untuk meningkatkan 

lapangan pekerjaan, transfer 
teknologi yang digunakan oleh 
investor, sehingga diharapkan dapat 
mempercepat pembangunan dan 
pertumbuhan ekonomi. Investasi 
asing juga dapat bermanfaat untuk 
meningkatkan kualitas produksi 
dalam negeri yang digunakan oleh 
merek dagang ternama dari luar 
negeri untuk dijual baik di pasar 
domestik maupun ekspor. Untuk 
menarik investasi asing tersebut, 
proses merger dan akuisisi dapat 
dijadikan alternatif pintu masuk 

investor asing ke 
dalam dunia usaha 
di Indonesia. 
Tidak tertutup 
k e m u n g k i n a n 
juga perusahaan-
p e r u s a h a a n 
I n d o n e s i a 
m e n g g u n a k a n 
m e r g e r 
dan akuisisi 
p e r u s a h a a n -
p e r u s a h a a n 
di luar negeri. 
Dalam hal ini, 
tindakan merger 
dan akuisisi 
dapat membantu 
m e n i n g k a t k a n 
n e r a c a 

perdagangan Indonesia. 

Dari segi mikro, merger dan akuisisi 
yang dilakukan oleh perusahaan-
perusahaan di Indonesia dapat 
juga bertujuan antara lain, 
pertama, efesiensi pengawasan dan 
pengelolaan ketika struktur grup 
usaha sudah sedemikian variatif dan 
berkembang. Kedua, pemenuhan 
peraturan perundang-undangan, 
misalnya peraturan single common 
control dari Bank Indonesia. Sebagai 
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contoh, merger yang dilakukan oleh 
PT Bank Lippo Tbk dan PT Bank Niaga 
Tbk yang pengendali utamanya 
adalah Khazanah Berhad. Ketiga, 
untuk pengembangan usaha dan 
diversifikasi risiko usaha, contohnya 
PT Meadow Indonesia yang 
bergabung ke dalam PT Matahari 
Department Store Tbk (MDS) sebagai 
upaya MDS untuk mengeliminasi 
biaya royalti dan penggunaan secara 
langsung private label, sehingga MDS 
dapat berfokus mengembangkan 
usaha ritelnya. Atau, perusahaan 
properti dan real estate yang 
mengakuisisi proyek perhotelan dan 
landbank. Demikian juga dengan 
perusahaan-perusahaan tambang 
yang mencari lahan pertambangan 
baru. Keempat, dalam pasar modal 
Indonesia, merger dan akuisisi 
dilakukan sebagai upaya untuk 
mengaktifkan kembali saham-saham 
yang tidak ditransaksikan dalam 
waktu lama. 

Penutup
Secara umum, terdapat banyak 
persamaan dalam praktik merger 
dan akuisisi di Jepang dan di 
Indonesia. Persamaan ini ditinjau 
dari segi definisi, tujuan, jenis-jenis 
serta proses merger dan akuisisi. 
Merger dan akuisisi merupakan 
strategi usaha untuk menekan cost 
to entry dalam industri maupun 
negara tertentu. Namun demikian, 
mengingat risiko yang melekat 
dari setiap perusahaan yang akan 
digabungkan/dileburkan atau 
diakuisisi beserta risiko dari industri 
yang akan dimasuki melalui merger 
dan akuisisi tersebut, maka merger 
dan akuisisi harus dilakukan dengan 
tahapan-tahapan yang terencana.

Merger dan akuisisi juga dapat 
dijadikan alternatif bagi negara 

untuk mengundang investasi 
asing yang bertujuan untuk 
meningkatkan aktivitas ekonomi. 
Secara mikro, merger dan akuisisi 
juga dapat menjadi alternatif untuk 
penyederhanaan pengelolaan 
dan pengawasan, pengembangan 
usaha, serta meningkatkan volume 
perdagangan saham. Setiap merger 
dan akuisisi yang dilakukan harus 
memperhatikan aspek strategi bisnis, 
aspek hukum yang berlaku di setiap 
negara, dan aspek akuntansi. Harus 
diperhatikan pula dampak kewajiban 
perpajakan yang timbul dari merger 
dan akuisisi.

Apabila mengacu pada merger 
dan akuisisi yang dilakukan 
oleh perusahaan-perusahaan 
di Jepang, maka dapat diambil 
pelajaran sebagai berikut. Pertama, 
memperhatikan tujuan merger 
dan akuisisi yang dapat berperan 
pada alih teknologi dan aktivitas 
ekonomi, harus dipertimbangkan 

stimulus yang dapat memudahkan 
perusahaan untuk melakukan 
merger dan akuisisi, misalnya terkait 
dengan perpajakan. Stimulus ini 
dapat berupa deregulasi yang 
tetap mengutamakan kepentingan 
nasional. Kedua, mengingat merger 
atau akuisisi dapat menjadi alternatif 
penyederhanaan pengawasan dan 
pengelolaan, dapat dipertimbangkan 
untuk menggabungkan perusahaan-
perusahaan milik negara atau 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 
yang beroperasi pada industri 
atau menjalankan fungsi sejenis. 
Hal ini tentunya perlu didahului 
dengan pemetaan kondisi umum 
BUMN, termasuk permasalahan 
yang dihadapi dan pelaksanaannya 
didasarkan pada hasil kajian secara 
komprehensif dari sisi ekonomi, 
hukum, korporasi dan risiko fiskal. 
Ketiga, investasi asing yang ada di 
Indonesia, harus dimanfaatkan untuk 
mempelajari teknologi sehingga 
perusahaan-perusahaan Indonesia 
pada akhirnya dapat beroperasi dan 
berproduksi dengan teknologi yang 
maju dan mandiri, khususnya bagi 
BUMN dengan perubahan teknologi 
yang cukup cepat, dengan tetap 
memperhatikan ketentuan terkait 
pembatasan investasi, baik dari luar 
maupun dalam negeri, untuk sektor-
sektor usaha tertentu.

Disarikan dari: 
Paparan peserta Pelatihan Singkat 
“Corporate Finance and Performance 
Analysis” yang diselenggarakan oleh 
Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
Pengembangan Sumber Daya 
Manusia, Badan Pendidikan dan 
Pelatihan Keuangan (BPPK). 

*) Kepala Seksi pada Dit. KND

“Mengingat risiko 
yang melekat 
dari setiap 
perusahaan yang 
akan digabungkan/
dileburkan 
atau diakuisisi 
beserta risiko 
dari industri yang 
akan dimasuki 
melalui merger dan 
akuisisi tersebut, 
maka merger dan 
akuisisi harus 
dilakukan dengan 
tahapan-tahapan 
yang terencana.”
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Implementasi 
Pelaksanaan 
Pengelolaan BMN 
ke Depan yang 
Semakin Baik
Perlu upaya dan langkah nyata 
dari semua aparat pemerintah dan 
pihak terkait (stakeholder) untuk 
mewujudkan pengelolaan barang 
milik negara (BMN) secara efektif, 
efisien dan akuntabel dengan 
menerapkan prinsip 3T yaitu tertib 
administrasi, tertib hukum, dan tertib 
fisik.  

Sejak diluncurkannya tiga paket 
peraturan perundangan di bidang 
keuangan negara yaitu Undang-
Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara, UU Nomor 
1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 
tentang Pemeriksaan Pengelolaan 
dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara, adalah merupakan langkah 
awal dilakukannya reformasi 
dibidang keuangan negara. Tiga 
paket undang-undang dimaksud 
tentunya perlu ditindaklanjuti 
dengan berbagai langkah nyata baik 
dari sisi penyempurnaan peraturan 
perudangan sebagai dasar hukum 
dalam pengelolaan keuangan  
negara maupun dari sisi pelaksanaan 
operasional. 

Pengelolaan BMN sebagai bagian 
dari unsur keuangan negara telah 
mengalami perubahan ke arah 
perbaikan yang sangat signifikan. 
Pada awalnya pengelolaan BMN diatur 

melalui  peraturan perundangan 
setingkat keputusan menteri keuangan 
yaitu Keputusan Menteri Keuangan 
(KMK) Nomor 470/KMK.01/1994 
tentang  Tata Cara Penghapusan 
dan Pemanfaatan Barang Milik/
Kekayaan Negara dan KMK Nomor 
350/KMK.03/1994 tentang Tata Cara 
Tukar Menukar Barang Milik/Kekayaan 
Negara serta  peraturan perundangan 
lainnya setingkat menteri dan pejabat 
eselon I.

Demikian juga unit organisasi yang 
menangani BMN  dahulu lebih dikenal 
dengan sebutan barang inventaris 
(inventaris kekayaan negara), di 
Kementerian Keuangan dilaksanakan  
oleh Pusat Akutansi Barang (Pusat 
Akbar), unit organisasi di bawah 
Badan Akuntansi Keuangan Negara 
(BAKUN) dengan lingkup tugas yang  
terbatas yaitu penyiapan data aset 
sebagai bahan untuk penyusunan 
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. 
Sedangkan untuk pengelolaannya 
dilakukan oleh Direktorat Jenderal 
Anggaran.

Dengan  adanya tiga paket peraturan 
perundangan di atas, pengelolaan 
BMN (milik pemerintah pusat) 
termasuk pengelolaan barang milik 
daerah (milik pemerintah daerah) 
sudah memilki dasar hukum yang kuat. 
Hal ini tentunya semakin membuat 

kepastian hukum bagi semua aparat 
pemerintah dan pihak terkait (stake 
holder) dalam melakukan kegiatan 
pengelolaan sebagai langkah nyata 
dalam mewujudkan pengelolaan BMN 
yang efektif, efisien dan akuntabel. 

Sebagai kelanjutan dari reformasi 
di bidang keuangan dimaksud, 
sektor keuangan negara termasuk 
di dalamnya pengelolaan BMN terus 
dilakukan pembenahan baik dari sisi 
organisasi pengelolaan maupun dari 
sisi kelengkapan pengaturan dalam 
bentuk peraturan perundangan 
yang lebih teknis seperti Peraturan 
Pemerintah dan peraturan setingkat 
Peraturan Menteri Keuangan dan 
Peraturan Direktur Jenderal.

Amanah Undang - Undang 
mengenai pengelolaan BMN
UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (UU 
1/2004) hanya memuat pokok-
pokok pengaturan pengelolaan BMN 
saja yang meliputi antara lain : (1) 
pengertian BMN yaitu semua barang 
yang dibeli atau diperoleh atas beban 
Anggaran Penerimaan dan Belanja 
Negara (APBN) dan perolehan lainnya 
yang sah; (2) bahwa pengguna 
barang dan pengelola barang wajib 
mengelola dan menatausahakan 
BMN yang ada dalam penguasaannya 
dengan sebaik-baiknya; (3) bahwa 

Oleh : Lukman Effendi
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BMN digunakan dalam rangka 
menunjang pelaksanaan operasional  
tugas dan fungsi kementerian negara 
dan BMN yang sedang digunakan 
tidak dapat dipindahtangankan; (4) 
pengaturan kewenangan pemindah-
tanganan BMN; (5) larangan untuk 
menggunakan BMN sebagai jaminan 
pinjaman; (6) dan lain-lain.

Mengingat UU Nomor 1 Tahun 
2004 hanya memuat pokok-
pokok pengaturan pengelolaan 
BMN, tentunya masih dibutuhkan 
pengaturan yang lebih teknis yaitu 
dalam bentuk peraturan perundangan 
dibawahnya.

Penyiapan Regulasi Teknis
Pengaturan yang lebih teknis 
mengenai pengelolaan BMN telah 
termuat dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 6 Tahun 2006 (PP 6/2006) 
tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah. Dalam PP 6/2006 

ini diatur lebih teknis 
mengenai pengelolaan 
BMN termasuk secara 
mutatis mutandis, 
mengatur juga barang 
milik daerah (BMD) 
dengan lingkup 
pengaturan yaitu: 
perencanaan kebutuhan 
dan penganggaran; 
p e n g g u n a a n ; 
p e m a n f a a t a n ; 
penghapusan termasuk 

pemusnahan; pemindahtanganan; 
pengamanan dan pemeliharaan; 
penilaian; dan pembinaan, 
pengawasan dan pengendalian. 

Dalam PP 6/2006 ini diatur pula antara 
lain pengertian Barang Milik Negara 
yang berasal dari perolehan lain yang 
sah yaitu: hibah/sumbangan atau 
yang sejenis;  pelaksanaan perjanjian/
kontrak; berdasarkan ketentuan 
undang-undang; dan berdasarkan 
putusan pengadilan yg telah  
memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pengelolaan BMN sebagaimana di atur 
dalam PP  6/2006 secara ringkas dapat 
digambarkan sebagaimana gambar 1.

Agar dalam pengelolaan BMN ini 
tertata dengan baik, telah diatur 
hirarki kewenangan masing-masing 
pihak di dalam kepemerintahan 
yaitu Presiden sebagai pemegang 
kekuasaan pengelolan keuangan 

negara, Menteri Keuangan 
selaku pemegang 
mandat pendelegasian 
kewenangan untuk 
bertindak sebagai 
pengelola  barang, 
dan menteri/pimpinan 
lembaga  sebagai 
pengguna barang, serta 
Kepala Satuan Kerja 
pada masing-masing 
kementerian negara/
lembaga selaku Kuasa 

Pengguna Barang.

Mekanisme pengelolaan BMN 
dimaksud digambarkan sebagaimana 
gambar 2. 

Pengaturan-pengaturan dalam PP 
6/2006 tersebut masih bersifat umum 
dan  tentunya memerlukan pengaturan 
yang lebih teknis operasional. 
Kementerian Keuangan secara terus 
menerus dan berkesinambungan 
telah, sedang dan akan menyiapkan 
perangkat pengaturan dalam bentuk 
peraturan menteri keuangan atau 
setingkat dibawahnya. Pada awal 
terbentuknya Direktorat Jenderal 
Kekayaan Negara (DJKN),  beberapa  
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 
telah diterbitkan antara lain Nomor 
96/PMK.06/2007 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Penggunaan, 
Pemanfaatan, Penghapusan, dan 
Pemindahtanganan Barang Milik 
Negara, Peraturan Menteri Keuangan, 
Nomor 120/PMK.06/2007 tentang 
Penatausahaan BMN, dan Nomor 
97/PMK. 06/2007 jo Nomor 29/
PMK.06/2010 tentang Penggolongan 
dan Kodefikasi BMN. 

Selanjutnya,  dalam upaya memenuhi 
dinamika yang terjadi di lapangan 
telah pula diterbitkan beberapa PMK 
yang mengatur yaitu : (1) pelaksanaan 
penghapusan BMN akibat bencana 
alam berupa gempa bumi di Provinsi 
Sumatera Barat dan Provinsi Jambi, 
(2) Rumah Negara,  Tata Cara 
Penghapusan BMN pada Perwakilan 
RI di Luar Negeri, (3) Pengelolaan BMN 
yang Berasal dari Dana Dekonsentrasi 
dan Tugas Pembantuan, (4) Pedoman 
Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil 
Penertiban BMN pada Kementerian/ 
Lembaga, (5) dan lainnya.

Kementerian Keuangan yang dalam 
hal ini DJKN,  terus berpacu untuk 
melengkapi peraturan perundangan 
dimaksud yang tentunya sambil 
meningkatkan pelayanan kepada 
stake holder dalam pengelolaan BMN 
termasuk diantaranya melakukan 
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usulan perubahan kedua PP 6/2006.

Penataan Unit Organisasi Pengelola 
BMN
Seiring dengan adanya reformasi 
di bidang keuangan negara, di 
Kementerian Keuangan telah 
dilakukan penataan organisasi tahap 
pertama yaitu dengan menyesuaikan 
pada kebutuhan pengelolaan 
keuangan agar lebih optimal. 
Demikian juga dengan pengelolaan 
BMN ditangani oleh Direktorat 
Jenderal Perbendaharaan yaitu 
Direktorat Barang Milik/Kekayaan 
Negara. Direktorat ini mengemban 
amanah yang berat yaitu selain harus 
melakukan pengelolaan dan penataan 
BMN termasuk juga didalamnya 
melakukan penatausahaan BMN 
yang tersebar pada semua satuan 
kerja kementerian negara/lembaga 
di seluruh Indonesia, juga yang 
tidak kalah pentingnya menyiapkan 
perangkat kebijakan dalam bentuk 
peraturan perudangan yang lebih 
teknis operasional sebagai tindak 
lanjut dari pengaturan yang ada 
dalam UU 1/2004.

Kompleksnya permasalahan 
BMN tentunya membutuhkan 
perhatian dan penanganan yang 
lebih dari pemerintah khususnya 
Kementerian Keuangan. Pada saat 
penataan organisasi tahap ke dua di 
Kementerian Keuangan, pengelolaan 
BMN ditangani oleh DJKN. DJKN ini 
merupakan hasil penggabungan 
(merger) dari eks Direktorat Jenderal 
Piutang dan Lelang Negara dengan 
eks Direktorat Barang Milik/Kekayaan 
Negara. Penanganan pengelolaan 
BMN sesuai tugas dan fungsi ada 
pada Direktorat Barang Milik Negara 
I dan Direktorat Barang Milik Negara 
II serta direktorat pendukung lainnya 
dilingkungan DJKN, sedangkan pada 
tingkat wilayah (17 kanwil) terdapat 
Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara 
dan pada tingkat daerah (70 KPKNL) 

terdapat seksi Pengelolaan Kekayaan 
Negara.

Menyadari belum optimalnya 
penanganan kekayaan negara 
termasuk BMN dan akan semakin 
besarnya tuntutan stake holder akan 
pelayanan dan juga semakin besarnya 
peran  DJKN dalam pengelolaan BMN, 
DJKN kembali melakukan penataan 
organisasi. Penataan dimaksud berupa 
pembentukan Direktorat Barang Milik 
Negara yang menangani penyiapan 
regulasi, integrasi perencanaan aset 
dan penganggaran, bimbingan teknis 
di bidang BMN dan penatausahaan 
BMN, dan Direktorat Pengelolaan 
Kekayaan Negara dan Sistem Informasi 
yang menangani antara lain pelayanan 
pengelolaan BMN kepada stake holder 
serta direktorat pendukung lainnya. 
Pelayanan pengelolaan BMN ini 
tentunya ditangani juga di seluruh 
kanwil dan kantor pelayanan DJKN 
sesuai dengan batas kewenangan dan 
wilayah kerja masing-masing.

Terkait penyediaan Sumber Daya 
manusia (SDM), saat ini sudah memadai, 
namun terus ditingkatkan baik dari 
segi kuantitas maupun kualitasnya. 
Beragamnya permasalahan yang 
dihadapi dalam pengelolaan BMN 
tentunya dibutuhkan juga SDM yang 
memiliki disiplin ilmu dan keahlian 
yang berbeda. Dari segi peningkatan 
keahlian dan kapabilitas SDM dalam 
menangani setiap permasalahan, 
DJKN selain merekrut pegawai baru 
juga melakukan pelatihan dalam 
bentuk capacity building dan berbagai 
bentuk pelatihan. 

Nilai-nilai Kementerian Keuangan dan 
DJKN dalam hal pelayanan haruslah 
dipegang teguh oleh seluruh jajaran 
SDM yang ada yaitu integritas, 
profesionalisme, sinergi, pelayanan, 
dan kesempurnaan. Ini penting 
dilakukan agar DJKN dapat melakukan 
pelayanan prima dibidangnya. 

Kegiatan Strategis yang telah 
dilakukan dalam Pengelolaan BMN
Terkait dengan amanah Pasal 44 
Undang-undang nomor 1 tahun 
2004 tentang Perbendaharaan 
Negara, DJKN sejak terbentuknya 
pada akhir tahun 2006 sudah banyak 
melakukan kegitan yang sifatnya 
strategis baik dalam pembuatan 
peraturan perundangan, maupun 
dalam kegiatan pelayanan kepada 
stakeholder. 

Penatausahaan BMN (mendukung 
LKPP dan penyiapan database/
daftar barang)
Ada dua kegiatan penting dalam 
kegiatan penatausahaan BMN 
yaitu: pertama, melakukan proses 
akuntansi BMN  dalam kaitan dengan 
penyusunan Laporan Keuangan 
Pemerintah Pusat (LKPP), kedua 
membuat dan mengelola database 
BMN untuk mendukung pengelolaan 
BMN.

Sesuai amanah PP 6/2006,  sejak 
terbentuknya  DJKN akhir tahun 2006 
sampai dengan sekarang, DJKN  telah 
menyusun Laporan Barang Milik 
Negara (LBMN) secara periodik baik 
semesteran maupun tahunan yang 
dimulai dengan LBMN semester I/2006 
sampai dengan sekarang. Dalam 
penyusunan LBMN ini, sebagaimana 
diatur dalam PMK nomor 120/
PMK.06/2007, menggunakan 
aplikasi SIMAK-BMN. Pengunaan 
aplikasi ini dimaksudkan agar dalam 
penyusunan LBMN yang dilakukan 
oleh kantor pusat DJKN (termasuk 
LBMN-KW yang disusun oleh kantor 
Wilayah DJKN, dan LBMN-KD yang 
disusun oleh KPKNL) sejalan dan 
saling mendukung (komplementer) 
dengan sistem aplilasi LKPP. Perbaikan 
dan penyempurnaan  penyusunan 
LBMN terus menerus dilakukan dan 
diharapkan secepatnya data aset yang 
ada dalam LKPP yang disusun DJPB 
sama dengan data LBMN yang disusun 
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DJKN (jika terdapat perbedaan sudah 
dapat dijelaskan dalam Catatan Atas 
Laporan Keuangan (CALK) dan CRB).

Berikut ini disajikan perkembangan 
data BMN sejak semester I/2006 
sampai dengan sekarang, sebagai 
berikut :

Catatan : 2011*) data Semester I/2011

 Selanjutnya, kegiatan penatausahaan 
ini menyediakan dan mengelola 
database BMN. Database ini diambil 
dari data yang dihimpun dari data 
K/L melalui aplikasi SIMAK-BMN. Data 
ini tentunya bersifat dinamis karena 
terus di-update secara periodik sejalan 
dilakukannya rekonsiliasi data dengan 
K/L pada saat penyusunan LBMN 
semesteran dan tahunan. Penyusunan 
database ini memanfaatkan aplikasi 
SIMAK-BMN dengan membuat aplikasi 
tambahan untuk menyusun database 
BMN dan sekaligus dibuatkan aplikasi 
Daftar Barang untuk membuat Daftar 
Barang (Daftar BMN pada pengelola 
barang, Daftar Barang Pengguna 
(DBP) pada Pengguna Barang, dan  
Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) 
pada Kuasa Pengguna Barang). 

Tersedianya database dan daftar 
barang ini selain memenuhi amanah PP 
6/2006 juga berguna antara lain untuk : 
(1) mempermudah proses rekonsiliasi, 
karena masing-masing pihak yaitu 
K/L dan DJKN sudah memiliki data, 
(2) mendukung proses pengelolaan 
BMN, dalam arti setiap pelaksanaan 
pengelolaan seperti penjualan, 
pemindahtangan, pemanfaatan dan 
lainnya sudah dapat diketahui pasti 
gambaran BMN dimaksud, dan (3) 
mendukung kegiatan penganggaran 

baik untuk dasar perhitungan biaya 
pemeliharaan maupun untuk patokan 
pengadaan BMN baru oleh K/L.

Pengelolaan BMN
Sejak terbentuknya DJKN pada akhir 
2006 pelayanan yang diberikan kepada 
stakeholder khususnya K/L seperti 

penyelesaian permohonan 
penggunaan, pemindah-
tanganan, pemanfaatan, 
penghapusan semakin baik. 
Bahkan untuk proses pelayanan 
tertentu sudah diterapkan 
quick win dengan waktu proses 

yang terukur. Keluhan dari K/L semakin 
berkurang dan tingkat kerjasama K/L 
dalam mendukung penataan aset 
dilingkungannya juga semakin baik, 
termasuk penataan BMN pada kantor 
perwakilan RI di luar negeri. Hal ini 
ditunjukkan dengan indek kepuasan 
konsumen yang didapatkan dari survei 
stakeholder secara acak semakin baik, 
dengan nilai 3,6 dari maksimal 4.

Untuk memenuhi amanah undang-
undang juga, maka atas BMN 
yang ada di K/L seyogyanya sudah 
ditetapkan status penggunaannya. 
Oleh karena itu, dimulai tahun 2011 
DJKN telah memprogramkan kegiatan 
penetapan status penggunaan (PSP) 
untuk BMN yang ada di K/L yang 
dalam langkah awal untuk BMN 
berupa tanah dan bangunan. Tahun 
2011 DJKN telah menyetujui usulan 
K/L untuk PSP sekitar senilai Rp70 
triliun yang sebagian besar berupa 
tanah dan bangunan. Kegiatan ini 
dilanjutkan di tahun berikutnya 
sampai dengan seluruh BMN pada K/L 
sudah ditetapkan statusnya. Tugas 
berat bagi DJKN adalah bagaimana 
menyakinkan K/L, agar segera 
mengajukan usulan penetapan status 
ini termasuk melengkapi dokumen 
pendukungnya.

Penyelesaian sertipikasi BMN berupa 
tanah juga sudah diinisiasi oleh 
DJKN, agar seluruh BMN berupa 

No Tahun Nilai BMN (Rp)
1 2006 323.521.104.705.957,-
2 2007 440.626.562.826.326,-
3 2008 726.983.942.941.088,-
4 2009 1.059.370.191.002.240,-
5 2010 1.287.583.051.075.310,-
6 2011*) 1.338.706.695.439.000,-

tanah sudah harus disertipikatkan 
atas nama Pemerintah RI. Peraturan 
perundangannya sudah ditetapkan 
melalui surat keputusan bersama 
Menteri Keuangan dan Kepala Badan 
Pertanahan Nasional. Pembiayaan 
untuk sertipikasi tersebut dibebankan 
melalui APBN, dapat melalui DIPA K/L 
atau DIPA BPN.

Selain penataan BMN tersebut, 
DJKN juga sudah mulai melangkah 
ke depan dengan mengupayakan 
pemberian sumbangan kepada 
APBN yaitu dengan menggali sumber 
penerimaan negara dan melakukan 
efisiensi pengeluaran negara, dengan 
gambaran sebagaimana gambar 3.

Penggalian potensi penerimaan 
negara yaitu dengan memanfaatkan 
BMN yang menganggur (idle) 
baik yang berada pada pengguna 
barang (sebagian) maupun yang 
nantinya diserahkan pengelolaannya 
kepada pengelola barang. Kegiatan 
pemanfaatan yang sedang digalakkan 
oleh DJKN terutama yang berkaitan 
dengan peningkatan penerimaan 
negara seperti sewa dan kerjasama 
pemanfaatan termasuk nantinya 
Bangun Guna Serah/Bangun Serah 
Guna. Sedangkan di sisi efisiensi yaitu 
dengan melakukan penyediaan aset 
idle yang berasal dari K/L berlebih 
kepada K/L yang memerlukan 
dengan pola alih status penggunaan. 
Selain itu, ke depan DJKN sudah 
menyiapkan perangkat hukum terkait 
integrasi perencanaan aset dan 
penganggaran, yang pada intinya 
nanti dalam pengadaan BMN tidak 
harus menggunakan dana APBN 
tetapi juga dipenuhi dari aset idle 
yang tersedia, dan untuk pengadaan 
BMN maupun biaya pemeliharaan 
sudah berdasarkan database yang 
riil, standar barang dan standar 
kebutuhan barang. 

Demikian juga dengan pengaturan 
mengenai rumah negara. Rumah 
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negara ini diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 40 Tahun 
1994 tentang Rumah Negara dan 
Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Tata cara Pengadaan, 
Penetapan Status, Pengalihan Status, 
dan Pengalihan Hak Atas Rumah 
Negara. Dalam salah satu pasal 
dalam Perpres dimaksud disebutkan, 
bahwa penghapusan BMN berupa 
rumah negara harus mendapatkan 
persetujuan Menteri Keuangan selaku 
pengelola barang. Mengingat bahwa 
rumah negara juga merupakan BMN 
dan adanya ketentuan penghapusan 
harus mendapatkan persetujuan 
Menteri Keuangan, maka telah 
dilakukan sinkronisasi antara PP 
40/1994 jo Perpres 11/2008 dan 
PP 6/2006, sehingga kedua PP 
dimaksud bisa berjalan dengan saling 
mendukung. Sinkronisasi dimaksud 
dituangkan dalam Peraturan Menteri 
Keuangan nomor 138/PMK.06/2010. 

Selanjutnya, pengaturan mengenai 
sewa BMN. Sewa BMN ini telah 
diatur secara jelas dalam PP 6/2006 
dan PMK nomor 96/PMK.06/2007. 
Namun, dalam kenyataanya banyak 
pemanfaatan BMN berupa sewa ini 
dimasukkan dalam PP mengenai 
tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak 
(PNBP) sebagai penerimaan umum. 
Padahal dilihat dari legal formalnya 
belum sempurna, walaupun 

tarifnya sudah 
ditetapkan tetapi 
perizinan untuk 
sewanya belum 
terpenuhi.

Untuk itulah 
DJKN telah 
m e n g i n i s i a s i 
u n t u k 
menempatk an 
pada porsinya 
yaitu untuk 
sewa BMN harus 
menggunak an 

p e r a t u r a n 
perundangan mengenai BMN. Upaya 
DJKN ini membuahkan hasil yaitu ke 
depan  tarif sewa BMN tidak lagi diatur 
dalam PP mengenai PNBP tetapi 
harus mengacu kepada ketentuan 
PP 6/2006. Mengantisipasi akan 
banyaknya usulan sewa dari K/L, DJKN 
telah menyusun RPMK mengenai 
sewa BMN termasuk formula tarifnya 
agar bisa menampung kebutuhan 
dalam praktek seperti untuk kantin, 
koperasi, dharma wanita, dll. 

Untuk pengaturan pengelolaan BMN 
pada Badan Layanan Umum (BLU), 
DJKN juga sudah  sudah mengambil 
sikap bahwa perlu adanya  sinkronisasi 
yaitu untuk BMN yang digunakan 
dalam rangka tugas dan fungsi BLU 
dikelola oleh BLU dengan berpedoman 
kepada Peraturan Pemerintah Nomor 
23 tahun 2005 tentang  Pengelolaan 
Keuangan BLU, sedangkan yang 
tidak sesuai dengan tugas dan 
fungsi dikelola dengan berpedoman 
kepada PP 6/2006. Rumusan ini sudah 
dimasukkan dalam dratf final RPP 
perubahan kedua PP 6/2006.

Untuk menangani daerah yang     terjadi 
bencana alam, untuk hal yang terkait 
dengan BMN, dan dalam rangka 
pemulihan kehidupan masyarakat 
agar dapat kembali normal, maka perlu  
rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap 
tempat-tempat pelayananan termasuk 

gedung-gedung pemerintah yang 
terkena dampak bencana, sehingga 
pelayanan kepemerintahan juga 
harus cepat dipulihkan. Untuk itu, 
seperti halnya pada saat terjadi gempa 
bumi di Propinsi Sumatera Barat 
dan Jambi, DJKN mengambil peran 
aktif yaitu dengan menerbitkan PMK 
nomor 96/PMK.06/2007 yang intinya 
memberikan  fleksibelitas  tentunya 
khususnya dalam penghapusan 
BMN yang terkena dampak bencana 
mengingat bencana bersifat 
extraordinary. Kecepatan pelayanan 
ini diperlukan, karena semua gedung 
pemerintah harus segera direhabilitasi 
dan direkonstruksi dan persyaratan 
pencairan dana bantuan dari luar 
negeri mengharuskan semua lahan 
yang akan dibangun sudah harus 
bersih dan siap bangun. Kegiatan ini 
dipandang berhasil, sehingga seluruh 
BMN yang terkena dampak bencana 
dimaksud sudah diselesaikan dengan 
memenuhi ketentuan perundangan 
yang ada.

Penutup
Seiring dengan berlalunya 5 tahun 
masa pengabdian DJKN dalam 
mengelola BMN rasanya semakin 
banyak yang harus dibenahi. Seperti 
kata pepatah semakin banyak kita 
tahu semakin banyak pula yang kita 
tidak tahu. Yang pasti DJKN sudah jauh 
melangkah untuk secara konsisten 
melakukan pembenahan, baik dari 
sisi regulasi maupun dari pelaksanaan 
operasonal pengelolaan (termasuk 
penatausahaan) BMN. 

Tugas DJKN kedepan tentulah semakin 
berat, untuk itu perlunya dukungan 
dan komitmen yang kuat dari seluruh 
elemen baik tingkat pusat maupun 
daerah, sehingga posisi DJKN selaku 
pengelola barang baik di lingkungan 
K/L maupun di internal Kementerian 
Keuangan semakin baik.   

*) Kasubdit PKN I

Artikel PKN

Gambar 3
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Artikel Lelang

Lelang dalam 
Perspektif 

Yurisprudensi (Fiqih) 
Islam

(Menuju Lelang Syariah)
Oleh: Heru Gunawan

Dalam kurun satu dasawarsa terakhir 
produk-produk syariah menjamur  
begitu pesat. Hal ini ditandai dengan 
berdirinya lembaga-lembaga syariah 
yang menawarkan produk maupun 
jasa  dengan label Syariah seperti Bank 
Syariah, Perusahaan Asuransi Syariah, 
Lembaga Kredit Syariah, perusahaan 
MLM syariah, Salon Kecantikan 
Syariah dan masih banyak lagi. Melihat 
fenomena yang menggembirakan 
tersebut, alangkah baiknya apabila 
kita memperhatikan mengenai sistem 
lelang syariah, mengingat hal ini 
berkaitan dengan salah satu tugas 
dan fungsi dari Direktorat Jenderal 
Kekayaan Negara  khususnya di bidang 
lelang. 

Syariat Islam yang rahmatan lil 
alamin memberikan kebebasan dan 
keluasan ruang gerak bagi kegiatan 
usaha manusia dalam rangka mencari 

karunia Allah berupa perekonomian 
yang halal, melalui berbagai bentuk 
transaksi yang saling menguntungkan 
tanpa melanggar ataupun merampas 
hak-hak orang lain. Oleh karena itu, 
sebelum memutuskan hukum syariah 
tentang lelang yang merupakan 
salah satu bentuk muamalah, perlu 
dipahami terlebih dahulu mengenai 
ihwalnya. 

Di dalam literatur fiqih, lelang dikenal 
dengan istilah muzayadah yang berarti 
saling menambahi. Maksudnya, orang-
orang saling menambahi harga tawar 
atas suatu barang. Sebagaimana kita 
ketahui, dalam praktek penjualan 
lelang, penjual menawarkan barang 
kepada beberapa calon pembeli. 
Kemudian, para calon pembeli 
tersebut saling menambahi harga 
penawaran atas suatu objek lelang. 
Penjual nanti akan menentukan siapa 

yang memang, dalam arti yang berhak 
menjadi pembeli. Biasanya pembeli 
yang ditetapkan adalah yang berani 
mengajukan harga tertinggi. Lalu 
terjadi akad dan pembeli tersebut 
mengambil barang dari penjual.

Adapun Lelang (auction) menurut 
pengertian transaksi muamalat 
kontemporer secara umum dikenal 
sebagai bentuk penjualan barang 
di depan umum kepada penawar 
tertinggi. Lelang dapat berupa 
penawaran barang tertentu kepada 
penawar yang pada mulanya 
membuka lelang dengan harga 
rendah, kemudian semakin naik 
sampai akhirnya diberikan kepada 
calon pembeli dengan harga tertinggi 
sebagaimana lelang ala Belanda (Dutch 
Auction) dan disebut lelang naik. 

Menurut ketentuan yang berlaku 



40 | Media Kekayaan Negara | Edisi Nomor 08

di pasar lelang (auction market), 
suatu pasar terorganisir dimana 
harga menyesuaikan diri terus 
menerus terhadap penawaran dan 
permintaan,  penjual dan pembeli 
cukup banyak dan tidak saling 
mengenal. Pelaksanaan lelang dapat 
menggunakan persyaratan tertentu. 
Persyaratan tertentu tersebut 
misalnya, si penjual dapat menolak 
tawaran yang dianggapnya terlalu 
rendah dengan memakai batas harga 
terendah/cadangan (reservation price) 
atau harga bantingan (upset price) 
atau harga limit. 

Hal itu bertujuan untuk mencegah 
adanya trik-trik kotor berupa 
komplotan lelang (auction ring) dan 
komplotan penawar (bidder’s ring). 
Komplotan lelang dan komplotan 
penawar adalah sekelompok 
calon pembeli dalam lelang yang 
bersekongkol untuk menawar dengan 
harga rendah, dan jika berhasil 
kemudian dilelang sendiri di antara 
mereka. Penawaran curang seperti itu 
disebut penawaran “cincai” (collusive 
bidding/collusive tendering). Adapun 
untuk barang sitaan dalam kasus 
kepailitan atau lainnya, pembatasan 
harga terendah dilakukan untuk 
mencegah permainan curang antara 
pemilik barang dan pembeli seperti 
yang diungkapkan Friedman dalam 
Dictionary of Business Terms, 1987, An-
Nawawi, Al-Majmu’, XII/304.

Hukum Lelang
Ada pendapat ulama yang 
membolehkan hukum lelang, tapi ada 
juga yang memakruhkannya. Hal itu 
karena memang ada beberapa sumber 
hukum yang berbeda. Ada hadits yang 
membolehkannya dan ada yang tidak 
membolehkannya. 

a. Yang Membolehkan 

Yang membolehkan lelang ini 
adalah jumhur (mayoritas ulama). 
Dasarnya adalah apa yang dilakukan 
langsung oleh Rasulullah SAW di masa 
beliau hidup. Ternyata beliau juga 
melakukan transaksi lelang dalam 
kehidupannya. Di antara hadits yang 
membolehkannya antara lain : Dari 
Anas bin Malik ra bahwa ada seorang 
lelaki Anshar yang datang menemui 
Nabi saw dan dia meminta sesuatu 
kepada Nabi saw. Nabi saw bertanya 
kepadanya, ”Apakah di rumahmu tidak 
ada sesuatu?” Lelaki itu menjawab, 
”Ada. Dua potong kain, yang satu 
dikenakan dan yang lain untuk alas 
duduk, serta cangkir untuk meminum 
air.” Nabi saw berkata, ”Kalau begitu, 
bawalah kedua barang itu kepadaku.” 
Lelaki itu datang membawanya. 
Nabi saw bertanya, ”Siapa yang mau 
membeli barang ini?” Salah seorang 
sahabat beliau menjawab, ”Saya 
mau membelinya dengan harga 
satu dirham.” Nabi saw bertanya 
lagi, ”Ada yang mau membelinya 
dengan harga lebih mahal?” Nabi 
saw menawarkannya hingga dua 
atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang 
sahabat beliau berkata, ”Aku mau 
membelinya dengan harga dua 
dirham.” Maka Nabi saw memberikan 
dua barang itu kepadanya dan beliau 
mengambil uang dua dirham itu 
dan memberikannya kepada lelaki 
Anshar tersebut… (HR Ahmad, Abu 
Dawud, an-Nasa`i, dan at-Tirmidzi) 
Hadits ini menjadi dasar hukum 
dibolehkannya lelang dalam syariah 
Islam. Lantaran Nabi SAW sendiri 
mempraktekkannya. Sehingga tidak 
ada alasan untuk mengharamkannya. 
Ibnu Qudamah, Ibnu Abdil Bar dan 
lainnya meriwayatkan adanya ijma‘ 
(kesepakatan) ulama tentang bolehnya 
jual-beli secara lelang bahkan telah 
menjadi kebiasaan yang berlaku di 

pasar umat Islam pada masa lalu. 
Sebagaimana Umar bin Khathab juga 
pernah melakukannya demikian pula 
karena umat membutuhkan praktik 
lelang sebagai salah satu cara dalam 
jual beli. (Al-Mughni, VI/307, Ibnu 
Hazm, Al-Muhalla, IX/468) 

Pendapat ini dianut seluruh madzhab 
Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali serta 
Dzahiri. Meskipun sebenarnya ada 
sebagian kecil ulama yang keberatan 
seperti An-Nakha’i, dan Al-Auza’i. (Ibnu 
Rusyd, Bidayatul Mujtahid, II/165, Asy-
Syaukani, Nailul Authar, V/191).

Jual-beli secara lelang tidak termasuk 
praktik riba, meskipun dinamakan bai’ 
muzayadah dari kata ziyadah yang 
bermakna tambahan sebagaimana 
makna riba. Namun, pengertian 
tambahan di sini berbeda. Dalam bai’ 
muzayadah yang bertambah adalah 
penambahan penawaran harga lebih 
dalam akad jual beli yang dilakukan 
oleh penjual, atau penambahan 
penurunan penawaran oleh pembeli 
lelang. Sedangkan dalam praktik riba 
tambahan haram yang dimaksud 
adalah tambahan yang diperjanjikan di 
muka dalam akad pinjam-meminjam 
uang atau barang ribawi lainnya.

Artikel Lelang

“Jual-beli 
secara lelang 
tidak termasuk 
praktik riba 
meskipun 
dinamakan bai’ 
muzayadah dari 
kata ziyadah 
yang bermakna 
tambahan 
sebagaimana 
makna riba.”
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Adapun praktik penawaran barang/
jasa di atas penawaran orang lain 
sebagaimana dilarang oleh Nabi 
saw. dengan sabdanya: “Janganlah 
menawar sesuatu yang sudah ditawar 
orang lain dan jangan meminang 
pinangan orang lain” (HR. Bukhari dan 
Muslim), tidak dapat dikategorikan 
dalam jual-beli lelang ini sebagaimana 
dikemukakan oleh Az-Zaila’i dalam 
Tabyin Al-Haqaiq (IV/67). 

Lebih jelasnya, praktik penawaran 
sesuatu yang sudah ditawar orang 
lain dapat diklasifikasi menjadi tiga 
kategori: Pertama; bila terdapat 
pernyataan eksplisit dari penjual 
terhadap persetujuan harga dari 
salah satu penawar, maka tidak 
diperkenankan bagi orang lain untuk 
menawarnya tanpa seizin penawar 
yang disetujui tawarannya. Kedua, bila 
tidak ada indikasi persetujuan maupun 
penolakan tawaran dari penjual, 
maka tidak ada larangan syariat 
bagi orang lain untuk menawarnya 
maupun menaikkan tawaran pertama, 
sebagaimana analogi hadits Fathimah 
binti Qais ketika melaporkan kepada 
Nabi bahwa Mu’awiyah dan Abu Jahm 
telah meminangnya, maka karena 
tidak ada indikasi persetujuan darinya 
terhadap pinangan tersebut, beliau 
menawarkan padanya untuk menikah 
dengan Usamah bin Zaid. Ketiga, bila 
ada indikasi persetujuan dari penjual 
terhadap suatu penawaran meskipun 
tidak dinyatakan secara eksplisit, maka 
menurut Ibnu Qudamah tetap tidak 
diperkenankan untuk ditawar orang 
lain.

b. Yang Memakruhkan 
Namun, ternyata ada juga ulama 
yang memakruhkan transaksi lelang. 
Diantaranya Ibrahim an-Nakha`i. Beliau 
memakruhkan jual beli lelang, lantaran 
ada dalil hadits dari Sufyan bin Wahab 

bahwa dia berkata, ”Aku mendengar 
Rasulullah saw melarang jual beli 
lelang.” (HR Al-Bazzar).Sedangkan 
Ibnu Sirin, Al-Hasan Al-Basri, Al-Auza'i, 
Ishaq bin Rahawaih, memakruhkannya 
juga, bila yang dilelang itu bukan 
rampasan perang atau harta warisan. 
Maksudnya, kalau harta rampasan 
perang atau warisan itu hukumnya 
boleh. Sedangkan selain keduanya, 
hukumnya tidak boleh atau makruh. 
Dasarnya adalah hadits berikut ini : 
Dari Ibnu Umar ra bahwa Rasulullah 
SAW melarang seseorang di antara 
kalian membeli sesuatu yang sedang 
dibeli oleh saudaranya hingga dia 
meninggalkannya, kecuali rampasan 
perang dan waris. Sayangnya, banyak 
yang mengkritik bahwa kedua hadits 
di atas kurang kuat. Dalam hadits yang 
pertama terdapat perawi bernama 
Ibnu Luhaiah dan dia adalah seorang 
rawi yang lemah (dha`if). Sedangkan 
hadits yang kedua, Ibnu Hajar Al-
Asqalani mengatakan hadits itu daif. 
(Lihat Fathulbari 4 : 354) 

Untuk itu, menurut jumhur ulama pada 
prinsipnya syariah Islam membolehkan 
jual beli barang/jasa yang halal dengan 
cara lelang yang dalam fiqih disebut 
sebagai akad Bai’ Muzayadah(Ibnu 
Juzzi, Al-Qawanin Al-Fiqhiyah, 290, 
Majduddin Ibnu Taimiyah, Muntaqal 
Akhbar, V/101). Praktik lelang 
(muzayadah) dalam bentuknya yang 
sederhana pernah dilakukan oleh Nabi 
SAW ketika didatangi oleh seorang 
sahabat dari kalangan Anshar meminta 
sedekah kepada beliau seperti yang 
diterangkan dalam hadits tersebut 
di atas. Syariat Islam memberikan 
panduan dan kriteria umum sebagai 
guideline yaitu di antaranya: 

1. transaksi dilakukan oleh pihak yang 
cakap hukum atas dasar saling 
sukarela an taradhin);

2. objek lelang harus halal dan 
bermanfaat;

3. kepemilikan penuh pada barang 
yang dijual;

4. kejelasan dan transparansi barang 
yang akan dilelang tanpa adanya 
manipulasi atau sebab keharaman 
lainnya;

5. kesanggupan penyerahan barang 
dari penjual; 

6. kejelasan dan kepastian harga 
lelang yang telah disepakati 
tanpa berpotensi menimbulkan 
perselisihan; 

7. tidak menggunakan cara yang 
menjurus kepada kolusi dan suap 
untuk memenangkan tawaran.

Segala bentuk rekayasa curang untuk 
mengeruk keuntungan tidak sah 
dalam praktik lelang maupun tender 
dikategorikan para ulama dalam 
praktik Najasy (komplotan/trik kotor 
tender dan lelang) yang diharamkan 
Nabi SAW (HR. Bukhari dan Muslim). 
Hal tersebut dapat juga dimasukkan 
dalam kategori Risywah (sogok) bila 
penjual atau pembeli menggunakan 
uang, fasilitas ataupun service 
untuk memenangkan lelang yang 
sebenarnya tidak memenuhi kriteria 
yang dikehendaki mitra bisnisnya. 
Setelah melihat pembahasan  
dimaksud maka hukum profesi juru 
lelang dan bekerja di balai lelang 
diperbolehkan dalam Islam selama 
memenuhi kriteria umum yang 
digariskan syariatnya sebagaimana 
dijelaskan  di atas, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa masalah lelang ini 
dibolehkan, asalkan memang benar-
benar seperti yang dipraktikkan pada 
masa Rasulullah SAW. Artinya, lelang 
ini tidak ada unsur penipuan, atau trik-
trik yang memang dilarang. Wa Allahu 
a’lam bi shawab. 

*) Juara Harapan Lomba Menulis DJKN 
2010

Artikel Lelang



42 | Media Kekayaan Negara | Edisi Nomor 08

Pembentukan MK di Indonesia 
diperlukan untuk menegakkan 
prinsip negara hukum Indonesia 
dan konstitusionalisme, tidak boleh 
ada undang-undang dan peraturan 
perundang-undangan lainnya yang 
bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar (UUD) sebagai puncak 
dari tata urutan perundang-undangan. 
Pengujian undang-undang terhadap 
UUD membutuhkan mahkamah untuk 
menjaga prinsip konstitusionalitas 
hukum. MK merupakan suatu 
pengadilan yang secara khusus 
melakukan pengujian produk undang-
undang (statute and customary law) 
terhadap konstitusi (UUD). Indonesia 
tidak mengadopsi sepenuhnya ide 
Hans Kelsen, namun ide dalam buku 
The Pure Theory of Law sedikit banyak 
digunakan dalam pembentukan 
MK. Hans Kelsen mengusulkan 
dibentuknya suatu lembaga yang 
diberi nama ‘Verfassungsgerichtshoft’ 
atau MK (Constitutional Court)1. 
Menurut Hans Kelsen diperlukan 
suatu badan atau pengadilan 
yang secara khusus menyatakan 
inkonstitusionalitas dari suatu undang-
undang yang sedang berlaku :

“There may be a special organ 
established for this purpose, for 
instance, a special court, as so-called 
“constitutional court” or the control 
of the constituionality of statutes, 
the so called “judicial review” may be 
conferred upon the ordinary court, 
and especially upon the supreme 
court.”2

Kewenangan MK menurut UUD 1945 
adalah menguji undang-undang 
terhadap UUD, memutus sengketa 
kewenangan lembaga negara yang 
kewenangannya diberikan UUD, 
memutus pembubaran partai politik, 

1   Hans Kelsen, General Theory of Law 
and State, Translated by Anders Wedberg, New 
York: Russell & Russell, 1961, hlm. 155.

2   Ibid, hlm. 157

dan memutus perselisihan tentang 
hasil pemlihan umum. MK dapat 
menyatakan suatu undang-undang 
produk legislatif DPR dan Presiden 
tidak mempunyai kekuatan hukum 
serta dapat pula memutuskan 
sengketa antar lembaga negara. Hal 
itu menunjukkan posisi MK lebih tinggi 
dari lembaga-lembaga negara lainnya. 
Hal ini wajar karena UUD memberikan 
otoritas kepada MK sebagai penafsir 
paling absah dan otentik terhadap 
konstitusi. Namun, pendapat dan 
penafsiran hukum MK dikeluarkan 
melalui putusannya sesuai lingkup 
kewenangannya untuk mengadili 
dan memutus suatu perkara. Secara 
kelembagaan MK, tidak ada lembaga 
yang berwenang mengkoreksi 
putusan MK demi menjamin 
kekuasaan kehakiman, seperti diatur 
dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 
yang menyatakan “ MK berwenang 
mengadili pada tingkat pertama dan 
terakhir yang putusannya bersifat 
final…”. Hal lain terkait kewenangan MK 
adalah majelis hakim MK mempunyai 
kewenangan ultra petita (putusan 
yang melebihi apa yang diminta oleh 
pemohon).
Uji Materiil MK atas Peraturan 
Perundang-Undangan yang Terkait 
dengan DJKN
A. Uji Materiil Terhadap UU Nomor 
49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia 
Urusan Piutang Negara (UU PUPN)
Terdapat dua perkara pengajuan uji 
materiil terhadap UU PUPN kepada MK 
yakni perkara Nomor 023/PUU-IV/2006 
dan perkara nomor 077/PUU-IX/2011.
1. Perkara Nomor 023/PUU-IV/2006
Perkara ini dimohonkan oleh 
Advokat, yang menganggap hak 
konstitusionalnya dirugikan oleh 
ketentuan Pasal 12 Ayat (2) Undang-
Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 
tentang Panitia Urusan Piutang Negara 
(UU PUPN) yang menyebutkan “Dalam 
hal seperti dimaksudkan dalam ayat (1) 
pasal ini, maka dilarang menyerahkan 

pengurusan piutang Negara kepada 
Pengacara.”
Pemohon menganggap ketentuan 
Pasal 12 Ayat (2) UU PUPN bersifat 
diskriminatif sehingga bertentangan 
dengan Pasal 28 huruf I ayat (2) UUD 
1945 yang menyebutkan “Setiap 
orang berhak bebas dari perlakuan 
yang bersifat diskriminatif atas dasar 
apapun dan berhak mendapatkan 
perlindungan terhadap perlakuan 
yang bersifat diskriminatif itu”. 
Pemohon mengajukan permohonan 
agar MK merevisi ketentuan tentang 
Pasal 12 ayat (2) UU PUPN karena 
dengan adanya ketentuan tersebut 
maka Advokat/Pengacara tidak dapat 
melakukan pengurusan piutang 
dari Bank BUMN. Selanjutnya, 
agar diberikan kebebasan kepada 
direksi perseroan Bank BUMN untuk 
melakukan kerja sama dengan advokat 
guna menyelesaikan kredit macetnya. 
Pada tanggal 12 Desember 2006, 
melalui keterangan tertulis, 
Pemerintah menyampaikan pendapat 
bahwa pemohon yang berprofesi 
sebagai Advokat sampai saat ini 
tetap dapat menjalankan profesinya 
untuk memberikan bantuan hukum 
baik di dalam maupun di luar 
pengadilan meskipun Pasal 12 ayat 
(2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. 
Tahun 1960 tentang Panitia Urusan 
Piutang Negara diberlakukan. Para 
Advokat dapat memberikan jasa 
bantuan hukum kepada para pihak 
yang membutuhkannya (client) 
seperti konsultasi hukum, bantuan 
hukum, menjalankan kuasa, mewakili, 
mendampingi, maupun membela dan 
melakukan tindakan hukum lain untuk 
kepentingan klien. Terhadap perkara 
dimaksud, pada tanggal 20 Desember 
2006, Majelis Hakim menjatuhkan 
dengan putusan menyatakan 
permohonan pemohon ditolak.
2. Perkara Nomor 077/PUU-IX/2011
PT. Sarana Aspalindo Padang cs, 

Uji Materiil UU Hak Tanggungan & 
UU Panitia Urusan Piutang Negara

“A constitutional interpreter is a special type of 
legislator .” Mark Tushnet

Artikel Hukum

Oleh: Tri Joko Y.
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(Pemohon) menganggap hak 
konstitusionalnya dirugikan oleh 
ketentuan UU PUPN khususnya Pasal 
4, Pasal 8, Pasal 10 dan Pasal 12 ayat 
(1) karena bertentangan dengan pasal 
28 D ayat (1) dan pasal 33 ayat (4) UUD 
1945. 
Pemohon beranggapan dengan 
adanya ketentuan Pasal 4, Pasal 8, Pasal 
10 dan Pasal 12 Ayat (1) UU PUPN maka 
mereka tidak dapat menerima fasilitas 
hair cut terhadap hutangnya kepada PT. 
BNI (Persero). Pemohon menganggap 
telah diperlakukan diskriminasi karena 
dengan menjadi nasabah Bank yang 
seluruh atau sebagian besar sahamnya 
dimiliki oleh Pemerintah tidak dapat 
menerima fasilitas hair cut berbeda 
dengan nasabah Bank Swasta yang 
dapat menerima fasilitas hair cut 
karena bukan merupakan pihak yang 
diatur oleh UU PUPN. 
Pemerintah telah mengajukan ahli yaitu 
Prof Dr Mariam Darus Badruszaman, 
S.H. M.H dan Dr. Darminto Hartono, 
S.H., M.H pada tanggal 8 Februari 2012 
yang pada intinya menyampaikan :
a. Tidak perlu lagi meragukan 

konstitusionalitas dari Pasal 4, 
Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 12 ayat 
(1) UU PUPN, baik secara negatif, 
yaitu terbukti tidak bertentangan 
dengan Pasal 28 D ayat (1) dan 
Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, 
maupun secara positif, yaitu bahwa 
pasal-pasal tersebut jelas bertujuan 
untuk menjalankan UUD 1945. 

b. Jika ketentuan Pasal 4, Pasal 8, 
Pasal 10, dan Pasal 12 ayat (1) UU 
PUPN dinyatakan tidak memiliki 
kekuatan hukum mengikat akan 
menimbulkan ketidakpastian 
hukum bagi pengurusan piutang 
negara yang bukan berasal dari 
BUMN, yaitu pengurusan piutang 
yang berasal dari Pemerintah 
(yang berasal dari instansi-instansi 
pemerintah) berdasarkan suatu 
peraturan, perjanjian atau sebab 
apapun.

Terhadap perkara ini sampai dengan 
bulan Februari 2012 belum terdapat 
putusan MK.
B. Uji Materiil Terhadap UU 
Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak 
Tanggungan (UU HT)

Perkara Nomor 070/PUU-VIII/2010
Uung Gunawan (Pemohon) 
mengajukan permohonan uji materiil 
terhadap Pasal 6 juncto Pasal 15 ayat 
(1) huruf b UU Nomor 4 Tahun 1996 
Tentang Hak Tanggungan (UUHT). 
Pada Pasal 6 disebutkan apabila 
Debitor cidera janji, pemegang Hak 
Tanggungan pertama mempunyai hak 
untuk menjual objek Hak Tanggungan 
atas kekuasaan sendiri melalui 
Pelelangan umum serta mengambil 
pelunasan piutangnya dari hasil 
penjualan tersebut. Selanjutnya pada 
Pasal 15 ayat (1) huruf b disebutkan 
bahwa Surat Kuasa Membebankan 
Hak Tanggungan wajib dibuat dengan 
Akta Notaris atau akta PPAT dan 
memenuhi persyaratan tidak memuat 
kuasa untuk melakukan perbuatan 
hukum lain daripada membebankan 
Hak Tanggungan, tidak memuat 
kuasa substitusi, dan mencantumkan 
secara jelas objek hak tanggungan, 
jumlah utang dan nama serta identitas 
kreditornya, nama dan identitas 
debitor apabila debitor bukan pemberi 
Hak Tanggungan.
Pemohon menyatakan ketentuan 
Pasal 6 dan 15 UUHT bertentangan 
dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 
yang berbunyi “Tiap-tiap warga 
negara berhak atas pekerjaan dan 
penghidupan yang layak bagi 
kemanusiaan” dan Pasal 28D ayat (1) 
UUD 1945 yang berbunyi  “Setiap 
orang berhak atas pengakuan, 
jaminan, perlindungan, dan kepastian 
hukum yang adil serta perlakuan yang 
sama di hadapan hukum”.
Pada tanggal 21 Juni 2011, pemerintah 
menghadirkan ahli yakni Prof. Dr. 
Mariam Darus, S.H., FCBArb. dan Ahli 
Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H, 
pendapat ahli pemerintah pada intinya 
menyampaikan pendapat bahwa 
dalam Pasal 6 UUHT, hak/kewenangan 
pemegang hak tanggungan pertama 
terkandung ciri-ciri hak relatif yakni:
1) Hanya berlaku untuk seorang 

tertentu. Terkait Pasal 6 UU 4/1996, 
ciri hak relatif secara ex lege 
hanya berlaku bagi pemegang 
hak tanggungan pertama secara 
pribadi untuk menjual objek 
hak tanggungan atas kekuasaan 
sendiri, bukan kuasa termasuk 

seorang advokat;
2) Mempunyai tuntutan kepada 

orang lain untuk melakukan 
sesuatu, memberikan sesuatu, 
dan tidak melakukan sesuatu.  
Terkait Pasal 6 UU HT, hak relatif 
bagi pemegang hak tanggungan 
pertama mengajukan kepada 
kantor lelang untuk melakukan 
penjualan objek hak tanggungan 
milik debitor yang cidera janji 
secara lelang melalui pelelangan 
umum.

3) Objek hak relatif adalah prestasi, 
yakni prestasi dari hasil penjualan 
melalui lelang digunakan sebagai 
sumber pelunasan piutang yang 
diterimakan kepada pemegang 
hak tanggungan pertama.

Berpijak pada Pasal 6 yang terkandung 
ciri-ciri hak relatif yang substansinya 
preskriptif, maka hak menjual objek 
hak tanggungan atas kekuasaan 
sendiri hanya berlaku bagi pemegang 
Hak Tanggungan pertama secara 
pribadi. Pengajuan parate executie oleh 
kuasa hukum (advokat) bertentangan 
dengan Pasal 6 UU 4/1996. Pasal 20 
ayat (4) UU 4/1996 menyatakan, “Setiap 
janji untuk melaksanakan eksekusi Hak 
Tanggungan dengan cara bertentangan 
dengan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat 
(3) batal demi hukum”.
Pasal 6 dengan Pasal 15 ayat (1) huruf 
b UU 4/1996 tidak ada hubungan 
secara langsung. Lahirnya parate 
executie pada Hak Tanggungan melalui 
proses SKMHT, APHT, dan pendaftaran, 
sehingga pemegang Hak Tanggungan 
pertama memiliki sifat preferen, droit 
de suite, specialiteit, dan publisitas. 
Tanpa melalui proses yang demikian, 
pemegang Hak Tanggungan pertama 
hanya berkedudukan sebagai kreditor 
kedua atau sebagai kreditor konkuren, 
sehingga tidak memiliki hak untuk 
menjual objek hak tanggungan atas 
kekuasaan sendiri.
Pada tanggal 21 Desember 2011 
Majelis Hakim MK menjatuhkan 
amar putusan dengan menyatakan 
permohonan pemohon ditolak.
*) Kepala Seksi pada Dit. Hukum dan 
Humas
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Selintas Mengenai Lelang Ekseksusi 
Pasal 6 UUHT 
Lelang eksekusi Hak Tanggungan (HT) 
yang dilakukan berdasarkan Pasal 6 
Undang-Undang Hak Tanggungan 
(UUHT), yang memberikan hak kepada 
Pemegang Hak Tanggungan Pertama 
untuk menjual atas kekuasaan sendiri 
melalui pelelangan umum, apabila 
debitor cidera janji. Penjelasan Pasal 6 
UUHT, disebutkan hak untuk menjual 
Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri 
merupakan salah satu perwujudan dari 
kedudukan yang diutamakan yang 
dipunyai Pemegang Hak Tanggungan 
Pertama. Hak tersebut didasarkan 
pada janji yang diberikan oleh Pemberi 
Hak Tanggungan, bahwa apabila 
debitor cidera janji, Pemegang Hak 
Tanggungan berhak untuk menjual 
objek Hak Tanggungan melalui 
pelelangan umum tanpa memerlukan 
persetujuan lagi dari Pemberi 
Hak Tanggungan dan selanjutnya 
mengambil pelunasan piutangnya 
dari hasil penjualan itu lebih dahulu 
daripada kreditor-kreditor yang lain.

Pasal 6 UUHT mengingatkan kita 
pada Pasal 1178 ayat (2) KUHPerdata. 
Menurut Pasal 1178 ayat (2) 
KUHPerdata, kewenangan untuk 
menjual atas kekuasaan sendiri ada 
bila diperjanjikan, tetapi menurut 
Pasal 6 UUHT, kewenangan menjual 
atas kekuasaan sendiri sudah dengan 
sendirinya menjadi bagian dari Hak 
Tanggungan. Dalam Penjelasan UUHT 
bagian umum point 9, disebutkan, 
salah satu ciri Hak Tanggungan yang 
kuat adalah mudah dan pasti dalam 
pelaksanaan eksekusinya, jika debitor 
cidera janji. 

Menurut Boedi Harsono, eksekusi 
berdasarkan Pasal 6 UUHT, tidak 

diperlukan perintah Ketua Pengadilan 
untuk melakukan penjualan objek 
Hak Tanggungan yang bersangkutan 
melalui pelelangan umum, kreditor 
Pemegang Hak Tanggungan dapat 
langsung mengajukan permintaan 
kepada Kepala Kantor Lelang untuk 
melakukan penjualan objek Hak 
Tanggungan yang bersangkutan. 
Kewenangan yang diberikan oleh Pasal 
6 UUHT dipunyai demi hukum, berbeda 
dengan beding van eigenmachtige 
verkoop yang sumbernya adalah 
janji yang diberikan oleh pemberi 
hipotik menurut Pasal 1178 ayat  (2) 
KUHPerdata1. Pelaksanaan lelang 
eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan 
Pasal 6 UUHT tanpa fiat eksekusi 
pengadilan menjadi sederhana, cepat 
ringan karena tanah/bangunan objek 
hak tanggungan tidak perlu dilakukan 
penyitaan dan proses pengadilan yang 
panjang.2

1   Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 
3201K/Pdt/1984 tanggal 30 Januari 1986, 
berdasarkan pasal 224 HIR pelaksanaan 
pelelangan sebagai akibat adanya 
grosse akta hipotik  dengan memakai  
kepala “Demi Keadilan Berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa” dilaksanakan 
atas perintah dan pimpinan ketua 
Pengadilan Negeri apabila ternyata tidak 
terdapat perdamaian pelaksanaan. Lihat  
H.P. Panggabean, Himpunan Putusan 
Mahkamah Agung Mengenai Perjanjian 
Kredit Perbankan (Berikut Tanggapan), 
Jilid 1, (Bandung: PenerbitPT. Citra Aditya 
Bakti, 1992), hal. 243.  

2  Berdasarkan hasil penelitian Retnowulan 
Sutantio/Badan Pembinaan Hukum 
Nasional,   responden pada umumnya 
sependapat bahwa tindakan kreditur 
tersebut wajar menjual objek Hak 
Tanggungan atas kekuasaan sendiri, 
cara ini bukan saja akan mempercepat 
pencairan agunan pinjaman macet, 
dan juga dapat menghemat biaya 
eksekusi. Penjualan objek hak 
tanggungan dilakukan secara lelang 
menjadi alternatif, karena lelang adalah 
penjualan yang bersifat transparan, 
efisien dengan cara pembentukan 
harga yang kompetitif, sehingga dapat 
diharapkan dapat melindungi baik 

Permasalahan 
Di tataran implementasi, lelang 
eksekusi Pasal 6 UUHT menjadi 
pilihan utama kalangan perbankan 
dalam menyelesaikan eksekusi kredit 
macetnya. Kantor Lelang (KPKNL) 
hanya menerima permohonan lelang 
eksekusi Pasal 6 UUHT yang diajukan 
Pemegang Hak Tanggungan Pertama, 
tidak menerima permohonan oleh 
pihak ketiga (termasuk  advokat) yang 
bertindak selaku Kuasa Pemegang 
Hak Tanggungan  Pertama. Atas hal 
ini, telah memperoleh pengujian 
baik melalui peradilan Tata Usaha 
Negara  maupun yang terakhir melalui 
Mahkamah Konstitusi. 

Gugatan Advokat Tentang Lelang 
Pasal 6 UUHT
Dalam perkembangannya Sdr. Uung 
Gunawan, S.H., seorang advokat 
yang berdomisili di Jakarta telah 
mengajukan  ke  PTUN Jakarta.  
Dalam gugatannya, Penggugat  
memintakan   surat Direktur Lelang 
Nomor:S-44/KN.7/2009 tanggal 18 
Februari 2009 hal Pengajuan Eksekusi 
Hak Tanggungan, yang intinya 
penegasan bahwa lelang eksekusi 
Pasal 6 UUHT merupakan ”parate 
eksekusi”, sehingga permohonan 
lelangnya harus diajukan sendiri 
oleh Pemegang Hak Tanggungan 
(eksekutor) tanpa dikuasakan kepada 
pihak lain. Surat tersebut dijadikan 
dasar penolakan Kepala KPKNL Bandar 
Lampung terhadap permohonan 

debitur maupun kreditur. Hal tersebut 
sangat membantu usaha pemerintah 
untuk mengurangi jumlah kredit macet 
yang dapat mengganggu stabilitas 
ekonomi nasional. Lihat  Retnowulan 
Sutantio, Laporan Akhir Penelitian Tentang 
Perlindungan Hukum Eksekusi Jaminan 
Kredit. (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum 
Nasional Departemen Kehakiman. tahun 
1997/1998), hal. 40-41.

Pemohon Lelang Eksekusi Pasal 6 UU HT 
Harus Pemegang Hak Tanggungan Pertama
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parate eksekusi. Perkara telah diputus 
sesuai putusan PTUN Jakarta Nomor 
35/G/2009/PTUN-JKT tanggal 13 Juli 
2009 jo. putusan PTTUN Jakarta Nomor 
213/B/2009/PTTUN.JKT tanggal 11 
Januari 2010 jo. putusan Mahkamah 
Agung RI Nomor 212 K/TUN/2010 
tertanggal 26 Agustus 2010,  dengan 
amar menolak gugatan Penggugat.

Upaya Penggugat ke Mahkamah 
Konstitusi 
Ketidakpuasan dari Sdr. Uung Gunawan 
atas hasil dari putusan peradilan Tata 
Usaha Negara, dilanjutkan dengan 
mengajukan permohonan uji materil ke 
Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 
070/PUU-VIII/2010 permohonan uji 
materiil terhadap Pasal 6 juncto Pasal 
15 ayat (1) huruf b UU Nomor 4 Tahun 
1996 Tentang Hak Tanggungan (UU 
HT).  Adapun pertimbangan hukum 
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi  
diantaranya, Pasal 6 yang terkandung 
ciri-ciri hak relatif, maka hak menjual 
objek hak tanggungan atas kekuasaan 
sendiri hanya berlaku bagi Pemegang 
Hak Tanggungan Pertama secara 
pribadi. Pengajuan parate executie oleh 
kuasa hukum (advokat) bertentangan 
dengan Pasal 6 UU 4/1996. Pasal 20 
ayat (4) UU 4/1996 menyatakan, “Setiap 
janji untuk melaksanakan eksekusi Hak 
Tanggungan dengan cara bertentangan 
dengan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat 
(3) batal demi hukum”. Pada tanggal 
21 Desember 2011 Majelis Hakim MK 
menjatuhkan amar putusan dengan 
menyatakan permohonan pemohon 
ditolak.

Peran  Advokat dalam Lelang 
Ekseksusi Hak Tanggungan 
Berdasarkan Pasal 20 ayat (1)  
huruf b UUHT
Dalam praktek pelaksanaan eksekusi 
hak tanggungan melalui Pengadilan 
Negeri  (PN) sering dilakukan oleh 
seorang kuasa kreditur/bank (seorang 
advokat), bukan oleh si kreditur atau 
bank itu sendiri sebagai pemegang hak 
tanggungan. Dengan demikian,  masih 

dimungkinkan untuk memberikan jasa 
bantuan hukum melalui pelaksanaan 
titel eksekutorial yang tercantum 
dalam Sertipikat Hak Tanggungan 
melalui mekanisme Hukum Acara 
Perdata sebagaimana ditentukan 
dalam Pasal 224 Herziene Indonesisch 
Reglement (HIR) dan 258 Reglement 
Buiten Gewesten (RBG). Pelaksanaan 
eksekusi tersebut dilaksanakan dengan 
mengajukan permohonan eksekusi 
(fiat eksekusi) oleh kreditor pemegang 
Hak Tanggungan kepada Ketua PN 
setempat dengan menyerahkan 
sertipikat Hak Tanggungan sebagai 
dasarnya. Kemudian, eksekusi akan 
dilaksanakan atas perintah Ketua PN 
melalui lelang oleh KPKNL. Dalam 
hal eksekutor adalah Ketua PN, 
maka advokat dapat saja bertindak 
selaku kuasa hukum dari bank selaku 
pemegang hak tanggungan, namun 
bukan sebagai eksekutor (pelaksana 
eksekusi), oleh karena kewenangan 
Ketua PN selaku eksekutor disebutkan 
dalam Pasal 224 HIR dan 258 RBG. 
Dengan demikian, jelas advokat 
dapat bertindak selaku kuasa 
dalam memberikan jasa bantuan 
hukum dalam rangka eksekusi Hak 
Tanggungan berdasarkan Pasal 20 ayat 
(1) huruf b melalui fiat pengadilan, 
karena yang bertindak sebagai 
eksekutor adalah Ketua Pengadilan 
Negeri.

Permohonan Lelang Pasal 6 
UUHT harus oleh Pemegang Hak 
Tanggungan I
Terkait lelang eksekusi Pasal 6 UUHT, 
surat permohonan lelang oleh pihak 
Pemegang Hak Tanggungan Pertama 
dapat saja dibawa oleh pihak ketiga 
atau advokat selaku kuasa hukum 
bank untuk melakukan kelanjutan 
pelaksanaan lelang, namun dalam hal 
ini tidak dimaksud sebagai pengganti 
atau menggantikan bank sebagai 
posisi Pemegang Hak Tanggungan 
Pertama yang memohonkan lelang 
berdasarkan Pasal 6 UUHT. Masih 

terdapat peluang bagi pihak lain 
termasuk advokat untuk membawa/
mengurus surat permohonan 
Lelang Pasal 6 UUHT yang telah 
ditandatangani oleh kreditur/
Pemegang Hak Tanggungan tersebut, 
dengan demikian tidak merugikan/
tidak menghilangkan kesempatan 
bagi Penggugat untuk memperoleh 
penghasilan dari jasa pekerjaan 
sebagai advokat

Pasal 6 UUHT pada prinsipnya hanya 
memberikan kewenangan kepada 
Pemegang Hak Tanggungan Pertama 
selaku eksekutor untuk mengajukan 
permohonan parate eksekusi melalui 
pelelangan umum. Pasal 6 UUHT dalam 
koridor hukum publik memberikan 
kuasa atas kewenangan hukum publik 
kepada Pemegang Hak Tanggungan 
Pertama untuk menjual objek Hak 
Tanggungan atas kekuasaan sendiri 
melalui pelelangan umum, karena 
kewenangannya yang bersifat hukum 
publik tersebut tidak menyebutkan 
adanya pemberian kuasa, dan hal-
hal yang diatur dalam hukum publik 
tersebut bersifat mandatory (wajib), 
sehingga yang melaksanakan Pasal 
6 UUHT adalah wajib Pemegang Hak 
Tanggungan Pertama. Sejalan dengan 
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
070/PUU-VIII/2010, bahwa Pasal 6 
terkandung ciri-ciri hak relatif, maka 
hak menjual objek hak tanggungan 
atas kekuasaan sendiri hanya berlaku 
bagi Pemegang Hak Tanggungan 
Pertama secara pribadi.. Pengajuan 
parate executie oleh kuasa hukum 
(advokat) bertentangan dengan Pasal 
6 UUHT. 

Dengan demikian, sudah tepatlah 
langkah kebijakan yang sudah 
dijalankan selama ini oleh DJKN/
Direktorat Lelang/KPKNL, bahwa 
Penjual/pemohon dalam lelang 
eksekusi Pasal 6 UUHT harus oleh  
Pemegang Hak Tanggungan Pertama, 
tidak dikuasakan. 
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Vrije Universiteit, salah satu tempat yang dikunjungi peserta tailor-made training.

Feature

Tailor-Made Training 
Lelang di Belanda

Oleh: Aziza Yuniarti

Hawa dingin menusuk saat kami 
sampai di bandara  Schiphol, 
Amsterdam, Belanda jam enam pagi 
waktu setempat tanggal 12 November 
2011. Suhu 5 derajat celsius membuat 
kami harus memasang lengkap kaos 
tangan, syal, jaket dan coat. Rasa penat 
setelah 15 jam terbang dari Jakarta 
masih mendera tapi  indahnya alam 
Eropa membuat kami excited sekali. 
Setelah dijemput  Mr. Mike Cantrell dari 
Vrije University, kami diantar dengan 
bus menuju Htel Service Apartment 
yang akan menjadi tempat tinggal 
kami selama tiga minggu ke depan. 
Htel adalah hotel sekaligus apartemen 
dengan 13 lantai yang letaknya di 
Amstelveen, sekitar lima kilometer 

dari Amsterdam. Vrije University, 
kampus tempat kami mengikuti short 
course adalah salah satu universitas 
terbesar di Belanda terletak di tengah 
kota. Kampus ini bisa dicapai dengan 
naik metro (kereta) selama sepuluh 
menit dari Hotel apartement. Suasana 
kampus yang asri dan dilewati oleh 
semua moda transportasi umum 
membuat kampus ini tidak pernah sepi 
dari mahasiswa termasuk mahasiswa 
tamu seperti kami.

Hari pertama kuliah diawali dengan 
sambutan oleh Direktur CIS (Centrum 
voor Internationale Samenwerking 
atau Pusat Kerjasama Internasional)  
Vrije University, Mr Kees Kouwenaar. 
Beliau mengatakan senang akan 

kehadiran  kami bisa menimba ilmu 
tentang lelang di Vrije University 
dan berharap semua materi yang 
diberikan bisa memberikan masukan 
terhadap peraturan dan pelaksanaan 
lelang di Indonesia nantinya. Materi 
yang diberikan cukup banyak dan 
bervariasi, baik berupa kuliah oleh 
dosen maupun yang terjun langsung 
ke lapangan. Meskipun basic hukum 
Indonesia dengan Belanda sama yaitu 
continental law, pada kenyataannya 
untuk lelang di Belanda lebih 
sederhana dalam persyaratannya 
(simply term and condition). Hal ini yang 
akan kami pelajari lebih lanjut selama 
tiga minggu, dimana saat akhir short 
course kami melakukan presentasi 
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tentang materi yang diterima selain 
membuat personal report dan group 
report untuk setiap kegiatan.

Tailor made traning yang kami 
ikuti merupakan kerjasama antara 
Nuffic (Netherlands Organization 
for International Cooperation in 
Higher Education) Neso (Netherlands 
Education Support Office) dan Vrije 
University dengan tema “Auction as 
a trading instrument to increase state 
revenue and its best practices in the 
Netherlands”. Peserta yang lolos seleksi 
administratif dan wawancara sejumlah 
23 orang dari Kantor Pusat DJKN dan 
sebagian dari Kantor Wilayah serta 
KPKNL se-Indonesia. Materi yang 
diajarkan bervariasi, meliputi kuliah 
dengan dosen dari Vrije University, 
melihat langsung pelaksanaan lelang 
real estate di Den Haag, lelang barang 
antik dan lukisan di Amsterdam dan 
lelang mobil online. Selain itu kami 
juga berkunjung ke Kementerian 
Keuangan Belanda dan Kedubes 
Indonesia di Den Haag sebagai pusat 
pemerintahan Belanda. 

Berbicara mengenai lelang, hampir 
semua lelang di Belanda dilakukan 
secara online. Khusus untuk real estate 
masih dilakukan face to face dimana 
pejabat lelang dan peminat lelang 
berada di satu tempat. Dalam lelang 
ini, pejabat lelang bertugas memandu 
lelang sampai memutuskan mana 
yang menjadi pemenang, sedangkan 
peralihan hak tetap melalui notaris. 
Wilayah kerja notaris juga sudah dibagi 
ke dalam 16 bagian sehingga notaris 
hanya bisa bekerja di wilayahnya 
saja. Lelang real estate berlangsung 
di kota tempat objek lelang berada. 
Kami sempat menyaksikan secara 
langsung lelang real estate di Vendu 
Huis Auction House di Den Haag. 

Lelang dibuka dengan keterangan 
dari notaris tentang kepemilikan 
objek lelang sampai akhirnya masuk 
ke proses lelang. Setelah ditentukan 
siapa yang menjadi pemenang lelang, 
maka si pemenang lelang wajib 
membayar harga pokok lelang beserta 
semua biaya yang timbul ke rekening 
notaris. Biasanya dua minggu setelah 
pembayaran si pemenang lelang bisa 
memperoleh objek lelangnya secara 
resmi. 

Selain real estate, kami juga 
melihat lelang mobil secara online 
di Autoveiling Company, sebuah 
perusahaan lelang mobil online yang 
berdiri sejak tahun 2003 di pinggir kota 
Amsterdam.  Sebelum mobil dilelang 
terlebih dahulu dilakukan inspeksi 
oleh inspector perusahaan yang akan 
mencatat secara detail tentang kondisi 
mobil yang akan dilelang. Mobil-mobil 
antik biasanya dilakukan lelang melalui 
BVA Company. Kami melihat langsung 
di showroom mobil-mobil yang akan 
dilelang. Berbagai jenis merek mobil 
dari Aston Martin yang biasa dipakai 
James Bond dalam serial spionase 007 
yang terkenal itu, Ferrari, Rolls Royce, 
Bentley, Porsche, Jaguar, Maseratti 
dan banyak merek mobil lainnya yang 
akan dilelang, tertata lengkap dengan 
tahun pembuatan dan kondisi terakhir 
dari mobil tersebut.

Lelang barang antik dan lukisan juga 
banyak peminatnya. Kami meninjau 
balai lelang De Eland dan melihat 
langsung lelang barang antik yang 
dipimpin langsung oleh Pejabat Lelang 
Peter Trommelen yang sekaligus 
sebagai pemilik balai lelang De Eland. 
Showroom De Eland memuat banyak 
barang, mulai dari cermin, buffet, 
lemari, meja kursi tamu, meja kursi 
makan dan lukisan serta mesin-mesin 

judi tahun 1960-an. Lelang ini tanpa 
uang jaminan dan harga dimulai dari 
1 (satu) Euro. Penawar tertinggi yang 
akan menjadi pemenang.

Selain di kampus dan belajar dengan 
dosen, sesi yang mungkin berbeda 
adalah adanya review, pendalaman 
materi dan relaksasi. Materi lelang 
yang penuh dengan teori dan praktik, 
perlu diseimbangkan dengan personal 
development berupa review pelajaran 
per minggu. Dengan mengingat 
dan mendalami materi akan 
muncul ide mengenai apa yang bisa 
dikontribusikan untuk pelaksanaan 
tugas. Metode training of trainer juga 
diajarkan, karena tujuan dari short 
course ini salah satunya adalah transfer 
of knowledge. Setiap orang pada 
dasarnya tidak mau digurui, sehingga 
harus ada pemahaman bahwa sharing 
knowledge dan mengetahui siapa 
audiensi menjadi hal paling penting 
dari proses belajar mengajar.   

Kunjungan paling mengesankan 
saat ke Flora Holland, dimana kami 
harus berangkat jam enam pagi agar 
masih bisa melihat lelang bunga yang 
berlangsung mulai jam empat pagi. 
Jutaan batang bunga terjual setiap 
harinya di komplek lelang bunga yang 
besarnya melebihi gedung Jakarta 
Expo di Kemayoran dan dilengkapi 
ruangan dengan suhu khusus 
agar bunga tetap segar. Dengan 
mengenakan headset kami dipandu 

Berbicara 
mengenai 
lelang, hampir 
semua lelang 
di Belanda 
dilakukan 
secara online. 



48 | Media Kekayaan Negara | Edisi Nomor 08

menyusuri bangunan dan melihat 
dari luar pelaksanaan lelang bunga 
secara online. Lelang online tersebut 
dilakukan di ruang tertutup. Bunga 
segar sudah berdatangan sejak jam 
12 malam dari penjuru Amsterdam 
dan mulai dilelang jam 6 pagi. Masing-
masing bunga sudah diberi deskripsi 
oleh pihak penjual tentang keadaan, 
kualitas serta harga bunga. Bunga 
yang tidak terjual dalam lelang akan 
dimusnahkan, tidak boleh dijual ke 
pasar lain.

Tak lupa kami mengunjungi balai 
lelang yang terkenal, Christie. Barang-
barang yang akan dilelang dipajang 
dan ditata dengan artistik, mulai dari 
lukisan, patung, sketsa dan barang 
antik lainnya. Sejarah barang beserta 
harga limit juga sudah dicantumkan 
dan untuk peminat serius disediakan 
katalog untuk memahami barang 
yang akan mereka beli. Terkesan 
eksklusif dan profesional. Sempat 
juga kami mengunjungi RAI Expo, 
sebuah pameran yang elite dan 
prestisius. Barang yang dipamerkan 
beranekaragam, mulai dari perhiasan, 

berlian, keramik, foto, sampai 
barang seni lain yang unik dan antik. 
Harga barang terhitung mahal dan 
pengunjung yang hadir diharuskan 
membeli tiket masuk. Tak heran 
pengunjung yang datang kebanyakan 
dari kalangan berduit.

Selain ke tempat lelang, kami juga 
berkunjung ke Kantor Kementerian 
Keuangan Belanda di Den Haag. Di 
sana kami mendapat  materi tentang 
State Property Development Assets 
(SPDA) oleh Ms. Marion Timmerman. 
Pengelolaan Barang Milik Negara 
di Belanda hampir mirip dengan di 
Indonesia, kecuali bahwa mereka 
hanya mencatat barang milik negara 
yang berupa tanah dan bangunan.  
Kami juga sempat meninjau bekas 
lapangan udara milik tentara 
angkatan udara Belanda  jaman 
perang dunia II yang akan dilelang 
untuk pemanfaatan yang lebih baik. 
Proses persiapan sampai dengan 
pemanfaatan selesai membutuhkan 
waktu 15 tahun. Sebagian yang sudah 
dimanfaatkan berupa gedung yang 
menjadi bangunan konser musik. 
Bagian tanah yang lain akan dipakai 
untuk perindustrian dan pemukiman, 
disesuaikan dengan kebutuhan 
municipal (kotamadya). Sungguh 
suatu proyek yang lama dan memakan 
banyak biaya, tapi dengan hasil yang 
paling baik dan bermanfaat.

Sepertinya waktu di Holland berjalan 
singkat, sampailah saat closing 
ceremony dan farewell party. Beberapa 
pejabat Kantor Pusat DJKN ikut hadir 
di kuliah terakhir dan presentasi. 
Dalam closing ceremony ditampilkan 
tiga sesi presentasi oleh peserta Tailor 
Made Training dengan menggunakan 
metode Pecha Kucha (20 slide per 
20 detik dengan narasi singkat), 

Feature

Para peserta berada di depna Atomium, 
Brussels.  Aziza
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sehingga tiap presentasi 
memakan waktu 6 
menit 40 detik. Adapun 
materi yang ditampilkan 
yaitu, pertama tentang 
simplicity auction, 
materi kedua tentang 
information and 
technology support, dan 
materi ketiga tentang 
marketing. Presentasi 
dari peserta tersebut 
mendapat applaus dari 
hadirin, dimana Direktur 
CIS Vrije University dan 
segenap dosen yang 
mengajar turut hadir.

Kepala Bagian 
K e p e g a w a i a n 
dalam sambutannya 
mengharapkan agar kerja sama ini 
bisa terus berlanjut mengingat DJKN 
mempunyai banyak tugas dan fungsi, 
sehingga dengan kegiatan seperti 
ini dapat memperkaya pengalaman 
dan menjadi salah satu acuan dalam 
melaksanakan tugas dan kewajiban. 
Selama menjalankan kegiatan short 
course ini, para peserta banyak dibantu 
oleh Mr. Mike Cantrell , Mr. Frederik 
Baerveldt, Ms. Esther den Hartog dan 
Ms. Wytske van Biemen. Hampir semua 
penduduk di Belanda bisa berbahasa 
Inggris yang memudahkan kami 
dalam berinteraksi dan melakukan 
kegiatan sehari hari. Supermarket dan 
toko tersebar  di semua sudut kota dan 
untuk yang muslim juga tersedia halal 
food. Amsterdam  mempunyai banyak 
kanal yang membentang hampir 
di setiap penjuru kota. Pada saat 
kunjungan itu, kami sempat menikmati 
langsung langsung canal cruise, sekitar 
satu jam naik kapal menyusuri kanal 
sepanjang kota. Tepi kanal dipenuhi 
bangunan kuno dan antik, di antaranya  

Feature

bangunan yang agak miring dan saling 
menyandar, satu sama lain saling 
menopang. Ada juga Nemo Building, 
suatu bangunan unik yang merupakan 
museum angkatan laut Belanda. Cuaca 
musim dingin  membuat kami harus 
banyak bergerak, karena meskipun 
udara cerah dan matahari bersinar, 
suhu sehari hari sekitar lima sampai  
sebelas derajat tetap membuat kami 
menggigil. Setelah menyusuri kanal, 
kami menuju Centraal Amsterdam, 
pusat kegiatan dan pertokoan di 
Amsterdam. Bangunan kuno tetap 
mendominasi menunjukkan arsitektur 
lama yang masih relevan dan terlihat 
indah sampai sekarang. De Bijenkof, 
Plasa Magna, gereja katedral dan hotel 
sekitar stasiun adalah bangunan besar 
jaman dulu yang masih eksis. Sekitar 
2 km dari sana kita akan menemukan 
pusat factory outlet berlian di daerah 
Gassan. Seperti diketahui, Belanda 
merupakan pusat berlian selain 
Brussels dan Antwerpen (Belgia). 
Harga berlian yang setinggi langit 
tidak membuat orang surut untuk 

Para peserta sedang belajar di kelas.  Aziza

membelinya, karena di pusat berlian 
itu tetap ramai dikunjungi hingga 
sore. Toko-toko di Amsterdam tutup 
jam lima sore, kecuali supermarket 
sampai jam delapan malam. Hanya di 
hari Kamis, Jumat dan Sabtu mereka 
buka sampai jam sembilan malam. 
Suasana semakin ramai saat hari sudah 
gelap, karena Centraal Amsterdam 
merupakan pusat transportasi baik 
keluar kota maupun dalam kota yang 
meliputi metro, trem dan bus. Hari-
hari menjelang natal membuat kota 
semarak oleh lampu yang menawan 
di malam hari. Akhirnya, tanggal 3 
Desember para peserta kembali ke 
Jakarta. Meskipun hanya tiga minggu, 
pengalaman ini berkesan sekali dan 
sangat membantu dalam memperkaya 
ide dalam pelaksanaan tugas. Semoga 
tulisan ini dapat mengilhami dan 
menumbuhkan semangat  teman-
teman DJKN untuk terus berusaha dan 
belajar dalam menyelesaikan tugas 
sehari-hari. 

*) Kasubbag Tata Usaha Dit. PKNSI
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Kiri: Kantor Kanwil V DJKN Bandar Lampung. Atas: Kepala Kanwil V DJKN Bandar 
Lampung, A. T. Hasbullah.  Wifda

Profil Kantor

Kanwil V DJKN Bandar Lampung
Profesionalisme Kerja Merupakan 
Harga Mati 
Disambut dengan teriknya mentari, 
Tim Humas menjejakkan kaki di bumi 
Ruwa Jurai, begitu warga Lampung 
menasbihkan diri. Hanya butuh kurang 
dari 1 jam menggunakan pesawat 
terbang dari Jakarta untuk sampai ke 
gerbang utama pulau Sumatera ini, 
tepatnya kurang lebih 165 km sebelah 
barat laut Jakarta yang memiliki andil 
penting dalam jalur transportasi 
darat dan aktivitas pendistribusian 
logistik dari Jawa menuju Sumatera 
maupun sebaliknya. Dilanjutkan 
dengan menempuh perjalanan darat 
selama kurang lebih 40 menit, kami 
pun akhirnya dapat sampai ke tempat 
tujuan. Ya, pada edisi Media Kekayaan 
Negara kali ini, Tim Humas DJKN 
berkesempatan menyambangi Kantor 
Wilayah V DJKN Bandar Lampung.

Kantor Wilayah V DJKN Bandar 
Lampung yang dipimpin oleh A.Thahir 
Hasbullah, terletak di Jalan Raden 
Intan No. 121 Bandar Lampung, dekat 
dengan lokasi Pasar Bambu Kuning, 
sebuah tempat perniagaan  legendaris 

di Lampung yang telah menghipnotis 
masyarakat baik itu dari Sumatera 
maupun luar Sumatera. Lokasi kantor 
bertingkat 3 ini cukup strategis karena 
berlokasi di jantung kota Bandar 
Lampung, apalagi jika dibandingkan 
dengan lokasi Kantor Wilayah V DJKN 
Bandar Lampung sebelumnya yang 
berjarak kurang lebih 4 km dari letak 
kantor yang ditempati saat ini. 

Kanwil V DJKN Bandar Lampung 
terbentuk berdasarkan Peraturan 
Menteri  Keuangan Nomor 135/
PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 
2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Instansi Vertikal Direktorat Jenderal 
Kekayaan Negara. Wilayah kerja Kanwil 
V DJKN Bandar Lampung meliputi 
dua provinsi yaitu Provinsi Lampung 
dengan dua kantor operasional yaitu 
KPKNL Bandar Lampung ( 5 Kabupaten) 
dan KPKNL Metro (5 Kabupaten) serta 
Provinsi Bengkulu  dengan kantor 
operasional KPKNL Bengkulu (9 
Kabupaten).

Dalam rangka mengelola Kekayaan 
Negara untuk melaksanakan salah 
satu fungsi Kementerian Keuangan, 
Pengurusan Piutang Negara dan 
Pelayanan Lelang, tentunya harus 
didukung oleh sumber daya manusia 
yang profesional dan berkompeten. 
Saat ini, tercatat 127 pegawai yang 
terdiri dari 1 Kepala Kanwil, 3 Kepala 
KPKNL, 6 Kepala Bidang/Bagian, 42 
Kepala Seksi dan 85 Pelaksana. Selain 
itu, dalam hal melaksanakan tugas 
yang lebih spesifik, Kanwil V DJKN 
Bandar Lampung pun memiliki tenaga 
yang berkompeten sebagai pejabat 
lelang, juru sita, pemeriksa piutang 
Negara, dan penilai kekayaan Negara.

Mengenai capaian kinerja, di tahun 
2011 lalu hampir seluruh target Kanwil 
V DJKN Bandar Lampung tercapai. 
Relatif kecilnya penyerapan DIPA 
tahun lalu merupakan tantangan 
buat Kanwil V DJKN Bandar Lampung 
untuk tahun ini. Namun, optimisme 
terhadap target pada tahun 2012 
termasuk realisasi DIPA tetap besar. 

Oleh: Tim Humas DJKN
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Sampai dengan 31 Januari 2012, 
pencapaian utilisasi aset adalah yang 
paling menonjol yaitu 78.54% dari 
target total sebesar Rp11.312.040.000 
dan merupakan prestasi yang patut 
diapresiasi. Pencapaian PNDS dan 
BIAD PPN baru mencapai 3,46% 
dan 5,53% dari target keseluruhan 
kanwil sebesar Rp16.447.678.157 dan 
Rp612.334.499. Untuk pelaksanaan 
lelang baik frekuensi lelang, pokok 
lelang dan bea lelang, Kanwil V DJKN 
Bandar Lampung telah mencapai lebih 
dari 10%. 

Untuk memperoleh tingkat capaian 
tersebut, strategi yang diterapkan 
pada Kanwil V DJKN Bandar Lampung 
menurut Pak Hasbullah, begitu 
Kepala Kanwil itu disapa sehari-hari, 
adalah dengan mengoptimalkan 
semua sumber daya yang dimiliki, 
meliputi sumber daya manusia/
keuangan, sarana dan prasarana. 
Selain itu, menciptakan kondisi kerja 
yang produktif dan kondusif dengan 
menjalin kebersamaan dan menjaga 
hubungan baik dengan stakeholders, 
dipandang perlu diterapkan untuk 
memenuhi pencapaian target yang 
telah ditetapkan. Jadi jangan heran, 
jika koordinasi Kanwil V DJKN Bandar 
Lampung dengan K/L sebagai 
stakeholders DJKN termasuk dengan 
pihak lain seperti pemerintah daerah 
setempat tetap terjaga dengan 
baik. Hal ini dilakukan melalui 
kegiatan rekonsiliasi, penilaian, 
proses penghapusan, penjualan 
aset dan penetapan status, sehingga 
pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan 
lancar. 

Terkait dengan Sumber Daya 
Manusia (SDM), pembinaan SDM di 
lingkungan Kanwil V DJKN Bandar 
Lampung diberikan kebebasan 
berkreasi yang seluas luasnya 
kepada seluruh pegawai. Selain itu, 
memberi kesempatan memperoleh 
pengetahuan dan pengalaman 
yang sama bagi semua pegawai 
dipandang perlu untuk diterapkan 

untuk meningkatkan kualitas 
pegawai. Oleh karena itu, Hasbullah 
memandang bahwa pegawainya  
tidak boleh terlalu lama bekerja di 
satu bidang/seksi tertentu sehingga 
mutasi internal secara berkala harus 
terus dilaksanakan. Hasbullah juga 
mengungkapkan bahwa para pegawai 
di lingkungan Kanwil V DJKN Bandar 
Lampung terus didorong/dimotivasi 
untuk maju dan mengikuti pendidikan 
kedinasan maupun di luar kedinasan. 
Tentunya, penegakan aturan disiplin 
pegawai sesuai ketentuan  juga harus 
tetap diterapkan.

Saat ditanyakan mengenai  capaian 
yang menonjol tentang Kanwil V 
DJKN Bandar Lampung, pria asal Krui 
Lampung Barat ini menyatakan bahwa 
Kanwil V DJKN Bandar Lampung 
selalu berusaha memberikan yang 
terbaik, baik bagi korps Kementerian 
Keuangan, maupun bagi masyarakat. 
Prestasi yang berhasil diraih Kanwil V 
DJKN Bandar Lampung dalam kurun 
waktu 2006 sampai dengan akhir 
tahun 2011 antara lain adalah: Kanwil 
Berkinerja Terbaik Harapan tahun 
2009 se DJKN, Peringkat III dalam 
penyusunan Laporan Barang Milik 
Negara Semester I Tahun Anggaran 
2011 se-DJKN. Terkait dengan capaian 
target 2012, Kanwil V DJKN Bandar 
Lampung sudah dapat meyakinkan 
beberapa pemerintah daerah untuk 
dapat menyerahkan pengurusan 
piutangnya melalui DJKN. 

Mengenai zero outstanding 2014, 
Hasbullah mengungkapkan dukungan 
dan sikap optimisnya terhadap 
program tersebut. Untuk mendukung 
perwujudan program zero outstanding 
2014, Kanwil V DJKN Bandar 
Lampung telah melakukan upaya–
upaya antara lain melaksanakan 
koordinasi dengan penyerah piutang 
agar menarik kembali pengurusan 
piutang negara dari PUPN/DJKN, 
baik dalam rangka restrukturisasi 
maupun dalam rangka penyelesaiaan 
piutang dengan mekanisme korporasi, 

menginstruksikan kepada KPKNL 
untuk mengintensifkan pelaksanaan 
kewenangan pemberian keringanan 
penyelesaian hutang debitur, 
meningkatkan tahap pengurusan 
piutang negara untuk semua 
BKPN sampai dengan optimal, dan 
melaksanaan pemeriksaan dalam 
rangka asset/debitor tracing sebelum 
terbit PSBDT dan mengarahkan 
kepada KPKNL di lingkungan Kanwil 
V DJKN Bandar Lampung dengan 
melakukan strategi penyelesaian Zero 
Outstanding 2014 dengan target 
prosentase : tahun 2011 sebesar 10 % 
dari Outstanding BKPN, tahun 2012 
sebesar 20 %, tahun 2013 sebesar 30 
%, dan tahun 2014 sebesar 40 %.

Besar harapan Kanwil V DJKN Bandar 
Lampung, agar Kantor Pusat DJKN 
kiranya dapat menerbitkan suatu 
kebijakan yang berupa peraturan, 
ataupun ketentuan-ketentuan untuk 
dapat menunjang, mempercepat 
tercapainya penyelesaian Zero 
Outstanding 2014, karena dianggap 
bahwa peraturan ataupun ketentuan 
yang ada masih kurang optimal.

Terkait dengan bidang penilaian, 
Hasbullah menambahkan tenaga 
penilai yang tersebar di semua seksi 
diberdayakan  untuk mendukung 
seluruh kegiatan kantor baik kegiatan 
kanwil maupun  KPKNL dengan 
bersinergi untuk mengoptimalkan 
pelayanan.  Penilai tidak hanya sebatas 
menilai Barang Milik Negara juga dalam 
waktu dekat akan  melaksanakan 
penilaian aset pemerintah daerah, 
BUMN dan BUMD. Di sinilah pentingnya 
peningkatan kapasitas bagi penilai, 
yang dapat dicapai melalui kegiatan  
antara lain workshop yang diadakan 
kantor pusat, dan diharapkan tidak 
hanya untuk penilai saja, juga hingga 
level pimpinan (kepala kantor: red).

Selanjutnya, untuk mengatasi kendala 
tidak meratanya kapasitas penilai 
yang ada,  telah diupayakan dengan 
menerbitkan buku saku, menambah 
koleksi buku perpustakaan termasuk 
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electronic book, dan profiling aset 
yang pernah dinilai. Dari kesempatan 
diskusi dengan  jajaran kanwil V Bandar 
Lampung yang sempat dilakukan di 
sela wawancara dengan kakanwil, 
disampaikan masukan antara lain 
dengan ditenggarainya terdapat gap 
quality hasil penilaian antara penilai 
kantor pusat dan daerah, diusulkan 
dalam hal dilaksanakan penilaian 
Sumber Daya Alam (SDA) selain 
melibatkan  penilai KPKNL setempat 
juga KPKNL sekitarnya, selain itu juga 
memandang perlu peninjauan kembali 
terhadap  kebijakan pembagian 
arestasi.

“Seiring program kantor pusat  
terkait lelang dengan program Sales 
Means Auction,   kami telah berupaya 
mengoptimalkan penggalian potensi 
lelang dan  upaya  ini cukup berhasil 
dengan lebih dikenalnya lelang 
sebagai  sarana jual beli yang praktis, 
menguntungkan pembeli dan penjual” 
ungkap Hasbullah. Di daerah Lampung 
dan Bengkulu beberapa Pemda telah 
menjual asetnya melalui KPKNL dan 
realisasi hasil lelang Kanwil V DJKN 
Bandar Lampung cukup fantastis yakni 
mencapai 506 % dari rencana.

Masyarakat Lampung masih kurang 
paham terhadap pengertian lelang 
dengan tender pengadaan barang 
dan jasa, yang jelas berbeda. Selain 
itu, masih terdapat pandangan 
bahwa lelang merupakan penjualan 
barang-barang yang bermasalah 
dan tentunya perlu diluruskan. Oleh 
karena itu, untuk memasyarakatkan 
lelang, sosialisasi terkait lelang kepada 
masyarakat dan pengguna jasa lelang 
kerap diupayakan. Lelang sukarela 
pun dijadikan sebagai bahasan utama 
dalam sosialisasi yang hendaknya 
diselenggarakan tahun ini, mengingat 
potensi yang belum banyak tergali. 
Tentu saja, Kanwil V DJKN Bandar 
Lampung secara berkesinambungan 
mendorong KPKNL-KPKNL dan Para 
Pejabat lelang Kelas II di wilayah kerja 
Kanwil V DJKN Bandar Lampung untuk 

meningkatkan mutu dan kecepatan 
pelayanan lelang.

Saat disinggung mengenai 
internalisasi Nilai-Nilai Kementerian 
Keuangan, pria berpembawaan 
tenang dan murah senyum  ini 
dengan tegas  menambahkan bahwa 
Nilai-Nilai Kementerian Keuangan 
adalah modal dasar dan ruh bagi 
penyelenggaraan tugas dan fungsi 
agar dapat dilaksanakan dengan baik 
dan berhasil. Dalam melaksanakan 
tugas pokok dan fungsinya, Kanwil 
V DJKN Bandar Lampung senantiasa 
berusaha memegang Nilai-Nilai 
Kementerian Keuangan. Implementasi 
nilai integritas tercermin dalam pola 
kerja dan perilaku para pegawai. Selain 
integritas, para pegawai juga diarahkan 
untuk mengembangkan antusiasme 
di bidang kerjanya masing-masing, 
sehingga antusiasme tersebut dapat 
mendorong kreatifitas dan inovasi 
dari para pegawai di jajaran Kanwil V 
DJKN Bandar Lampung yang dapat 
menumbuhkan integritas terhadap 
pekerjaan dan lingkungan kerja. 
Profesionalisme kerja menjadi harga 
mati dalam melaksanakan tugas dan 
fungsi. Hal ini tercermin dari pola kerja 
yang sesuai aturan dan SOP yang telah 
ditetapkan, hasil yang maksimal, tuntas 
dan komitmen para pegawai terhadap 
pekerjaan dan tanggung jawab 
masing-masing sehingga membentuk 
kesatuan kerja yang profesional. 

Kesuksesan dalam pelaksanaan tugas 
dan fungsi  Kanwil V DJKN Bandar 
Lampung  bukanlah suatu hal yang 
dapat berdiri sendiri. Kesuksesan 
tersebut tentunya merupakan rentetan 
dari keberhasilan yang saling bersinergi 
antara satu bidang dengan bidang 
lainnya, serta kerja sama yang erat 
dengan para stakeholders. Kepuasan 
terhadap pelayanan merupakan 
indikator keberhasilan. Untuk itu, 
Kanwil V DJKN Bandar Lampung selalu 
mengedepankan fungsi pelayanan 
demi menjaga kepercayaan dan 
kepuasan para pengguna jasa. 
Pelayanan yang ramah, ruang kerja, 
ruang pelayanan lelang dan ruang 
rekonsiliasi BMN yang representatif, 
serta penyelesaian pekerjaan sesuai 
dengan waktu yang telah ditentukan 
merupakan upaya peningkatan fungsi 
pelayanan. 

Seiring berjalannya waktu, tentunya 
semakin bertambah pula beban 
kerja dan tuntutan profesionalisme 
terhadap hasil kerja Kanwil V DJKN 
Bandar Lampung. Usaha perbaikan 
yang senantiasa dilakukan seperti 
peningkatan hard skill dan soft 
skill dari setiap pegawai di segala 
bidang untuk menuju kesempurnaan 
kerja berpegang pada Nilai-Nilai 
Kementerian Keuangan. Nilai-Nilai 
Kementerian Keuangan senantiasa 
dijunjung tinggi dalam pelaksanaan 
tugas dan fungsi  Kanwil V DJKN 
Bandar Lampung.
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KPKNL Kendari
Mencapai Target dengan “Cantik” 
Menempuh perjalanan udara dari Jakarta 
selama hampir empat jam, sampailah tim 
redaksi Media KN di Bandara Haluoleo 
Kendari. Haluoleo? Ya. Sejak Februari  
2010, pasca renovasi runway, apron, 
bangunan terminal penumpang dan 
kargo, serta pelebaran jalan menuju 
bandara, Bandara Wolter Monginsidi 
bersalin nama menjadi Bandara Haluoleo, 
tokoh perjuangan asli Sulawesi Tenggara.  
Gumpalan awan putih dalam sorotan 
matahari nan terik mengantar kami  
menyusuri  pesona  alam khas teluk 
menuju Kantor Pelayanan Kekayaan 
Negara dan Lelang (KPKNL ) Kendari.  

Menempati bangunan seluas 1.000 m2  di 
atas tanah seluas 1.916 m2 yang terletak 
di Jalan Made Sabara nomor  6 Kendari, 

KPKNL Kendari telah bersolek menjadi 
kantor yang siap memberikan pelayanan 
prima. Sejak dibangun pada tahun 2005 
setelah sebelumnya menyewa gedung 
milik PT. Asuransi Kesehatan di Jalan S. 
Parman Nomor 9 Kendari, kantor yang 
terletak bersebelahan dengan Menara 
Perdamaian Kendari ini telah mengalami 
beberapa kali renovasi dan perbaikan 
gedung. Sejak ditetapkan menjadi 
salah satu kantor teladan di lingkungan 
DJKN pada tahun 2011, sesuai dengan 
Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan 
Negara Nomor KEP-82/KN/2011, kantor 
yang dipimpin oleh Guntur Riyanto ini 
terus bersolek melakukan perbaikan di 
berbagai bidang, mulai dari tampilan fisik 
hingga kualitas pelayanan. 

Mengedepankan kualitas pelayanan 
prima dan pencapaian target, Guntur 
memperkenalkan semangat pelayanan 
dengan tagline pelayanan “Cantik” yaitu 
cermat, normatif, tepat , dan ikhlas. 
Dituturkannya, cermat mengandung 
makna bahwa pelayanan kepada 
pengguna jasa diberikan lebih cepat dari 
norma waktu, sehingga pengguna jasa 
dapat menghemat waktu. Sedangkan 
normatif berarti pelayanan harus 
diberikan sesuai dengan ketentuan.  
Pelayanan tepat haruslah dimaknai 
bahwa pelayanan diberikan secara 
proporsional, tepat waktu dan sasaran 
sehingga memberikan kenyamanan bagi 
pengguna jasa. Terakhir, pelayanan harus 
diberikan atas dasar rasa tulus, ikhlas, dan 

Oleh: Tim Humas DJKN

Atas: KPKNL Kendari. Bawah: Kepala KPKNL Kendari Guntur Riyanto.  Gigih
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transparan.  

Semangat pelayanan “Cantik” 
ini, sebagaimana ditekankan 
Guntur, harus ditanamkan 
secara terus menerus kepada 
seluruh pegawai di KPKNL 
yang dipimpinnya sejak 2010 
ini sebagai landasan dalam 
bekerja. Dibantu enam 
kepala seksi, masing-masing 
kepala seksi piutang negara, 
pengelolaan kekayaan 
negara, penilaian, lelang, hukum dan 
informasi, serta kepala sub bagian tata 
usaha, pria yang gemar olah raga ini 
membina total sebanyak 21 pegawai 
pelaksana dengan rincian: 6 orang 
pejabat lelang, 5 orang juru sita, 4 orang 
penilai, dan 3 orang pemeriksa piutang 
negara.

Dibuka sejak tahun 1992 dengan 
nama Kantor Pelayanan Pengurusan 
Piutang Negara (KP3N), wilayah kerja 
KPKNL Kendari bertambah besar secara 
signifikan, menyusul reorganisasi DJKN 
dan beberapa kali pemekaran wilayah di 
Sulawesi Tenggara.  Selain Kota Kendari, 
sepuluh kabupaten dan satu kota di 
wilayah provinsi  Sulawesi Tenggara 
merupakan wilayah kerja KPKNL Kendari 
dengan jumlah total satuan kerja (satker) 
kementerian/lembaga yang dilayani 
sebanyak 532 satker, dengan rincian 
sebagai berikut: kabupaten Konawe, 
Konawe Utara, Konawe Selatan, Kolaka, 
Kolaka Utara, Bombana, Muna, Buton, 
Buton Utara, Wakatobi, dan Kota Bau-bau.

Diuraikan Guntur bahwa sebaran 
wilayah kerja KPKNL Kendari yang 
secara geografis terbentang luas dari 
pegunungan Matarombeo di sebelah 
utara hingga gugusan kepulauan 
Wakatobi di sebelah selatan harus 
disiasati dengan strategi khusus guna 
mencapai tujuan dan target organisasi. 
Di bidang pengelolaan kekayaan 

negara misalnya, pemanggilan satker 
untuk melakukan rekonsiliasi barang 
milik negara (BMN) lebih diutamakan 
menggunakan telepon seluler dibanding  
dengan surat ataupun telepon fixed line. 
Hal ini dilakukan mengingat di daerah 
kepulauan bagian selatan lebih bisa 
dijangkau oleh sinyal telepon seluler 
dibanding jaringan telepon kabel 
maupun layanan pos. Ditambahkannya, 
pada “musim rekonsiliasi BMN”, KPKNL 
Kendari juga membuka posko rekonsiliasi 
BMN di empat tempat yang berbeda 
guna mendekatkan diri ke satker, yaitu: 
Kota Kendari, Kolaka, Raha di Kabupaten 
Muna, dan Bau-bau di Kabupaten Buton. 
Tak heran bila hingga berita ini ditulis 
realisasi pelaksanaan rekonsiliasi BMN 
di KPKNL Kendari semester I tahun 2012 
telah mencapai 95%.

Berbicara mengenai pencapaian kinerja, 
apa yang telah dicapai oleh KPKNL Kendari  
di berbagai bidang selama tahun 2011 
sungguh istimewa, mengingat seluruh 
indikator pada key performance yang 
diukur tidak satupun yang presentase 
pencapaiannya di bawah 95%. Bahkan, 
mayoritas indikator pencapaian kinerja 
melebihi  100%. 

Terkait bidang pengelolaan kekayaan 
negara, dari target nilai kekayaan negara 
yang diutilisasi sebesar Rp6,5 miliar, KPKNL 
Kendari mampu merealisasikan sebanyak 
Rp21 miliar atau setara lebih dari 300%, 
yang terdiri dari pemanfaatan aset dan 

penggunaan (penetapan 
status) aset masing-masing 
sebesar Rp1,7 miliar dan 
Rp19,3 miliar. Keduanya 
berasal dari utilisasi kekayaan 
negara dari satker Kepolisian 
Daerah Sulawesi Tenggara 
dan Pangkalan Udara Wolter 
Monginsidi. 

Terkait bidang piutang 
negara, sampai dengan 
Desember 2011, berkas 

kasus piutang negara (BKPN) pada KPKNL 
Kendari  tercatat sebanyak 503 BKPN 
dengan total nilai outstanding piutang 
negara berjumlah Rp44,98 miliar dan 
$.689.462. Atas BKPN itu, sebanyak 76 
BKPN diantaranya dapat diselesaikan 
dengan nominal sejumlah Rp2,9 miliar. 
Pencapaian ini telah melampaui target 
piutang negara dapat diselesaikan 
(PNDS) tahun 2011, yakni  48 BKPN senilai 
Rp2 miliar, atau setara dengan masing-
masing 159% dan 143%. 

Dari segi biaya administrasi pengurusan 
piutang negara (biad), realisasi 
pencapaian biad juga menunjukkan 
sinyal positif. Dari target penerimaan biad 
sebanyak Rp95 juta pada tahun 2011, 
telah terkumpul sebanyak Rp167 juta, 
atau setara 176%.

Apabila dilihat lebih ke belakang, 
pencapaian ini merupakan kelanjutan 
dari tahun 2010, dimana target PNDS 
pada tahun 2010 terlampaui sebanyak 
148%. Pada tahun itu PNDS tercatat Rp3,5 
miliar, dari target  Rp1,6 miliar. 

Diuraikan Kepala Seksi Hukum dan 
Informasi Aminuddin, penempatan BKPN 
di  rumah berkas dengan kodefikasi 
dan pewarnaan sampul tertentu 
memudahkan pengelolaan BKPN. 
Apabila dibandingkan dengan 5-10 
tahun lalu, pengelolaan BKPN jauh lebih 
mudah sekarang, karena selain fisiknya 
sudah ditata di rumah berkas, isinya juga 

Struktur Organisasi KPKNL Kendari.
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sudah di-record ke dalam aplikasi SIMPLe. 

Pada bidang lelang, tingginya animo 
masyarakat Kendari terhadap obyek 
lelang, khususnya barang inventaris, turut 
membantu keberhasilan KPKNL Kendari 
memenuhi target dalam hal penjualan 
barang melalui lelang, baik pokok lelang 
maupun bea lelang selama tahun 2011. 
Tercatat, dari target pokok lelang dan 
bea lelang masing-masing sebanyak Rp5 
miliar dan Rp101 juta, terkumpul masing-
masing sebesar Rp35,4 miliar dan Rp255 
juta, atau terdapat kenaikan sebesar 
706% dan 252%. 

Ada terobosan yang dilakukan oleh 
KPKNL Kendari dalam bidang lelang. 
Sebagaimana dijabarkan Kepala Seksi 
Pelayanan Lelang, Arif Suharsono, KPKNL 
Kendari membuat kartu monitor lelang 
yang didesain untuk memudahkan 
identifikasi risalah lelang. Dengan melihat 
kartu monitor ini, pokok-pokok isi risalah 
lelang seperti  jenis lelang, harga limit, 
obyek lelang, nomor permohonan, dan 
lain-lain bisa diidentifikasi tanpa harus 
membuka detail isi risalah lelang. Yang 
lebih penting, imbuhnya, produktivitas 
pejabat lelang bisa langsung terlihat 

dengan melihat kartu monitor ini. 

Tingginya pencapaian kinerja KPKNL 
Kendari berbanding lurus dengan 
tingginya tingkat kepuasan stakeholder. 
Berdasarkan hasil pengukuran tingkat 
kepuasan stakholder yang diolah dari 
survei kepuasan pelanggan, diperoleh 
hasil bahwa, dalam skala 5, KPKNL 
Kendari mencatat skor indeks kepuasan 
pelanggan 4,12 dari target 4,04.  
Angka ini, ujar Guntur, meskipun bisa 
dibilang bahwa KPKNL Kendari berhasil 
memberikan pelayanan yang “Cantik” 
hingga para stakeholder merasa puas, 
harus dipandang sebagai  barometer yang 
harus dipertahankan dan ditingkatkan di 
tahun-tahun mendatang. 

Ditambahkan pria yang pernah menjabat 
kepala KPKNL Palangkaraya tahun 
2007 ini bahwa pelayanan “Cantik” juga 
merupakan implementasi dari Nilai-nilai 
Kementerian Keuangan. Teladan dari 
pimpinan, pembinaan dan sosialisasi 
internal melalui rapat berkala adalah 
serangkaian kegiatan dalam rangka 
internalisasi Nilai-nilai Kementerian 
Keuangan di lingkungan KPKNL Kendari.

Ditanya tentang strategi yang diterapkan 

hingga memperoleh pencapaian seperti 
ini, Guntur mengatakan bahwa intinya 
adalah komunikasi dan koordinasi, 
baik internal dengan pegawai, atasan 
di kantor wilayah dan kantor pusat, 
maupun eksternal dengan para 
stakeholder. Diuraikan pria kelahiran 
Sleman ini bahwa komunikasi internal 
bisa dibangun setiap saat. Para pegawai 
adalah aset utama sebuah organisasi. 
Oleh karena itu, tempatkan mereka 
sebagai mitra kerja, bukan bawahan 
semata. Dari sana akan lahir ide-ide 
kreatif dan inovatif guna perbaikan 
pelayanan dan peningkatan kinerja 
organisasi. Di samping itu, melibatkan 
mereka dalam rapat berkala internal dan 
memberikan mereka kesempatan untuk 
mengikuti pelatihan, workshop, maupun 
pendidikan formal juga berkontribusi 
bagi peningkatan kompetensi pegawai 
yang pada gilirannya akan memajukan 
organisasi. 

Sedangkan komunikasi dengan pihak 
eksternal, ia menekankan agar pelayanan 
“Cantik” dijadikan pedoman bagi seluruh 
pegawai. Bentuk lain komunikasi yang 
diberikan kepada stakeholder diantaranya 
adalah sosialisasi pelaksanaan tugas dan 
fungsi KPKNL Kendari, seperti rekonsiliasi 
BMN, sosialisasi pengurusan piutang 
negara, tata cara dan pelaksanaan lelang. 
Sebagai bentuk kepedulian pada kaum 
perempuan, KPKNL Kendari menyediakan 
ruang menyusui. Selain itu, lajur khusus 
untuk kursi roda bagi penyandang cacat 
juga tersedia di kantor ini, sebagai bentuk 
kepedulian bagi sesama. 

Di akhir diskusi, Guntur mengajak 
seluruh pegawai di KPKNL Kendari 
agar pencapaian pada tahun 2011 
dijadikan semangat untuk meningkatkan 
pencapaian sekaligus meningkatkan 
kualitas pelayanan secara “Cantik”. [gg]

Para pegawai KPKNL Kendari.  Gigih
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Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 
(DJKN) mengadakan Rapat Kerja 
Terbatas (Rakertas) pada tanggal 9 s.d. 
10 Februari 2012 di Gedung Syafrudin 
Prawira Negara lantai 5, Jakarta. Acara 
ini mengambil tema “Kita Tingkatkan 
Kinerja melalui Penetapan Strategi 
Pencapaian Target Kinerja Yang 
Handal.” Acara  dihadiri oleh Dirjen 
KN, Sekretaris DJKN, para Direktur di 
lingkungan DJKN berikut satu pejabat 
eselon III, para Tenaga Pengkaji, para 
Kepala Kanwil seluruh Indonesia 
berikut satu Kepala Bidang, dan para 
Kepala KPKNL yang ditunjuk.

Acara dimulai Kamis (9/2) dengan 
diawali pembukaan dan pembacaan 
doa. Acara dilanjutkan dengan 

arahan umum oleh Direktur Jenderal 
Kekayaan Negara Hadiyanto. Dalam 
arahannya, Dirjen KN menyampaikan 
terima kasih kepada seluruh jajaran 
DJKN yang telah bekerja keras selama 
tahun 2011, sehingga target yang 
telah ditetapkan dapat dicapai bahkan 
terlampaui. Dirjen mengingatkan 
bahwa pencapaian target tahun 
2011 merefleksikan 2 (dua) hal yaitu 
perencanaan yang kurang baik atau 
memang kinerja kita yang bagus. 
Dirjen berharap prestasi yang 
dicapai di tahun 2011, bukan karena 
perencanaan yang kurang baik akan 
tetapi dikarenakan kinerja yang bagus.

Dirjen menyatakan bahwa Rakertas 
merupakan kegiatan yang penting 

dilakukan sebagai salah satu sarana 
knowledge sharing, sehingga 
diharapkan dengan kegiatan ini 
pegawai DJKN tidak kehilangan 
orientasi terhadap pekerjaan. Dirjen 
juga menyampaikan bahwa tahun 
2012 merupakan tahun naik kelas yang 
artinya naik dari semua indikator baik 
key performance indicator (KPI) maupun 
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. 
Disamping itu, naik kelas juga dapat 
diartikan dalam bekerja tidak hanya 
sebatas business as usual akan tetapi 
mengalami peningkatan. “Temuan BPK 
pada tahun lalu agar tidak lagi menjadi 
temuan di tahun 2012,” ujar Dirjen KN 
saat memberikan contoh tentang naik 
kelas di tahun 2012.

Oleh: Tim Humas DJKN

Atas: Suasana Rakertas. Kanan: Direktur Jenderal memberikan arahan didampingi 
Sekretaris DJKN.  Qori

Rakertas DJKN
2012 
Tahun Naik Kelas

Liputan Khusus
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Dirjen berpesan agar para peserta 
yang hadir dalam membuat kebijakan 
agar responsif dan komprehensif 
dapat dilaksanakan di lapangan, 
disamping itu, pegawai di daerah 
diharapkan dapat memberikan 
masukan kepada kantor pusat untuk 
merumuskan kebijakan dengan baik. 
Dirjen mengingatkan kepada peserta 
rapat agar selalu berhati-hati dalam 
menjalankan pekerjaan mengingat 
risiko pekerjaan yang cukup besar.

Setelah menyampaikan sambutan, 
selanjutnya Dirjen menyampaikan 
sambutan dari Menteri Keuangan 
dimana salah satu poin penting 
yang menjadi perhatian Menteri 
Keuangan adalah pentingnya 
menjaga kepercayaan stakeholder. 
Disamping itu, Menteri Keuangan 
berharap, agar kinerja Kemenkeu 
harus lebih baik dibandingkan dengan 
Kementerian Negara/Lembaga lain. 
Salah satu hal yang ditekankan oleh 
Menteri Keuangan adalah Daftar 
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 
tahun 2012 harus terserap 95% 
dengan disertai peningkatan kualitas 
pelayanan.

Menkeu secara khusus berpesan 
kepada seluruh jajaran DJKN agar 
membenahi pengelolaan kekayaan 
negara, piutang negara, aset BPPN, 
aset KKKS, dan Strategic Asset 
Management, internal control agar 
diperkuat, pengendalian terhadap 
portofolio DJKN, dan khusus bidang 
penilaian Menkeu berpesan agar 
kualitas penilai dapat ditingkatkan. 
“Metodologi yang digunakan dalam 
penilaian agar diperhatikan,” ucap 
Dirjen KN meneruskan arahan dari 
Menkeu.

Rapat dimulai dengan panel diskusi 
tentang upaya pencapaian target di 

bidang pengelolaan kekayaan negara 
yang diawali presentasi oleh Direktur 
Barang Milik Negara (BMN) Dedi Syarif 
Usman dengan moderator Tenaga 
Pengkaji Optimalisasi Kekayaan 
Negara Bambang S. Marsoem. 
Direktur BMN menjelaskan tentang 
strategi penyelesaian permasalahan 
identifikasi BMN yang dapat 
disertipikasikan sehingga diharapkan 
tahun 2013 sudah dilakukan sertipikasi 
BMN. Pemaparan selanjutnya 
dilakukan oleh Direktur Pengelolaan 
Kekayaan Negara dan Sistem Informasi 
(PKNSI) Suryanto yang memaparkan 
tentang pengelolaan kekayaan 
negara dan current issue pengelolaan 
kekayaan negara. Panelis ketiga dalam 
sesi ini adalah Direktur Kekayaan 
Negara Dipisahkan (KND) Arif 
Baharudin yang menyampaikan materi 
tentang upaya pencapaian target di 
bidang pengelolaan kekayaan negara 
dipisahkan.

Panel diskusi yang kedua membahas 
upaya pencapaian target di bidang 
pengurusan piutang negara yang 
disampaikan oleh Kasubdit Piutang 
Negara II Joko Prihanto dibantu oleh 
Kasubdit Piutang Negara I Andy 
Pardede dengan moderator Direktur 
Hukum dan Humas Tavianto Noegroho 
yang membahas road map percepatan 
penyelesaian pengurusan piutang 
negara.

Setelah istirahat siang, acara 
dilanjutkan dengan panel diskusi 
tentang upaya pencapaian target di 
bidang lelang oleh Direktur Lelang 
Purnama T. Sianturi dengan moderator 
Tenaga Pengkaji Harmonisasi 
Kebijakan Nuning Sri Rejeki. Panel 
diskusi yang terakhir adalah evaluasi 
capaian kinerja 2011, pemaparan 
IKU Kemenkeu-One DJKN 2012, 
pemaparan IKU Kemenkeu-Two Kanwil 

DJKN 2012, dan monitoring tindak 
lanjut atas temuan aparat pemeriksa 
fungsional yang disampaikan oleh 
Sekretaris DJKN Agus Rijanto Sedjati.

Pada acara ini, Kantor Wilayah III 
Direktorat Jenderal kekayaan Negara 
(DJKN) Pekanbaru berhasil meraih 
predikat sebagai kantor dengan 
kinerja terbaik se-DJKN dengan Nilai 
Kinerja Unit (NKU) 114,57% dengan 
mengungguli 16 kantor wilayah 
lainnya. Di peringkat kedua dan 
ketiga, diraih oleh Kanwil I Banda Aceh 
dengan NKU 113.68% dan kanwil 
VI Serang dengan NKU 112,99%. 
Selain penyerahan penghargaan 
kantor berkinerja terbaik, dalam 
Rakertas yang mengambil tema “Kita 
Tingkatkan Kinerja Melalui Penetapan 
Strategi Pencapaian Target Kinerja 
yang Handal” ini juga dilakukan acara 
“Penandatanganan Kontrak Kinerja 
Pejabat Eselon II DJKN” oleh sesditjen, 
seluruh direktur, tenaga pengkaji, dan 
kepala kanwil I sampai XVII.

“Menkeu secara 
khusus berpesan 
kepada seluruh 
jajaran DJKN 
agar membenahi 
pengelolaan 
kekayaan negara, 
piutang negara, 
aset BPPN, aset 
KKKS, dan Strategic 
Asset Management, 
internal control 
agar diperkuat, 
pengendalian 
terhadap portofolio 
DJKN, dan khusus 
bidang penilaian 
Menkeu berpesan 
agar kualitas penilai 
dapat ditingkatkan. 
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Sebelum Dirjen menutup Rakertas 
pertama di tahun 2012 ini, Sesditjen 
Agus Rijanto Sedjati membacakan 
kesimpulan dan rekomendasi 
kebijakan yang dihasilkan dalam 
Rakertas tersebut. Dalam arahan 
penutupannya, Dirjen kekayaan 
Negara Hadiyanto mengatakan bahwa 
sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), 
seluruh jajaran DJKN harus selalu 
mencapai kinerja yang lebih baik, 
karena tugas-tugas publik semakin 
berat serta mindset PNS sekarang 
sudah berubah ke arah yang lebih baik. 
“Saat ini, publik tidak hanya memantau 
tapi menuntut agar kita lebih keras 
dalam bekerja,” tegasnya.

Saat kontrak kinerja, lanjutnya, 
efisiensi tetap perlu dilakukan, tapi 
jangan sampai menghambat output. 
Resources yang ada harus digunakan 
secara maksimal dan harus bersinergi 
agar capaian lebih optimal. “Pastikan 
leadership tetap dijalankan dengan 
baik,” imbuh Hadiyanto.

Ia menyampaikan bahwa saat ini DJKN 

tengah menggodok empat Rancangan 
Undang-Undang (RUU) yaitu, RUU 
Pengurusan Piutang Negara dan 
Piutang Daerah (PPN dan PD), RUU 
Pengelolaan kekayaan Negara, RUU 
lelang, dan RUU Penilai. Dari Keempat 
RUU tersebut, terangnya, RUU PPN dan 
PD merupakan RUU yang paling siap 

dan sat ini sudah masuk pembahasan 
DPR. “Senin besok (13 Februari-red), 
DPR akan melaksanakan rapat Panitia 
Kerja (Panja) DPR yang akan membahas 
RUU tentang PPN dan PD,” ujarnya.

Dalam RUU PPN dan PD ini, terangnya, 
nanti tidak ada lagi Panitia Urusan 
Piutang Negara (PUPN), sehingga 
DJKN bertanggung jawab penuh dan 
tidak ada lagi keterlibatan kejaksaan 
dan kepolisian. Dari sisi prosedur, ada 
percepatan/shortcut jika debitor tidak 
mengakui jumlah utangnya, sehingga 
tidak ada lagi pernyataan bersama 
(PB).

Orang nomor satu di DJKN ini 
mengatakan bahwa selain RUU 
PPN dan PD ini, DJKN juga harus 
berkomitmen agar ketiga RUU 
lainnya (PKN, Penilai, dan Lelang-red) 
harus juga dituntaskan. Mengenai 
urgensi dari keempat RUU ini, Dirjen 
menegaskan bahwa jika keempat RUU 
ini sudah jadi dan disahkan DPR, maka 
organisasi DJKN akan semakin kuat 
dan solid.

Direktur PKN dan SI (kiri) memaparkan kebijakan di direktoratnya.  Qori

Direktur Lelang (kiri) menjelaskan kebijakan di Direktoratnya didampingi tenaga pengkaji RPEKND.  Qori
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Liputan Khusus

Kesimpulan dan rekomendasi 
kebijakan yang dihasilkan dalam 
Rakertas adalah sebagai berikut.

1. Keinginan dan harapan Menteri 
Keuangan agar Kementerian 
Keuangan dapat “naik kelas” dalam 
lingkup regional sebagaimana 
tercermin dari perubahan visi 
Kementerian Keuangan, harus 
disikapi dengan perbaikan dan 
pengembangan, baik dari aspek 
SDM, pola pikir dan budaya kerja, 
infrastruktur, sistem IT, maupun 
organisasi.

2. Setiap unit kerja di lingkungan DJKN 
harus melakukan perencanaan 
dengan komprehensif (rencana 
kinerja maupun rencana 
penyerapan anggaran) serta 
melaksanakan rencana kerja yang 
telah disusun dengan etos kerja 
yang kuat, disiplin, dan semangat 
militansi yang tinggi dalam upaya 
mencapai target kinerja yang telah 
ditetapkan.

3. Perlunya penguatan dan 
pelaksanaan fungsi internal control 
secara berjenjang dengan efektif 
dan efisien untuk menunjang 
dan memastikan terwujudnya 
akuntabilitas pelaksanaan tugas 
dan fungsi sehari-hari.

4. Ketentuan mengenai pengelolaan 
kinerja di lingkungan Kementerian 
Keuangan yang terdapat pada KMK 
Nomor 454/KMK.01/2011 agar 
dilaksanakan dengan profesional 
dan bertanggung jawab.

5. Kegiatan sertipikasi BMN tahun 
2012, difokuskan pada upaya 
identifikasi BMN bekerjasama 
dengan BPN, Kementerian Negara/

Lembaga serta jajaran Kanwil dan 
KPKNL untuk menyediakan data 
BMN yang siap disertipikatkan 
pada tahun 2014. Hal  ini sebagai 
komitmen untuk memenuhi 
destination statement sesuai 
arahan Menteri Keuangan sebesar 
20% pada tahun 2014.

6. Tindak lanjut hasil penertiban 
BMN sesuai dengan KMK 
Nomor 271/KMK.06/2011 agar 
segera diselesaikan dengan 
penuh komitmen mengingat 
KMK tersebut mengamanatkan 
penyelesaian tindak lanjut paling 
lambat 2 (dua) tahun terhitung 
sejak tanggal ditetapkannya KMK. 
Untuk itu seluruh jajaran DJKN 
dapat memenuhi IKU Penyelesaian 
BMN Kementerian Keuangan yang 
bermasalah.

7. Dalam rangka mengoptimalkan 
hasil utilisasi kekayaan negara, 
diperlukan peran aktif dari jajaran 
DJKN baik Kantor Pusat, Kantor 
Wilayah maupun KPKNL untuk 
melakukan koordinasi dengan 
satker mengenai kemungkinan/
potensi utilisasi kekayaan negara 
dari satker-satker tersebut dengan 
menggunakan basis data hasil IP 
BMN.

8. Proses input data SIMPLe 
diharapkan selesai pada Februari 
dan selanjutnya agar segera 
disampaikan ke Kantor Pusat DJKN 
pada bulan Maret. Kedepannya 
semua produk hukum akan 
dilakukan autentifikasi oleh sistem 
SIMPLe.

9. Dalam rangka percepatan 
penyelesaian pengurusan piutang 

negara, semangat crash program 
sangat diperlukan, sehingga perlu 
koordinasi yang baik antara kantor 
pusat dan kantor vertikal di daerah 
sehingga permasalahan yang 
timbul dapat dipecahkan dengan 
baik.

10. Aksi percepatan pengurusan 
piutang Negara terdapat banyak 
resiko hukum, sehingga diperlukan 
perlakuan yang hati-hati, cermat, 
dan tepat dalam pelaksanaannya.

11. Dalam rangka peningkatan 
pelayanan lelang, akan dirumuskan 
upaya simplifikasi Risalah Lelang 
sebagai pemecahan kurang 
optimalnya waktu penyelesaian 
pelaksanaan lelang.

12. Dalam melaksanakan tugas di 
bidang lelang, jajaran DJKN harus 
selalu berpedoman pada peraturan 
perundangan yang berlaku. Apabila 
terdapat permasalahan hukum, 
Direktorat Lelang akan membantu 
memberikan penyelesaian masalah 
yang dihadapi oleh KPKNL/Kanwil, 
Pejabat Lelang Kelas II, dan Balai 
Lelang.

13. Hasil capaian kinerja DJKN 
tahun 2011 cukup memuaskan, 
namun dalam rangka memenuhi 
ekspektasi stakeholder, seluruh 
jajaran DJKN harus meningkatkan 
kinerja menjadi lebih baik lagi.

14. Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two 
2012 yang telah ditandatangani 
menjadi komitmen kinerja yang 
harus diwujudkan  dan digunakan 
sebagai panduan dalam melakukan 
cascading sampai pada level 
pelaksana.

Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan Rakertas
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Apa Kata Mereka

Gaspar Bacenti Fernandez (KPKNL Balikpapan)
Menurut Saya, Nilai-Nilai Kementerian Keuangan sebenarnya sudah diterapkan oleh pegawai DJKN 
dalam kegiatan sehari-hari. Namun, penjabaran dari nilai-nilai tersebut belum dapat dipahami 
dengan sempurna oleh setiap pegawai, sehingga masih dibutuhkan sosialisasi tentang Nilai-Nilai 
Kementerian Keuangan untuk pegawai di kantor operasional. Terkait Media KN, Saya rasa masih 
perlu ditambahkan rubrik mengenai telaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 
tupoksi DJKN, agar seluruh pegawai dapat menerapkan peraturan tersebut secara benar. Selain 

itu, dalam setiap edisi perlu juga disampaikan jadwal diklat-diklat yang akan diselenggarakan DJKN dalam waktu dekat. 
Harapan saya untuk DJKN ke depan, institusi ini dapat menjadi organisasi yang kuat dan kokoh sehingga dapat berdiri tegak 
dan sejajar dengan unit eselon I lainnya.

Hafidz (KPKNL Kendari)
Saya termasuk orang yang suka membaca Media KN, meskipun tidak seluruh artikel. Saya banyak 
ditugaskan di front office yang banyak menemui tamu kantor, secara tidak langsung membuat saya 
harus membaca Media KN. Lagipula, rak majalah dan surat kabar yang terletak tidak jauh dari meja 
front office,  membuat saya menyempatkan membaca di kala senggang tidak ada tamu.
Sekiranya diijinkan, saya usul agar pendidikan minimal sebagai syarat mengikuti workshop  maupun 
diklat di Jakarta ditiadakan. Pegawai di daerah itu terbatas. Bahkan banyak diantaranya yang 
diangkat dari honorer. Kalau dibatasi oleh pendidikan terakhir, umumnya minimal D3 atau S1, maka hilanglah kesempatan 
mereka untuk meningkatkan kompetensinya.

Danang Fehriyanto (KPKNL Biak)
Untuk nilai-nilai Kementerian Keuangan, disini kita lebih menekankan kepada nilai profesioalisme. 
Integritas sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Kita bersinergi, bersatu, bahu membahu untuk 
menyelesaikan semua pekerjaan, untuk mendukung nilai-nilai yang dijunjung oleh Kementerian 
Keuangan.
Mengenai pengembangan SDM, menurut saya di Biak pegawainya jumlahnya sedikit, jadi tidak bisa 
hanya menguasai satu bidang saja. Kita saling membantu segala sesuatu yang berhubungan dengan 

teknik, misalnya penilaian. Catatan pentingnya, kita harus bisa menguasai segala macam, khususnya yang berhubungan 
dengan teknis.
Mengenai Media KN, banyak topik sudah termuat disini, sudah cukup bagus. Terkait dengan satker, yang paling perlu untuk 
mereka saat ini memerlukan sosialisasi tentang pengelolaan BMN, tentang segala macam yang ada di lingkup DJKN, saya 
rasa itulah yang paling penting untuk mereka ketahui. Untuk itu, Media KN diharapkan bisa membantu.

Ramson Damanik (KPKNL Medan)
Saya memahami dan memaknai Nilai-Nilai Kemenkeu sebagai pondasi dan karakter khas Kemenkeu. 
Nilai-nilai Kemenkeu menjadi panduan dan juga rambu dalam melaksanakan tugas. Untuk itu, kami 
segenap insan KPKNL Medan sebagai salah satu kantor pelayanan teladan DJKN siap menerapkan 
IPSPK (Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan) dalam pelaksanaan 
tugas dan fungsi. Harapan saya terhadap DJKN, agar dikenal sebagai motor dalam pengelolaan 
dan pengamanan kekayaan negara yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.  Khusus 
terhadap pengembangan SDM, sudah cukup baik dibanding masa lalu dan mohon dipertahankan sekaligus ditingkatkan. 
Pendapat saya tentang Media KN, media ini dapat memberi spirit baru pengelolaan kekayaan negara dan sangat berguna 
untuk menyebarkan informasi dan publikasi terkait pengelolaan kekayaan negara baik kepada pegawai di DJKN maupun 
stakeholders. Saya berharap agar setiap pegawai DJKN diberikan satu Media KN guna menambah wawasan.
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Info Kesehatan

Kenapa Orang 
Perlu Main 
Badminton?

Oleh: Merry Wahyuningsih - detikHealth

Permainan bulutangkis alias 
badminton sudah menjadi olahraga 
yang merakyat bagi orang Indonesia 
dan Asia umumnya. Ternyata 
dari hasil penelitian, olahraga ini 
memang layak dimainkan dan 
lebih unggul ketimbang tenis. 
Bulutangkis adalah olahraga 
raket yang biasanya dilakukan di 
dalam ruangan. Bulutangkis bisa 
menjadi bentuk latihan aerobik 
yang membantu meningkatkan 
daya tahan tubuh dan stamina. 
Alasan orang bermain bulutangkis 
bisa bermacam-macam, baik 
hanya untuk olahraga rutin 
atau bahkan untuk kompetisi. 
Tapi seperti dilansir Livestrong dan 
Menshealth, berikut beberapa alasan 
kenapa orang harus berolahraga 
bulutangkis:

1. Bakar Banyak Kalori
Jumlah kalori yang terbakar selama 
bermain bulutangkis sebagian 
tergantung pada intensitas bermain. 
Rata-rata pemain dengan berat 
badan 68 kg dapat membakar 
kalori sekitar 272 kalori per jam. 
Tapi untuk sebuah kompetisi 
bulutangkis, pemain bisa membakar 
sekitar 500 kalori dalam satu jam. 
Tapi pembakaran kalori dari bermain 
bulutangkis juga dipengaruhi oleh 
berat badan pemainnya. Sebagai 
contoh, orang dengan berat badan 90 
kg bisa membakar 544 kalori dalam 1 
jam bermain bulutangkis. Sedangkan 
orang dengan berat badan 55 kg 
membakar 327 kalori dengan durasi 
yang sama.

2. Memberi Manfaat Kardio yang 
Besar
Bermain bulutangkis merupakan 
latihan yang memberi manfaat kardio 
yang lebih besar dibandingkan squash 
(sejenis olahraga raket) dan tenis.

3. Melatih Kekuatan
Sebuah penelitian di Inggris 
menunjukkan bahwa bulutangkis 
merupakan olahraga yang dapat 
melatih kekuatan kaki. 15 persen dari 
gerakan bulutangkis adalah gerakan 
cepat, seperti melompat, menekuk 
lutut dan berlari.

4. Memberi Kepadatan Tulang
Studi terpisah dari Swedia 
menunjukkan bahwa bermain 
bulutangkis dapat meningkatkan 
kepadatan tulang yang signifikan. 
Oleh karena itu, olahraga ini bisa 
menjauhkan seseorang dari ancaman 
osteoporosis.
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Kilas Berita

<<
Kanwil III Pekanbaru Raih Predikat 
Kantor Berkinerja terbaik se-DJKN
Kanwil III DJKN Pekanbaru berhasil meraih predikat sebagai kantor 
dengan kinerja terbaik se-DJKN dengan Nilai Kinerja Unit (NKU) 114,57% 
dengan mengungguli 16 kantor wilayah lainnya. Predikat terbaik ini 
diberikan oleh Direktur Jenderal kekayaan Negara kepada Kakanwil III 
DJKN Tri Intiaswati pada Rakertas DJKN yang dihadiri oleh Sekretaris 
DJKN, para direktur, tenaga pengkaji serta seluruh kepala kanwil, Jumat 
(10/2) di Aula Kantor Pusat DJKN, Jakarta. Sedangkan di peringkat kedua 
dan ketiga, diraih oleh Kanwil I Banda Aceh dengan NKU 113.68% dan 
kanwil VI Serang dengan NKU 112,99%. 

>>
Kanwil VI DJKN: Peran Aktif Tim Asistensi 

Daerah Optimalkan Penyelesaian 
ABMA/C

Menyambut tahun 2012, bertempat di Hotel Mambruk, Anyer Kanwil VI DJKN 
Serang menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Asistensi Daerah (TAD) 
Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina (ABMA/C) pada 27-28 Desember 
2011. Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua TAD Kepala Kanwil VI DJKN 
Serang serta anggota TAD seperti Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kas 
Daerah (DPKAD) Provinsi Banten, Asisten Perdata dan Tata Usaha Kejaksaan 
tinggi Banten, Kanwil BPN Provinsi Banten, Kantor Pertanahan, Poswil BIN 
Provinsi Banten, Kanwil Kemenkumham Provinsi Banten, Polda Banten, dan 
perwakilan TNI.

<<
KPK Serahkan Barang Gratifikasi kepada 
Kementerian Keuangan
KPK menyerahkan barang gratifikasi kepada DJKN pada tanggal 26 Januari 2012 
di ruang Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKN-
SI) DJKN. Barang gratifikasi yang diserahkan antara lain 3 buah jam tangan, 
payung, tas, kalung emas, pakaian, mukena, dan sajadah dengan total 10 buah 
dengan nilai perolehan Rp6.890.000 dan CNY249 (Yuan China). Barang gratifikasi 
tersebut merupakan laporan gratifikasi dari para pejabat/pegawai pada BP 
Migas, Kementerian Perindustrian, PT Garuda Indonesia Tbk, dan Pusat Investasi 
Pemerintah Kementerian Keuangan. Penyerahan ini merupakan untuk pertama 
kalinya di tahun 2012.

>>
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah 

Jabatan Pejabat Eselon IV di Lingkungan 
Kanwil XII DJKN Banjarmasin

Bertempat di ruang rapat KPKNL Banjarmasin, pada tanggal 28 Februari 
2012 dilaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Pejabat 
Eselon IV di lingkungan Kanwil XII DJKN Banjarmasin. Setelah pelantikan 

dan pengambilan sumpah, Kakanwil XII DJKN Banjarmasin, Hady Purnomo 
menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bergabung kepada 

para pegawai DJKN yang berasal dari luar Pulau Kalimantan dalam jajaran 
struktural di lingkungan Kanwil XII DJKN Banjarmasin.



<<
Sosialisasi Penatausahaan BMN Satker 
Kementerian/Lembaga Wilayah Batam
KPKNL Batam melakukan sosialisasi penatausahaan Barang Milik Ne-
gara (BMN) bagi para petugas penatausaha BMN dari satuan kerja (sat-
ker) Kementerian/Lembaga yang berada di wilayah Kota Batam pada 
tanggal 23 Februari 2012 bertempat di Aula Jabbal Rahmah, Gedung 
Pusat Informasi Haji, Kota Batam. Acara sosialisasi tersebut dibuka oleh 
Kepala KPKNL Batam, Ferdinan Lengkong.

>>
Sosialisasi Lelang Hak Tanggungan KPKNL Metro

KPKNL Metro menggelar acara sosialisasi lelang dengan tema 
“Lelang Hak Tanggungan Sebagai Solusi Penyelesaian Kredit 

Macet” pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2012 bertempat di 
Hotel Novotel, Lampung.

Acara ini baru pertama kali diadakan untuk kalangan perbankan 
dalam wilayah kerja KPKNL Metro dan diikuti oleh peserta 

dalam jumlah yang cukup besar yakni sebanyak 36 bank dari 8 
kabupaten/kota yaitu Kabupaten Lampung Tengah, Lampung 

Timur, Lampung Utara, Tulang Bawang, Way Kanan, Mesuji, Tuba 
Barat, dan Kota Metro, terdiri dari bank pemerintah, bank swasta, 

maupun bank perkreditan rakyat (BPR).
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Kilas Berita

>>
Menkeu Kunjungi Gedung Keuangan 

Negara Bandung
Menteri Keuangan Agus Martowardojo berkenan mengunjungi jajaran   
Kementerian Keuangan di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 7 Januari 
2012 di GKN Bandung. Menkeu menyampaikan apresiasi atas semua 
prestasi jajaran Kemenkeu Jawa Barat termasuk DJKN pada tahun 2011 dan 
mendengar secara langsung perkembangan serta mencari masukan atas 
hal-hal terkini yang perlu segera ditindaklanjuti oleh pimpinan Kemenkeu.

<<
Kanwil XV DJKN Makassar Berikan 
Pencerahan Terkait Pengelolaan Aset 
Pemda dari Dana DK/TP
Senin,  27 Februari 2012, bertempat di aula Sangia Ni Bandera yang 
terletak pada Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sulteng)
telah diselenggarakan sosialisasi yang bertajuk “Optimalisasi 
Penerimaan Negara, Penyerapan Anggaran dan Pengelolaan Aset 
BMN Dana Dekon/TP”. Sosialisasi ini dihadiri oleh para walikota/bupati 
se-Sulawesi Tenggara, para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sultra, Pimpinan Instansi Vertikal 
Penerima dana APBN tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota se Sultra,  
dan seluruh Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Sulteng.



<<
Penandatangan 
Kontrak Kinerja 
Kemenkeu-Two
Jakarta, 10 Februari 
2012

>>
Verifikasi 

BMN
Jakarta, 13 

Februari 2012

>>
Penandatanganan

Kerja Sama 
Kementerian 

Keuangan dan 
Polri

Jakarta, 8 Maret 2012
Qori

Qori

Qori
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Galeri DJKN



<<
Peresmian KPKNL 
Sidoarjo
Sidoarjo, 9 Maret 2012

>>
Peresmian 

KPKNL 
Pekalongan

Pekalongan, 28 
Februari 

2012

Niko

Bend

<<
Penandatanganan 
Perjanjian 
Pengelolaan Aset 
Tahun 2012 antara 
Kementerian 
Keuangan dengan 
PT. PPA
Jakarta, 7 Maret 2012

Niko
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>>

Bukit Lapis Saus Mint 
Citeureup

Hamdi Kurniawan

Sony A300 | minolta 70-210mm | 
fl 160, F8, 1/500s, iso100 | Editor 

HDR w Photomatix

SnapShot

<< 
SD Laskar Pelangi
Manggar, Belitong

Andi Al Hakim
KPKNL Serpong

Nikon | Nikkor 18-35 on FX | ISO 200 | Filter 
CPL | 18mm

<< 

Penikmat Sunset

Ranang Djamaludin
KPKNL Gorontalo

Canon | f/4 | 1/500 sec | ISO 200 | Editor Adobe 
Photoshop  CS3

Rubrik ini memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi para pegawai DJKN untuk menampilkan karya seni fotografinya. Kirim hasil karya fotografi anda 
yang belum dipublikasikan di media manapun beserta caption (cerita dibalik foto) maksimal empat kalimat dan data teknis (EXIF)-nya ke redaksi Media KN 
mediadjkn@depkeu.go.id atau melalui group KF DJKN di Facebook. Redaksi berhak memilih karya fotografi yang akan ditampilkan di majalah ini.
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