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Visi dan Misi

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

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 efektifitas
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 dan
akuntabel;
5. Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil dan
kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasikan
kepentingan masyarakat.

Integrity
Commitment
Sincerity
One Team
One Spirit
One Goal
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Daftar Isi

PENERTIBAN BARANG
MILIK NEGARA

Sejak
ditetapkannya
Peraturan
Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008,
pemerintah telah melakukan upaya mewujudkan
pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang baik
melalui
langkah
penataan
organisasi
dan
penetapan ketentuan lebih lanjut dari Peraturan
Pemerintah dimaksud serta mulai melakukan
pembentukan database BMN melalui Inventarisasi
dan Penilaian BMN.

hal.6

Wawancara
Ketua Satgas
Penertiban BMN
Penertiban BMN merupakan tugas berat yang
diemban oleh DJKN. Per tanggal 31 Maret 2010,
penertiban BMN itu telah berhasil diselesaikan
sebesar 98%. Keberhasilan ini tidak terlepas dari
sosok pria ini. Sebagai Ketua Satgas Penertiban
BMN, peran Suyatno Harun tidak diragukan lagi.
Pada edisi kali ini kami sajikan wawancara dengan
pria yang juga menjabat sebagai Direktur Penilaian
Kekayaan Negara DJKN.
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BMN, banyak kisah suka dan duka yang dialami.
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Salam
Redaksi
Di sela-sela kesibukan menyelesaikan tugas rutin, redaksi akhirnya dapat menghadirkan Media
Kekayaan Negara ini di hadapan pembaca.
Pada edisi kedua ini, Media Kekayaan Negara mengetengahkan tema penertiban Barang Milik Negara
(BMN). Sejak Indonesia merdeka, aset negara yang bernilai triliunan rupiah belum terinventarisasi dan tertata
dengan baik. Banyak aset yang hilang, dikuasai oleh pihak yang tidak berhak atau dimanfaatkan oleh pihakpihak tertentu yang hasilnya tidak masuk ke kas negara.
Pada Agustus 2007 Direktorat Jenderal Kekayaan Negara memulai kegiatan inventarisasi dan penilaian
BMN di seluruh Indonesia. Dengan kerja keras dan mengerahkan seluruh sumber daya, akhirnya DJKN berhasil
menyelesaikan inventarisasi dan penilaian sebesar 98% (per 31 Maret 2010). Pencapaian ini mendapat apresiasi
Menteri Keuangan yang disampaikan pada acara Rapimtas DJKN tanggal 18 Mei 2010 bahwa terselesaikannya
inventarisasi dan penilaian sebesar 98% adalah pencapaian yang luar biasa. Hasil ini merupakan kerja keras
dan kerjasama seluruh jajaran staf DJKN dengan kementerian/lembaga.
Penertiban BMN ini akhirnya membuahkan hasil. Pada tanggal 1 Juni 2009, BPK mengumumkan opini
terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2009, yaitu Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Suatu opini di bawah opini terbaik Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dari sisi aset tetap, penertiban BMN ini
memberi andil dalam perbaikan opini BPK. Sebagaimana dikutip dari siaran pers BPK tanggal 1 Juni 2009, “….
Dalam tahun 2009 pemerintah telah melakukan perbaikan, berupa inventarisasi dan penilaian atas aset tetap
yang diperoleh sebelum tahun 2005 yang telah mencapai 98%.” Dengan peningkatan opini ini, berarti LKPP
lebih bisa dipertanggungjawabkan (lebih akuntabel).
Apresiasi juga datang dari museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) dengan memberikan penghargaan
atas Rekor “Unit Organisasi Pertama yang Berhasil Melakukan Penilaian Menentukan Nilai WAjar Barang Milik
Negara (BMN) di 22.619 Satuan Kerja dalam waktu 2 Tahun 8 Bulan pada tanggal 21 Juni 2010.
Pada edisi kali ini juga dihadirkan beberapa tulisan mengenai lelang BMN/D, pengelolaan kekayaan
negara yang berasal dari Hak Kekayaan Intelektual, Asuransi BMN dan beberapa artikel lain.
Akhir kata, redaksi mengucapkan selamat membaca dan terima kasih atas partisipasi berbagai pihak
yang telah membantu dan memberikan sumbangsih hingga terbitnya majalah ini. Semoga apa yang disajikan
pada Media Kekayaan Negara edisi kedua ini dapat membuka wawasan dan pengetahuan yang berguna bagi
pembaca sekalian.
Visi:
Menjadi media komunikasi dan sosialisasi antara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan stakeholder yang informatif
Misi:
•
Sebagai media komunikasi dan informasi di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang yang dapat
diandalkan dan akuntabel.
•
Sebagai media kehumasan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk menyebarluaskan informasi mengenai kegiatan
dan program-program Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
Pengarah: Direktur Jenderal | Penanggung Jawab: Direktur Hukum dan Informasi | Redaktur Tenaga Pengkaji
Harmonisasi Kebijakan (Koordinator), Kabag Ortala, Kasubdit BMN IB, Kasubdit BMN IIB, Kasubdit KNL II, Kasubdit
Piutang Negara I, Kasubdit Pembina Profesi Jasa Pelelangan, Kasubdit Peraturan Perundangan, Kasubdit Sistem
Aplikasi, Kasubdit Pengkajian Sistem dan Layanan Informasi, Muhamad Nahdi, Acep Hadinata, Adi Wibowo |
Penyunting/Editor: Sumarsono, Dian Hendro Cahyono, Rini Sulistiasari, Acep Irawan, Bend Abidin Santosa | Desain
Grafis dan Fotografer: I Ketut Candra Purna, Tajudin | Sekretariat: Risma Br. Sinaga, Marlyn Tupamahu, Edo Pharado,
Endriko | Alamat redaksi: Gedung Syafrudin Prawiranegara Lantai 6 Utara, Komplek Departemen Keuangan, Jl.
Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat | Telp: 021-3512485 | email: mediadjkn@gmail.com
Redaksi menerima sumbangan tulisan untuk dimuat sepanjang sesuai dengan moto majalah ini “Menuju Optimalisasi
Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang”. Tulisan menggunakan huruf Arial 11 spasi 1,5 maksimal 6
halaman dan dikirimkan ke mediadjkn@gmail.com
Design dan Layout by Qori K.
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Profil
Menteri Keuangan:

“Saya Betul-Betul
Fokus Mengenai
Masalah Aset.”

Pada tanggal 20 Mei 2010 yang
lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
melantik Menteri Keuangan RI yang
baru. Untuk lebih mengenalnya, berikut
profilnya.
Nama lengkapnya Agus
Dermawan Wintarto Martowardojo,
namun lebih sering dikenal dengan
Agus Martowardojo. Pria kelahiran
Amsterdam, Belanda, 24 Januari 1956
ini dilantik Presiden Susilo bambang
Yudhoyono sebagai Menteri Keuangan
menggantikan Sri Mulyani Indrawati di
Istana Negara pada tanggal 20 Mei 2010.
Di kalangan bankir, alumnus Fakultas
Ekonomi Universitas Indonesia (1984)
dan Banking & Management Courses di
State University of New York, Buffalo, USA,
Stanford University, Palo Alto, USA serta
Institute of Banking & Finance, Singapore
ini, namanya memang sudah banyak
disebut-sebut berbagai kalangan untuk
menduduki jabatan tersebut.
Sebelum menjabat sebagai
Menteri Keuangan, pria berusia 55 tahun
ini, selama karirnya lebih banyak berkiprah
di dunia perbankan. Ia memulai karir
sebagai Officer Development Program
dan International Loan Officer Bank of
America NT & SA (1984), Vice President
PT Bank Niaga Tbk Corporate Banking
Group di Jakarta dan Surabaya (19861994), Deputy Chief Executive Officer
di Maharani Holding (1994), Direktur
Utama di Bank Bumiputera (1995-1998),
Direktur Utama di Bank Ekspor Impor
Indonesia (1998), Managing Director Risk
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Management and Credit Restructuring
di Bank Mandiri (1999), Managing
Director Retail Banking and Operation
Coordinator (2000), Managing Director
Human Resources and Support Services
(2001), Advisor bagi Ketua dan Wakil
Ketua Badan Penyehatan Perbankan
Nasional untuk bidang Perbankan
(2002), Direktur Utama Permata Bank
(2002-2005) dan jabatan terakhir yang
disandangnya adalah Direktur Utama
Bank Mandiri sejak 16 Mei 2005 yang
pada masa kepemimpinannya berhasil
mengantar Bank Mandiri sebagai
bank terbesar dan sarat prestasi, dan
akhirnya sekarang ini menjadi Menteri
Keuangan.
Di tengah kesibukannya, pria
yang dikenal sebagai sosok pekerja
keras dan sering disapa Agus Marto
ini juga aktif di berbagai organisasi
perbankan diantaranya: Ketua Bankers
Club Indonesia tahun 2000-2003,
Ketua Umum Perhimpunan Bank-Bank
Umum Nasional Swasta (Perbanas)
periode 2003 – 2006, Ketua Umum
Ikatan Bankir Indonesia tahun 2005
dan terakhir menjabat sebagai Ketua
Umum Himpunan Bank-Bank Miliki
Negara (Himbara) tahun 2006.
Terkait pengelolaan aset,
Menteri Keuangan, Agus Martowardojo
menyampaikan akan fokus
memperbaiki segala sesuatu yang
masih kurang, terutama mengenai
permasalahan aset. “Saya akan betulbetul fokus mengenai masalah aset,”
tegasnya seusai menghadiri rapat
paripurna DPR tanggal 1 Juni lalu.

Menkeu
akan
memprioritaskan pembahasan
Undang-Undang Nomor 49 Prp
tahun 1960 tentang Panitia
Urusan Piutang Negara yang
memungk ink an piutang
macet pada bank BUMN
dapat dihapuskan. Agus
dalam kepemimpinannya
d a n d i ny a t a k a n d a l a m
berbagai kesempatan
mengutamakan trust, integrity
dan professionalism. Dalam
memimpin Kementerian
Keuangan Ia juga menekankan
prinsip-prinsip ini dan hal
tersebut sejalan dengan core
value DJKN yaitu: Integrity,
Commitment dan Sincerity.
Pada acara serah
terima jabatan Menkeu
yang baru lalu (20/05), Agus
Martowardojo berpesan agar
kita memiliki kebanggaan
sebagai Pegawai Negeri Sipil
(PNS). “Remunerasi belum
mencerminkan ideal. Tapi kita
memiliki kebanggaan sebagai
PNS. Dengan membangun
komitmen dan bekerjasama,
kita jalankan Kemenkeu
dengan sebaik-baiknya dan
kita bangga menciptakan karya
bagi pertumbuhan Indonesia
dan mensejahterakan rakyat
sesuai tujuan,” pesannya.
Selamat bertugas, Pak Agus!
(bend/dari berbagai sumber,
foto by Dian HC)
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Laporan Utama

PENERTIBAN BARANG MILIK NEGARA

ASET NEGARA MENINGKAT
409 TRILIUN RUPIAH
Gambar salah satu aset negara (google image)

Berawal dari opini disclaimer
(Tidak Menyatakan Pendapat) Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap
Laporan Keuangan Pemerintah
Pusat (LKPP) dari tahun 2004-2007,
pemerintah memulai upaya-upaya
pembenahan terhadap unsur-unsur
LKPP yang menyebabkan disclaimer.
LKPP merupakan laporan pemerintah
untuk mempertanggungjawabkan
amanat rakyat, terutama terkait dengan
penggunaan anggaran (APBN) dan
kepada stakeholder (lembaga dunia
pemberi bantuan/pinjaman, DPR, dunia
usaha dll).
Berdasarkan temuan BPK, terdapat beberapa
kondisi dari unsur BMN/aset negara yang memberikan
kontribusi terhadap disclaimer-nya LKPP, yaitu data aset
tetap tidak tepat dan akurat dalam jumlah, nilai, kondisi
dan status kepemilikannya; organisasi yang kurang
mendukung; sistem dan prosedur terkait aset tetap
yang belum mendukung; belum dilakukannya sertifikasi
6

aset atas nama Pemerintah Republik Indonesia dan nilai
aset tetap yang masih belum wajar. Lembaga pemeriksa
lainnya, yaitu BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan) dalam acara rapat dengar pendapat
dengan DPR-RI tanggal 12 Juni 2007 mengungkapkan
bahwa aset negara di hampir 90% lembaga negara
belum dikelola secara profesional, sehingga kualitas
laporan keuangan pemerintah buruk.
Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP
Nomor 38 Tahun 2008, pemerintah telah melakukan
upaya mewujudkan pengelolaan BMN yang baik melalui
langkah penataan organisasi dan penetapan ketentuan
lebih lanjut dari PP dimaksud serta mulai melakukan
pembentukan database BMN.
Sejalan dengan ini dan dalam rangka
menindaklanjuti temuan BPK atas LKPP, pada tanggal
7 Juni 2007, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun
2007 membentuk Tim Penertiban Barang Milik Negara,
dengan masa kerja sampai dengan 31 Desember 2008.
Masa kerja ini kemudian diperpanjang sampai dengan
31 Maret 2010 melalui Keppres Nomor 13 Tahun 2009
tanggal 9 Mei 2009.
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Tim ini diketuai oleh Menteri Keuangan dan
sebagai wakilnya adalah Menteri Sekretaris Negara.
Anggotanya terdiri dari Jaksa Agung, Menteri Hukum
dan HAM, Menteri Negara BUMN, Menteri Pertahanan,
Sekretaris Kabinet, Kepala BPKP dan Kapolri. Sedangkan
Sekretaris dijabat oleh Direktur Jenderal Kekayaan
Negara, Departemen Keuangan.
Tim Penertiban BMN mempunyai tugas
merumuskan kebijakan dan strategi percepatan
inventarisasi, penilaian dan sertifikasi seluruh BMN
di Kementerian/Lembaga (K/L); mengoordinasikan
pelaksanaan inventarisasi, penilaian dan sertifikasi BMN
di K/L; melakukan monitoring terhadap pelaksanaan
inventarisasi, penilaian dan sertifikasi BMN yang
dilakukan oleh K/L; dan menetapkan langkah-langkah
penyelesaian permasalahan dalam rangka pengamanan
BMN yang berada dalam penguasaan K/L. Dalam
melaksanakan tugasnya, Tim dibantu oleh Satuan Tugas
(satgas) yang keanggotaan, susunan organisasi, tugas
dan tata kerjanya ditetapkan
oleh Menteri Keuangan
selaku Ketua Tim. Tugas
Satgas adalah melakukan
identifikasi permasalahan,
inventarisasi dan valuasi
BMN,
penyesuaian
laporan K/L, sertifikasi dan
pembangunan database
BMN.
Penertiban BMN
didefinisikan sebagai
kegiatan pengumpulan
data BMN meliputi jenis,
jumlah, nilai, berikut
permasalahan dalam
penggunaan, pemanfaatan,
pemindahtanganan,
penatatausahaan,
pengamanan,
dan
pemeliharaaan BMN serta
tindak lanjut dalam rangka
mewujudkan pengelolaan
yang tertib dan akuntabel,
baik secara administratif,
teknis maupun hukum. Jadi
tujuan utama penertiban BMN adalah menginventarisasi
dan mengamankan seluruh BMN pada K/L yang
belum terinventarisasi dengan baik sesuai peraturan
perundang-undangan, menyajikan nilai koreksi BMN
pada laporan keuangan K/L per 31 Desember 2007
dan melakukan sertifikasi BMN atas nama Pemerintah
Republik Indonesia.
Adapun obyek inventarisasi dan penilaian
adalah seluruh BMN yang diperoleh sampai dengan
31 Desember 2007, meliputi: BMN yang belum dicatat
atau disertifikasi atau digunakan/dimanfaatkan, BMN
yang bersumber dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas
Media Kekayaan Negara | Tahun I | Edisi 02 | 2010

Pembantuan, BMN yang berasal dari kekayaan negara
lain-lain (KNL), barang pemerintah yang belum ditetapkan
statusnya (BPYBDS) dan aset lain yang berdasarkan
peraturan perundangan ditetapkan sebagai BMN.
Output yang diharapkan dari penertiban BMN
ditinjau dari aspek administratif, yuridis dan teknis
sebagai berikut: (a) aspek administratif, database BMN
yang lengkap dan handal, dan nilai aset yang wajar dan
akuntabel, (b) aspek yuridis, kejelasan status hukum BMN
dan hasil IP BMN menjadi dasar pensertifikatan BMN
yang belum bersertifikat, (c) aspek teknis, perencanaan
aset secara terintegrasi dengan mengutamakan
pengadaan melalui optimalisasi aset idle, penggunaan
BMN oleh K/L sesuai kebutuhan, penerimaan negara
dari pemanfaatan aset dan peningkatan pelayanan
bagi masyarakat (digunakan untuk kepentingan umum).
Dengan output ini diharapkan dapat mencapai tujuan
akhir penertiban BMN yang terangkum dalam 3T, yaitu
Tertib Administrasi, Tertib Hukum dan Tertib Fisik.

Pelaksanaan Penertiban BMN

Sejak Agustus 2007, DJKN secara bertahap
melakukan inventarisasi dan penilaian (IP) BMN pada
74 K/L, dengan satuan kerja (satker) sebanyak 22.947
yang tersebar di seluruh Indonesia.
Pada periode tahun 2007-2008, dilakukan
kegiatan inventarisasi dan penilaian di 74 K/L termasuk
satker perwakilan RI di luar negeri. Dengan data yang
diperoleh, mulailah dibangun database kekayaan negara
tahap awal dengan mendorong dan membantu satker
untuk menggunakan dan meng-update data (koreksi)
pada Sistem Informasi Manajemen Akuntansi (SIMAK)
BMN (dahulu Sistem Akuntansi BMN (SABMN)).
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Gedung Kantor Pusat DJKN

Foto: Qori Kharismawan

Pada periode ini juga dilakukan koreksi nilai
neraca awal (tahun 2004) pada Neraca K/L dan Neraca
Pemerintah Pusat. Dari pelaksanaan IP diketahui
banyak BMN yang mempunyai nilai sebesar Rp 1.
Nilai ini hanya untuk menunjukkan keberadaan barang
tersebut, karena nilai perolehan tidak diketahui dan
dokumen perolehannya juga hilang. Kondisi inilah yang
merupakan salah satu penyebab disclaimer-nya laporan
keuangan pemerintah. Sesuai ketentuan PP Nomor 24
Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP) pada Pernyataan Nomor 7 tentang Akuntansi
Aset Tetap, disebutkan bahwa “Aset tetap dinilai dengan
biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan
menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan,
maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar
pada saat perolehan.” Oleh karena itu, untuk asetaset yang masih mempunyai nilai Rp1 atau yang tidak
mempunyai nilai perolehan, harus dilakukan penilaian
untuk memperoleh nilai wajar.
Berdasarkan Keppres 17 Tahun 2007 dan
surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor
S-100/KN/2007, serta koordinasi internal dan eksternal
yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penertiban BMN,
seluruh K/L diinstruksikan untuk melakukan penertiban
BMN pada seluruh satkernya, didampingi oleh Tim
Pelaksana (TP) Penertiban BMN yang berada di Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan
Kantor Wilayah (Kanwil) DJKN, kemudian TP tersebut
akan melakukan penilaian terhadap BMN pada satker
di seluruh Indonesia untuk memperoleh nilai wajar. Pada
awal Februari 2008, Direktur Jenderal Kekayaan Negara
mengeluarkan surat edaran nomor SE-04/KN/2008
tentang Petunjuk Teknis tentang Tata Cara Pelaporan
Hasil Penertiban BMN Tahun 2007. Surat edaran ini
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menjadi landasan dan acuan bagi TP dalam melaporkan
hasil penertiban BMN yang telah dilaksanakan.
Sebagai tindak lanjut, agar hasil pelaksanaan
kegiatan penertiban BMN dapat memperbaiki Laporan
Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), pada tanggal
17 Februari 2009 DJKN mengeluarkan surat edaran
nomor SE-04/KN/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Rekonsiliasi Data Penertiban Barang Milik Negara
dan Laporan Barang Milik Negara Dalam Rangka
Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/
Lembaga. Hasil pelaksanaan penertiban BMN tersebut,
kemudian dimasukkan ke dalam item neraca LKKL.
Sebagai hasilnya, penertiban BMN yang
dilakukan turut memberi andil dalam perbaikan kualitas
opini BPK atas LKKL Tahun 2008. Sebagaimana dikutip
dari pendapat BPK yang disampaikan oleh Auditor
Utama II BPK pada saat penyampaian tanggapan LKPP
2008 tanggal 20 Mei 2009, “Aset yang telah selesai
ditertibkan merupakan alasan utama banyaknya K/L
yang naik peringkat opini LKKL–nya”. Perbaikan opini
tersebut adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
dari 16 K/L pada tahun 2007, menjadi 35 K/L pada tahun
2008 dan 45 K/L pada tahun 2009. Opini disclaimer
(Tidak Menyatakan Pendapat) turun dari 33 K/L pada
tahun 2007, menjadi 18 K/L pada tahun 2008 dan 8 K/L
pada tahun 2009. Peningkatan jumlah opini WTP dan
penurunan jumlah opini disclaimer secara signifikan
menunjukan gambaran perbaikan kualitas LKKL.
Terkait LKPP, setelah selama lima tahun
berturut-turut sejak tahun 2004 mendapat opini
disclaimer dari BPK, untuk yang pertama kalinya pada
tahun 2009 mendapat opini WDP. Perbaikan opini BPK
ini tidak terlepas dari berbagai upaya pemerintah untuk
menertibkan aset negara. Sebagaimana dikutip dari
Siaran Pers BPK tanggal 1 Juni 2010, “...Dalam tahun
2009 pemerintah telah melakukan perbaikan berupa
inventarisasi dan penilaian atas aset tetap yang diperoleh
sebelum tahun 2005 yang telah mencapai 98%; menilai
sebagian Aset Eks BPPN dan sebagian Aset KKKS;
menetapkan penyajian Aset KKKS di luar neraca (off
balance sheet) dan mengungkapkannya dalam Catatan
atas LKPP sampai ada kejelasan status kepemilikan dan
kebijakan akuntansinya.”

Kendala dan Hambatan

Penertiban BMN yang dilakukan oleh DJKN
bukan tanpa kendala. Beberapa kendala yang secara
umum dihadapi antara lain:
1. Jumlah satker instansi vertikal banyak dan Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berubah-ubah.
Jumlah satker yang menjadi target penertiban BMN pada
masing-masing K/L berubah-ubah (bertambah) sesuai
perkembangan di lapangan. Per tanggal 2 Juni 2010
jumlah satker adalah sebanyak 22.947 satker, dimana
di dalamnya terdapat Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) yang menguasai BMN yang berasal dari dana
DK/TP;
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2. Lokasi satker yang sebagian tersebar di pulaupulau
Di beberapa wilayah Kawasan Timur Indonesia, lokasi
satker atau SKPD tersebar di wilayah/pulau yang sulit
untuk dilalui, sehingga menimbulkan kesulitan tersendiri
bagi TP penertiban BMN dalam pelaksanaannya. Kondisi
ini diperburuk dengan ketersediaan sarana transportasi
yang kurang mendukung.
3. Tidak semua satker memakai aplikasi SIMAK BMN
Penertiban BMN seharusnya dapat dilakukan lebih
cepat dan tepat apabila lebih dari 20 ribu satker yang
menjadi target penertiban BMN sudah mengaplikasikan
SIMAK-BMN (dh. SABMN). Perlu diketahui, walaupun
pemerintah sudah membuat LKPP sejak tahun 2004,
akan tetapi sebagian besar satker atau SKPD belum
melaksanakan penatausahaan menggunakan SIMAKBMN.
4. Keterlambatan diterbitkannya petunjuk teknis/
mekanisme yang dapat mengakomodir koreksi hasil
IP
Walaupun Keppres Nomor 17 Tahun 2007 dikeluarkan
pada 7 Agustus 2007 akan tetapi petunjuk teknis
pendukung, misal: SE-04/KN/2008 sebagai petunjuk
teknis pelaporan baru dikeluarkan pada tanggal 11
Februari 2008. Demikian pula alat (tool) pendukung
untuk mengkoreksi/meng-update SIMAK-BMN dengan
hasil Berita Acara Inventarisasi dan Penilaian (BA-IP).
Mengingat kebutuhan tersebut, Direktorat Hukum dan
Informasi membuat aplikasi MAIA (Modul Aplikasi dan
Inventarisasi Aset) yang dapat membantu mempercepat
koreksi/update dari BA-IP ke SIMAK-BMN.
5. Tingkat kesulitan BMN properti khusus
BMN properti khusus yaitu bandar udara, pelabuhan,
bendungan, jalan dan jembatan (BMN pada Kementerian
Perhubungan dan Pekerjaan Umum), membutuhkan
usaha keras untuk menilai. Hal ini mengingat
diperlukannya pengetahuan yang khusus bagi penilai,
tidak tersedianya data pasar, volume aset yang besar
serta letak aset yang tersebar di seluruh Indonesia.

6. Permasalahan BMN dari Dana Dekonsentrasi/
Tugas Pembantuan (DK/TP)
BMN yang berasal dana DK/TP pada umumnya belum
ditatausahakan sesuai dengan ketentuan. Hal ini
diperparah dengan adanya SKPD yang menerima dana
DK/TP dari lebih dari satu eselon satu K/L. Belum lagi
dengan SKPD yang sifatnya “on/off”. Boleh jadi tahun
lalu menerima dana DK/TP, tetapi tahun berikutnya tidak
lagi menerima atau sebaliknya.
7. Permasalahan BMN milik Departemen Pertahanan
Departemen Pertahanan (Dephan) memiliki struktur
Pengelola Anggaran/Barang yang berbeda dengan
K/L yang lain. Apabila di K/L lain terdapat satker/Kuasa
Pengguna Barang (KPB), maka di Dephan kantor-kantor
instansi vertikal/markas komando bukan sebagai KPB,
melainkan sebagai subsatker. Subsatker ini memiliki
aplikasi penatausahaan BMN sendiri yang berbeda
dari K/L lain. Hal ini tentu saja memberikan kesulitan
tersendiri terkait koreksi BA IP ke dalam SIMAK-BMN
Dephan selaku Pengguna Barang. Dengan kata lain
perlu upaya tersendiri untuk membuat interface atau
penyambung antara aplikasi BMN Dephan dengan
aplikasi SIMAK-BMN.

Hasil Capaian

Sampai dengan 31 Maret 2010 telah dilakukan IP BMN
terhadap 22.506 satker dari total 22.619 satker (98,4%)
pada 74 K/L dengan peningkatan nilai koreksi aset tetap
pemerintah pusat sebesar Rp 409.274.152.965.644,00
yang sebelumnya berjumlah Rp 363.735.295.478.025,00
menjadi Rp 773.009.448.443.669,00 (Laporan Interim
Penertiban Barang Milik Negara, 6 Mei 2010).
Dari 74 K/L tersebut, 72 K/L telah selesai dilakukan
IP pada seluruh satkernya. Sedangkan 2 K/L yang
progresnya belum mencapai 100% karena terdapat
beberapa kendala terkait penyelesaian IP-nya antara
lain karena :
1. Terdapat satker yang dalam pelaksanaan IP
satker dimaksud terdapat ketidaklengkapan data
pendukung yang dibutuhkan oleh TP;
2. Pelaksanaan IP pada satker tertentu yang ternyata
dilaksanakan oleh pihak ketiga (outsourcing),
sehingga memerlukan beberapa penyesuaian
untuk dapat memenuhi standar dan ketentuan yang
dipersyaratkan oleh Kementerian Keuangan;
3. Terdapat 1.140 satker/subsatker dari 1.565 satker/
subsatker yang telah dilaksanakan IP, akan tetapi
karena dilakukan perubahan sistem pengkodean
barang pada SIMAK Pengguna Barang yang
bersangkutan, mengakibatkan diperlukannya waktu
dan upaya tambahan bagi TP IP untuk menyesuaikan
dengan sistem yang ada pada SIMAK-BMN.

Rencana Strategi Setelah IP BMN
Jembatan Suramadu (foto: Wikipedia)
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Terkait dengan tujuan akhir penertiban BMN
untuk mewujudkan tertib administrasi, tertib hukum
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dan tertib fisik, setelah inventarisasi dan penilaian BMN
selesai, terdapat kegiatan lain yang sangat urgent untuk
di tindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga.
Pertama, terkait dengan tertib administrasi.
Setelah IP tentu saja setiap K/L harus menindaklanjuti
hasil IP dengan rekonsiliasi secara berjenjang sesuai
PMK nomor 102/PMK.06/2009 tentang Tata Cara
Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat,
yakni (i) rekonsiliasi internal K/L antara unit akuntansi
Barang/SIMAK BMN dan unit akuntansi keuangan/
SAK, (ii) rekonsiliasi antara K/L dan DJKN selaku
Pengelola Barang, dan (iii) rekonsiliasi pada Bendahara
Umum Negara (BUN) antara DJKN dengan Ditjen
Perbendaharaan.
Seiring dengan dilaksanakannya proses
rekonsiliasi tersebut, dilakukan kegiatan/program untuk
mewujudkan tertib hukum. DJKN bersama dengan
BPN (Badan Pertanahan Nasional) telah menerbitkan
Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala
BPN, Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun
2009 tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara
Berupa Tanah. Peraturan ini telah disosialisasikan oleh
DJKN kepada seluruh K/L. Diharapkan seluruh K/L
mempunyai kesamaan persepsi tentang makna dan
urgensi pensertifikatan BMN berupa tanah dalam rangka
pengamanan aset dan mewujudkan tertib hukum dalam
pengelolaan BMN. Dengan pengamanan aset melalui
pensertifikatan, maka langkah-langkah penyelesaian
atas perselisihan kepemilikan dan penguasaan aset
negara oleh pihak yang tidak berhak, mempunyai
dukungan hukum yang lebih kuat. Dengan ini diharapkan
dapat mewujudkan tertib fisik aset negara.

Saat ini DJKN, sedang meletakkan pondasi
sebagai asset manager pemerintah. Dengan adanya
Strategic Asset Management, maka langkah yang
tidak kalah penting adalah membangun perhatian dan
kesadaran (awareness) dari setiap K/L agar dapat
melaksanakan optimalisasi aset atau lebih dikenal
dengan The Highest and Best Use of Asset. Setelah
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optimalisasi BMN ini dapat berjalan sebagaimana yang
diharapkan, maka penganggaran aset yang efisien
dan efektif dapat diwujudkan dalam waktu yang tidak
terlalu lama (optimalisasi integrated asset planning and
budgeting).
Arah penertiban BMN (inventarisasi dan
penilaian) adalah pengelolaan aset negara di setiap
pengguna barang (K/L) menjadi lebih akuntabel
dan transparan, sehingga aset-aset negara mampu
dioptimalkan penggunaan dan pemanfaatannya untuk
menunjang fungsi pelayanan kepada masyarakat dan
stakeholder. Pengelolaan aset negara yang andal atau
baik memberikan acuan bahwa aset negara harus
digunakan semaksimal mungkin mendukung kelancaran
tugas dan fungsi pelayanan, dan dimungkinkannya fungsi
budgeter dalam pemanfaatan aset untuk memberikan
kontribusi penerimaan bagi negara.
Penanganan aset negara yang mengikuti
kaidah-kaidah tata kelola yang baik/good governance
akan menjadi salah satu modal dasar yang penting
dalam penyusunan LKPP yang akuntabel. Penertiban
BMN diharapkan mampu memberikan gambaran tentang
kondisi sekarang dan nilai seluruh aset negara, baik
itu yang bersumber dari APBN maupun dari sumber
perolehan lainnya yang sah.
Selanjutnya dengan penertiban BMN diharapkan
dapat mewujudkan database BMN yang komprehensif
dan akurat. Untuk keperluan APBN, sesuai amanat PP
6 Tahun 2006, maka Pengelola Barang berkepentingan
untuk mengintegrasikan perencanaan kebutuhan aset
dan penganggarannya (Integrated Asset Planning and
Budgeting). Database BMN akan memainkan peran yang
strategis dalam setiap pengambilan
keputusan perencanaan kebutuhan
barang nasional oleh Pengelola
Barang dan usulan alokasi
penganggarannya dalam APBN.
Akan terjadi hubungan sinergis
antara perencana anggaran
(Direktorat Jenderal Anggaran)
dengan pengelola barang
(Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara (DJKN)) untuk duduk satu
meja merumuskan dan menentukan
besaran rencana kebutuhan
BMN secara nasional. Dengan
demikian anggaran belanja modal fisik tersebut
dapat lebih dipertanggung-jawabkan dan benar-benar
mencerminkan kebutuhan barang/aset yang nyata
sesuai kondisi di lapangan dan mampu menciptakan
anggaran belanja modal yang efektif, efisien, dan tepat
sasaran.
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Penertiban BMN
Wawancara dengan Suyatno Harun, Ak., MSc., CGFM

Inventarisasi dan Penertiban BMN

Penertiban BMN merupakan
tugas berat yang diemban
oleh DJKN. Per tanggal 31
Maret 2010, penertiban BMN
itu telah berhasil diselesaikan
sebesar 98,4%. Keberhasilan ini
tidak terlepas dari sosok pria ini.
Sebagai Ketua Satgas Penertiban
BMN, peran Suyatno Harun tidak
diragukan lagi. Berikut kami sajikan
wawancara dengan pria yang juga
menjabat sebagai Direktur Penilaian
Kekayaan Negara DJKN.
Suyatno Harun

1. Sampai dengan saat ini, hasil-hasil apakah
yang telah dicapai oleh Tim Penertiban BMN?
Bagaimanakah gambaran tingkat pencapaian hasil
Inventarisasi dan Penilaian (IP) BMN di seluruh
Indonesia? Apakah dengan pencapaian hasil
tersebut IP BMN dapat dinyatakan berhasil?
Jawab :

Kalau kita tengok kembali latar belakang kenapa
perlu dilakukan kegiatan penertiban BMN, dapat kami
sampaikan bahwa amanat reformasi keuangan yang
telah digaungkan sejak diberlakukannya 3 paket UndangUndang tentang keuangan negara, menghendaki agar
pemerintah dapat melaporkan secara berkala seluruh
kekayaannya secara akuntabel dan hal tersebut menuntut
persyaratan, seperti telah tersedianya database kekayaan
negara yang andal, yang harus kita akui bahwa kondisi
database aset yang kita punyai saat itu belum dapat
diandalkan. Padahal kita sadari bahwa database aset
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yang andal merupakan pondasi dasar dalam rangka
manajemen aset dan peningkatan kualitas penyusunan
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), dari sisi aset.
Hal lainnya yang menjadi entry point latar belakang
pelaksanaan IP BMN adalah dalam rangka tindak lanjut
temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPP T.A.
2004 s.d. T.A 2007 terkait aset tetap, yang diantaranya
berupa:
a. Laporan BMN pada sebagian besar K/L belum
dihasilkan dari SABMN/SIMAKBMN bahkan sebagian
besar masih dilakukan secara manual;
b. Laporan BMN belum berdasarkan rekonsiliasi dan
proses penyusunan laporan secara berjenjang;
c. Penentuan nilai aset tetap pada neraca awal
pemerintah belum sepenuhnya didasarkan dari hasil
inventarisasi fisik dan penilaian;
d. Pertanggungjawaban atas penggunaan Dana
Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan
yang tidak
memadai;
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e.
f.

Pengelolaan BMN yang belum dilakukan secara tertib
dan
BMN berupa tanah pada K/L belum bersertifikat atas
nama Pemerintah RI.

Berdasarkan kondisi tersebut kemudian Presiden
menerbitkan Keppres 17 Tahun 2007 jo Keppres 13
Tahun 2009 tentang Tim Penertiban BMN sebagai dasar
pelaksanaan Penertiban BMN.
Sejak bulan Agustus tahun 2007 hingga 31 Maret
2010 Inventarisasi dan Penilaian BMN yang merupakan
bagian dari kegiatan penertiban BMN telah dilaksanakan
pada 22.619 satker pada 74 K/L dan secara kumulatif telah
menghasilkan koreksi berupa kenaikan nilai BMN sebesar
Rp409,2 T, dari yang sebelumnya Rp363,7 T menjadi Rp773
T Disamping itu telah dilakukan inventarisasi dan revaluasi
atas aset di bawah pengelolaan Direktorat Kekayaan
Negara Lain-lain.
Selain hal tersebut, capaian dari kegiatan IP BMN
antara lain berupa:
a. Implementasi aplikasi SIMAK BMN pada sebagian
besar satker K/L dan telah dilakukan rekonsiliasi LBMN
secara berjenjang baik dengan DJKN maupun DJPb;
b. K/L telah dapat menyajikan nilai wajar pada Laporan
BMN;
c. Data-data terkait BMN yang berasal dari Dana Dekon/
TP dapat terpetakan dengan cukup baik. Namun
diperlukan tindak lanjut dari masing-masing K/L
guna melakukan pengawasan ataupun penghibahan
terhadap aset tersebut;
d. Dapat diperoleh gambaran mengenai BMN berupa
tanah dan bangunan yang terindikasi idle atau tidak
digunakan sesuai tugas dan fungsinya;
e. Terungkapnya permasalahan pengelolaan BMN:
misalnya BMN yang masih bermasalah, tanah yang
belum bersertifikat, aset yang tercatat namun tidak
diketahui keberadaannya, disamping aset yang secara
fisik ditemukan namun belum tercatat dan terlaporkan.

2. Apa saja kendala dan hambatan yang dihadapi
dalam pelaksanaan IP BMN?
Jawab:

Kegiatan IP BMN yang dilakukan pemerintah ini
adalah merupakan kegiatan yang pertama kali dilakukan
bangsa Indonesia sejak merdeka dan dilakukan secara
serentak dalam kurun waktu kurang dari tiga tahun. Jadi
wajar apabila dalam awal pelaksanaannya banyak sekali
kendala dan hambatan yang kita hadapi, misalnya dari
sisi kita, permasalahan SDM yang terbatas baik dari segi
jumlah maupun pemahaman terhadap kegiatan tersebut,
kemudian permasalahan BMN itu sendiri yang tidak
terbayangkan sebelumnya, seperti jumlah dan sebarannya
hingga wilayah terpencil di Indonesia serta permasalahan
jangka waktu pelaksanaan yang sangat terbatas.
Secara umum kendala dan hambatan yang
dihadapi adalah sebagai berikut:
•
Sebagian besar satker belum memahami dengan
baik aplikasi SABMN/SIMAK BMN sehingga banyak
ditemukan satker yang belum menginput data BMN
ke dalam aplikasi atau sering terjadi kesalahan dalam
proses penginputannya;
•
Keterbatasan SDM yang menguasai SABMN/SIMAK
BMN dan pemrosesan dari SABMN/SIMAK BMN sampai
pada koreksi nilai BMN hasil IP dengan sistem yang
tersedia, baik di tingkat KPKNL/Kanwil DJKN maupun
pada satker K/L;
•
Dokumen legalitas kepemilikan yang banyak tidak
dimiliki oleh satker sehingga Tim Pelaksana DJKN
kesulitan menentukan apakah objek tersebut
merupakan BMN atau bukan;
•
Minimnya data yang dimiliki satker untuk asetaset khusus berupa jalan, bendungan dan bandara
sehingga menyulitkan dalam penentuan nilai wajar;
•
Adanya satker-satker besar seperti perguruan tinggi
(UGM, UNDIP, UI) yang mempunyai ratusan subsatker,
dan di sisi lain koordinasi antar subsatker dengan
satker induk yang tidak berjalan dengan baik;
•
Letak geografis Indonesia yang terdiri dari banyak
pulau dan kondisi cuaca yang terkadang kurang
mendukung tim pelaksana di lapangan dalam
melakukan tugasnya.

Ya… kalau masalah berhasil tidaknya kegiatan
penertiban BMN, menurut saya lebih fair apabila pihak
stakeholder yang menilainya. Yang jelas sampai dengan
posisi terakhir, progres penertiban telah mencapai
lebih dari 98%. BPK selaku auditor atas LKKP sangat
mengapresiasi hasil penertiban BMN, terlepas dari masih
adanya beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya.
Hal ini tercermin dari peningkatan opini BPK yang cukup
signifikan atas K/L yang telah menyelesaikan proses
inventarisasi dan penilaian BMN serta proses koreksi pada
SABMN/SIMAK BMN. Untuk LKPP TA 2009 telah mengalami
peningkatan opini menjadi Wajar Dengan Pengecualian
(WDP) setelah sebelumnya disclaimer. Sedangkan untuk
LKKL jumlah K/L yang memperoleh opini WTP meningkat
menjadi 45 K/L.

Bersama Direktur Lelang, Suryanto dan Direktur HI, Agus Rijanto
Sedjati

Namun satu hal penting yang menurut saya
merupakan dampak positif dari kegiatan penertiban BMN
ini, adalah semakin tergugahnya K/L sebagai Pengguna
Barang untuk melakukan penatausahaan dan pengelolaan
BMN dengan lebih baik lagi.

3. Dengan diterbitkannya KMK Nomor: 185/
KM.1/2010 tanggal 12 Maret 2010, maka tugas
Satgas Penertiban BMN diperpanjang sampai
dengan bulan Juni 2010. Apa saja yang menjadi
target dengan perpanjangan waktu ini?
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Jawab :

KMK Nomor 185/KM.1/2010 tanggal 12 Maret
2010 tersebut adalah tentang pembentukan satuan tugas
penertiban barang milik Negara yang dibentuk dalam
rangka melaksanakan ketentuan Diktum ketiga Keppres
Nomor 17 tahun 2007 jo Keppres Nomor 13 Tahun 2009.
Satuan Tugas Penertiban terdiri dari pengarah, Tim Kerja,
Kelompok Kerja dan Sekretariat bertugas untuk antara lain:
•
mendorong akselerasi penyelesaian penertiban BMN,
•
menyiapkan dukungan IT dan aplikasi dalam
pelaksanaan dan tindak lanjut hasil penertiban BMN,
•
merumuskan langkah-langkah tindak lanjut hasil
penertiban BMN, dan
•
menyiapkan laporan pertanggungjawaban kegiatan
penertiban BMN.

“Harus diakui

bahwa pada
awalnya kegiatan
IP BMN kurang
mendapat
dukungan penuh
dari K/L.”
4. Untuk menyelesaikan IP BMN pada Kementerian/
Lembaga (K/L) yang belum selesai. Bagaimana
strategi yang akan dijalankan oleh satgas di
lapangan? Apakah ada terobosan baru untuk
percepatannya?
Jawab :
Pada dasarnya hingga berakhirnya kegiatan
IP BMN per 31 Maret 2010 (Keppres 17 tahun 2007 jo
Keppres 13 Tahun 2009), IP BMN telah selesai dilakukan
pada 72 K/L dari target sebanyak 74 K/L. Dua K/L tersebut
adalah Kementerian Perhubungan (98%) dan Kementerian
Pertahanan (75%).
Dalam rangka mempercepat
penyelesaian terhadap 2 K/L dimaksud beberapa hal yang
telah dilakukan diantaranya adalah:
•
Terus melakukan klarifikasi data dengan K/L terkait
target satker Penertiban BMN pada K/L yaitu Satgas
Penertiban BMN melakukan cross check data satker
yang telah selesai dilakukan IP BMN dengan K/L
apakah masih terdapat satker pada K/L yang belum
selesai dilakukan IP BMN.
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•

•

•

•

Terkait penyelesaian IP pada Kementerian
Perhubungan,
khususnya
pada
Direktorat
Perkeretaapian, tetap dilakukan oleh pihak ke-3 atau
outsourcing, tetapi tata cara IP dan pelaporannya tetap
mengacu kepada standar dan ketentuan yang telah
ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.
Terkait penyelesaian IP pada Kementerian Pertahanan
terus dilakukan koordinasi serta meminta kepada
seluruh Aslog TNI dan Aslog Angkatan untuk
memerintahkan satker/subsatker untuk melakukan
penyelesaian IP. Disamping itu dilakukan juga
pendalaman SIMAK BMN TNI dan membuat interface
untuk mempermudah pengambilan data awal,
penyusunan berita acara, dan memasukan data hasil
IP ke SIMAK BMN;
Melakukan konsolidasi data Penertiban BMN antara
Satgas Penertiban BMN dengan seluruh Koordinator
Penertiban BMN seluruh Kanwil DJKN. Kegiatan
tersebut dilakukan agar data yang disampaikan oleh
Kanwil DJKN didukung dengan rincian satker sehingga
dapat diklarifikasi dengan K/L;
Melakukan klarifikasi data dengan K/L terkait
target satker Penertiban BMN pada K/L yaitu Satgas
Penertiban BMN melakukan cross check data satker
yang telah selesai dilakukan IP BMN dengan K/L
apakah masih terdapat satker pada K/L yang belum
selesai dilakukan IP BMN.

5. Dengan dilakukan IP BMN , maka sedikit banyak
akan membuka “dapur” K/L dalam mengelola BMN,
bagaimana tanggapan K/L terhadap kegiatan IP
BMN?
Jawab :

Harus diakui bahwa pada awalnya kegiatan IP BMN
kurang mendapat dukungan penuh dari K/L. Hal tersebut
terjadi, dikarenakan masih minimnya sosialisasi ataupun
koordinasi dengan K/L yang berakibat pada perbedaan
persepsi dan kurangnya pemahaman terhadap kegiatan
tersebut.
Dengan berjalannya waktu hal tersebut dapat
diatasi dengan berbagai sosialisasi serta koordinasi yang
intens dengan K/L. Meningkatnya pemahaman mengenai
pentingnya penertiban BMN menjadikan K/L menanggapi
positif serta berusaha memberikan dukungan sepenuhnya
atas kegiatan tersebut. Bahkan beberapa K/L mengirimkan
surat berisi apresiasi dan ucapan terima kasih atas
pelaksanaan IP BMN di K/L-nya.

6. Dari pelaksanaan IP BMN selama kurang lebih
2,5 tahun ini, apa saja temuan-temuan di lapangan
terkait pengelolaan aset negara? Apa yang
dilakukan satgas terkait hal ini?
Jawab :

Dari pelaksanaan IP BMN di daerah maupun satker
pada perwakilan RI di luar negeri , memang ditemukan
beberapa permasalahan terkait pengelolaan aset negara.
Misalnya dalam permasalahan tanah, masih terdapat
banyak sekali yang belum disertifikatkan, sedang dalam
sengketa, maupun pemanfaatannya belum mengikuti
ketentuan yang berlaku. Sementara di sisi lain, kami juga
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menemukan banyak aset negara yang sudah dalam kondisi
rusak berat, namun proses pengusulan penghapusannya
tidak berjalan. Memang banyak penyebab, mulai dari
ketidaktahuan para pengelola barang pada satker K/L
terhadap peraturan yang berlaku maupun ada hal-hal
khusus yang memang harus diatur lebih lanjut , misalnya
dalam hal ini penghapusan BMN dalam kondisi rusak berat
pada perwakilan kita di luar negeri.
Dalam berbagai kesempatan, satgas seringkali
menitipkan pesan kepada teman-teman DJKN agar
tidak menempatkan dirinya hanya sebagai petugas Tim
pelaksana IP semata. Akan tetapi tempatkan diri sebagai
“duta pengelola barang” yang dapat memberikan solusi
atas permasalahan yang dihadapi satker dan mengarahkan
agar pengelolaan BMN mengikuti ketentuan yang berlaku.
Itulah perlunya teman-teman DJKN dibekali dengan
pengetahuan mengenai ketentuan-ketentuan dalam
pengelolaan BMN.

“BPK selaku

auditor atas
LKKP sangat
mengapresiasi
hasil penertiban
BMN pada K/L.”

7. Mengenai rumah dinas, dengan IP tentunya
diketahui kondisi sebenarnya di lapangan.
Bagaimana kondisi pemanfaatan rumah dinas di
K/L?

10. Setelah IP BMN selesai, apa langkah atau strategi
pengelolaan BMN selanjutnya?

Jawab :

Jawab:

Iya. Dari pemetaan terhadap pemanfaatan rumah
dinas, secara umum dapat dibedakan menjadi dua macam,
yaitu pemanfaatan rumah dinas sesuai dengan ketentuan
yang berlaku dan pemanfaatan rumah dinas yang tidak
mengikuti aturan/ketentuan yang berlaku. Pada kondisi
kedua banyak ditemukan pemanfaatan rumah dinas oleh
pihak yang tidak berhak.

8. Terkait dengan LKPP, seberapa besar pengaruh
selesaianya IP BMN terhadap peningkatan opini
BPK?
Jawab :

BPK selaku auditor atas LKKP sangat mengapresiasi
hasil penertiban BMN pada K/L, terlepas dari masih adanya
beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya. Hal ini
sudah tercermin dari peningkatan opini BPK yang cukup
signifikan pada hasil audit atas LKKL dan LKKP tahun 2007,
2008 serta 2009 atas K/L yang telah menyelesaikan proses
Inventarisasi dan penilaian BMN serta proses koreksi pada
SABMN/SIMAK BMN.

9. Kementerian Pertahanan saat ini belum selesai
dilakukan IP BMN. Namun BPK telah memberikan
opini wajar dengan pengecualian (WDP). Apa
sebenarnya yang menjadi pertimbangan BPK
dalam memberikan opini tersebut?
Jawab :
Kalau ini tanya auditor BPK saja, ha.....ha....ha...

Kegiatan IP BMN ini memang harus ditindaklanjuti
oleh para pihak terkait baik di level pengelola barang
(kantor pusat dan kantor vertikal DJKN di daerah) dan oleh
K/L selaku Pengguna Barang, hal ini dimaksudkan agar
tujuan diselenggarakannya IP BMN mencapai hasil yang
optimal.
Pelaksanaan koreksi hasil penertiban pada SIMAKBMN satker, pelaksanaan rekonsiliasi dan pelaporan secara
berjenjang harus senantiasa dimonitor oleh Pengguna
Barang dan Pengelola Barang. Selanjutnya tindak lanjut
atas BMN yang kondisinya rusak berat juga harus dipantau.
Kemudian tindak lanjut BMN yang tidak ditemukan, BMN
yang rusak berat pada perwakilan RI di luar negeri dan
kebijakan penyelesaiannya harus disiapkan dengan
koordinasi antara pengguna dan pengelola barang.
Demikian juga halnya pelaksanaan sertifikasi
a.n. Pemerintah RI c.q. K/L atas BMN berupa tanah harus
terus dimonitor pelaksanaannya oleh Pengelola Barang.
Dalam hal ini telah diterbitkan Peraturan Bersama Menteri
Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nomor : 186/
PMK.06/2009 tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara
Berupa Tanah dan sosialisasi kepada seluruh K/L guna
mendorong percepatan kegiatan dimaksud.

Nama Lengkap: Suyatno Harun, Ak., MSc., CGFM | Tempat/tanggal lahir: Jakarta/25 Mei 1957
| Jabatan/Eselon: Direktur Penilaian Kekayaan Negara-DJKN Kemenkeu | Riwayat Pendidikan:
STAN (DIII) - 1980, STAN (DIV) 1986, University of Hartford, USA - 1991 | Organisasi: Ketua IAI
Kompartemen Akuntan Sektor Publik (2007- Sekarang) | Tanda Jasa: Satyalencana Karya

Satya 10 tahun (1996), Satyalencana Karya Satya 20 tahun (2000).
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Kantor Wilayah VI Serang

Foto: Kanwil VI Serang

KANWIL VI DJKN SERANG

AKHIRNYA, PENERTIBAN
BARANG MILIK NEGARA ITU
BERHASIL DISELESAIKAN!
Oleh: P Soebagio dan Dita Angelia DH
Kantor Wilayah VI Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Serang
sebagai salah satu unit vertikal DJKN dalam
melaksanakan tugas penertiban Barang Milik
Negara (BMN) mempunyai wilayah kerja
meliputi seluruh Satuan Kerja Kementerian/
Lembaga (K/L) yang berada di Provinsi
Banten, yang terdiri dari empat kota dan empat
kabupaten, yakni: Kota Serang, Kota Cilegon,
Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan,
Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang,
Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Tangerang.
Dalam menyelesaikan tugas
penertiban BMN tersebut, Kanwil VI DJKN
Serang dan Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang (KPKNL) di bawahnya
(KPKNL Serang, KPKNL Tangerang, dan
KPKNL Serpong) telah berhasil menyelesaikan
kegiatan inventarisasi dan penilaian terhadap
aset tetap milik 35 Kementerian/Lembaga yang
terdiri dari 423 satuan kerja (satker).
Keseluruhan dari kegiatan
Inventarisasi dan Penilaian (IP) BMN tersebut
berhasil diselesaikan pada akhir Agustus 2009.
Kemudian, awal September 2009 sampai
dengan 31 Maret 2010, Kanwil VI DJKN Serang
beserta seluruh jajaran KPKNL memberikan
bantuan kegiatan IP BMN di Kanwil VII DJKN
Jakarta dan Kanwil VIII DJKN Bandung.

Nama Aset
Tanah
Gedung/Bangunan
Peralatan/Mesin
Jalan
Jaringan
Irigasi
Aset Tetap Lainnya

Dari 95 satker telah berhasil diselesaikan sebanyak 69
satker. Sedangkan sisanya sebanyak 26 satker adalah satker di
lingkungan Markas Besar Angkatan Darat.
Terlepas dari sedikit atau banyaknya jumlah BMN yang
dilakukan inventarisasi dan penilaian, keberhasilan ini dapat
tercapai berkat adanya perencanaan dan pelaksanaan koordinasi
yang baik khususnya dengan seluruh satker pada Kementerian/
Lembaga yang ada di Propinsi Banten.
Kendala Yang Dihadapi
Dalam pelaksanaan IP BMN, terdapat beberapa kendala
yang dihadapi oleh Tim Inventarisasi dan Penilaian di Kanwil
Serang yaitu: pertama, ketidaklengkapan data, sedangkan
faktor kedua adalah pembalikan persepsi. Yang dimaksud
dari pembalikan persepsi ini adalah seharusnya DJKN hanya
mendampingi satker dalam pelaksanaan IP BMN, namun dalam
pelaksanaanya Tim IP DJKN yang melakukan kegiatan IP
BMN tersebut. Faktor ketiga yakni adanya barang yang tidak
ditemukan.
Keberhasilan penyelesaian penertiban BMN Kanwil
Serang ini, bukan merupakan akhir dari tugas Kanwil Serang
dalam pengelolaan BMN, tapi justru merupakan langkah awal
sebagai manager aset negara. Semoga dengan keberhasilan
ini akan membawa keberhasilan DJKN dalam tugasnya sebagai
manager aset negara.
*)Penulis adalah Pegawai di Kanwil VI DJKN Serang

Daftar Aset di Kanwil VI DJKN Serang

Jumlah Aset
Harga Wajar
310 bidang seluas 66.550.796 m2 Rp3.905.357.962.427,00
5.469 unit
Rp1.078.577.285.038,00
45.528.122 unit
Rp1.616.107.981.236,00
4.364.414 unit
Rp789.256.133.614,00
69 unit
Rp3.791.779.132,00
250 unit
Rp7.238.578.955,00
160.602 unit
Rp32.068.187.445,00
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PENERTIBAN BMN DI WILAYAH KERJA
KPKNL JEMBER
Oleh: M. Eko Agus Y

P

elaksanaan Penertiban Barang Milik Negara (BMN)
pada satuan kerja di wilayah kerja Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember dimulai
pada triwulan keempat pada tahun 2007 s.d 2009.
Satuan kerja di wilayah kerja KPKNL Jember
terdiri dari: 160 satker K/L (jenis kewenangan Kantor
Daerah/KD) dan 104 satker Dana Dekonsentrasi/Tugas
Pembantuan (DK/TP) yang tersebar di enam kabupaten/
kota yaitu: Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso,
Kabupaten Situbondo, Kabupaten Banyuwangi,
Kabupaten Probolinggo dan Kota Probolinggo dengan
luas geografis 30% dari wilayah Propinsi Jawa Timur.
Penertiban BMN pada 264 satuan kerja
tersebut telah selesai 100% pada tahun 2009. Atas
prestasi tersebut, Tim Penertiban BMN KPKNL Jember
diminta oleh Kanwil X DJKN Surabaya untuk membantu
KPKNL Surabaya, KPKNL Sidoarjo dan KPKNL Malang
untuk menyelesaikan penertiban BMN di wilayah kerja
KPKNL tersebut, terutama untuk satuan kerja lingkup
Kementerian Pertahanan/Tentara Nasional Indonesia.
Nilai
Barang
Milik
Negara
sebelum
dilaksanakan Inventarisasi dan Penilaian (IP)
BMN untuk satuan kerja K/L adalah sebesar
Rp866.739.808.193,- sedangkan satuan kerja DK/TP
sebesar Rp15.575.199.485,- sehingga total sebelum
dilaksanakan IP adalah sebesar Rp882.315.007.678,Setelah dilaksanakan IP BMN untuk satuan kerja
K/L adalah sebesar Rp2.601.646.410.992,- sedangkan
satuan kerja DK/TP sebesar Rp15.590.199.485,sehingga total aset setelah dilaksanakan IP BMN
adalah
sebesar
Rp2.617.236.610.477,atau
mengalami kenaikan sebesar 297% dari nilai sebelum
dilaksanakannya IP BMN.
Pada pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian
BMN, Tim Penertiban BMN KPKNL Jember mencatat
BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang terindikasi
idle dengan jumlah 41 unit dengan nilai perolehan
sebesar Rp47.398.290.202,- dan nilai wajar sebesar
Rp48.974.982.400,-. BMN yang terindikasi idle tersebut
telah ditindaklanjuti oleh KPKNL Jember dengan cara
mengirim surat permintaan penyerahan BMN idle
tersebut untuk dapat dioptimalkan pemanfaatannya
guna menunjang tugas pemerintahan maupun
optimalisasi penerimaan negara bukan pajak.
Penertiban BMN untuk kekayaan negara
lainnya di KPKNL Jember hanya pada Aset Bekas Milik
Asing/Cina (ABMA/C). KPKNL Jember melaksanakan IP
BMN atas ABMA/C dengan luas tanah seluas 3.400 m2
beserta bangunan dengan luas 759 m2 yang akhirnya
diperoleh nilai wajar dari ABMA/C tersebut sebesar
Rp700.781.000,- (tujuh ratus juta tujuh ratus delapan
puluh satu ribu rupiah).
Kendala umum yang dihadapi pada penertiban
BMN adalah sebagai berikut :
1. Masalah Sumber Daya Manusia Pada Satuan Kerja
Masih kurangnya pemahaman dan kemampuan
Sumber Daya Manusia (SDM) pada beberapa satuan
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Salah satu BMN di kaki Gunung Semeru (foto: KPKNL Jember)

kerja mengenai kebijakan dan peraturan tentang
penatausahaan BMN serta mengenai aplikasi Sistem
Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik
Negara (SIMAK BMN). Akibat dari masalah ini adalah :
• Terjadinya kesalahan pencatatan dan pembukuan
BMN;
• Penatausahaan BMN dan penyusunan laporan
BMN menjadi kurang lengkap, tidak akurat dan
tidak tepat waktu;
• Terjadi selisih pencatatan BMN antara yang
dilaporkan oleh bagian barang di SIMAK BMN
dengan bagian keuangan di Sistem Akuntansi
Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) pada satuan
kerja;
2. Masalah Penatausahaan BMN Dekonsentrasi/Tugas
Pembantuan
• Kurangnya komitmen dan kesadaran Pemerintah
Daerah
(Pemda)/Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah(SKPD) selaku satker DK/TP dalam
melaksanakan penatausahaan BMN;
• Kurangnya pemahaman dan kemampuan SDM
dari Pemda selaku satker Dana DK/TP mengenai
penatausahaan BMN dan aplikasi SIMAK BMN.
3. Perbedaan aplikasi penatausahaan BMN yang
digunakan pada satker lingkup Kementerian
Pertahanan,
mengakibatkan
kesulitan
pada
proses unggah data ke aplikasi Modul Aplikasi dan
Inventarisasi Aset (MAIA) maupun pada saat proses
rekonsiliasi hasil penertiban BMN.
4. Terdapat satuan kerja dengan jenis kewenangan
Kantor Pusat (KP) yang memiliki BMN, namun tidak
menjadi obyek penertiban BMN.
5. Belum adanya petunjuk teknis dari Kantor
Pusat DJKN untuk pelaksanaan penetapan status,
optimalisasi aset idle dan sertifikasi aset sebagai tindak
lanjut dari penertiban BMN.
*) Penulis merupakan Pelaksana di KPKNL Jember
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Tiga Tahun Mengelola
Barang Milik Negara di
Bali dan Nusa Tenggara
R.B. Sigit Budi Prabowo

Sebagai organisasi yang baru, untuk mengawali tugas yang belum pernah
dilaksanakan sebelumnya, diperlukan gerak cepat dalam upaya memahami apa
saja yang harus dikerjakan oleh jajaran Kanwil XIV DJKN Denpasar.
Pada tahap awal, kanwil XIV DJKN Denpasar

yang tidak sesuai, data BMN tidak lengkap atau tidak

yang membawahi lima kantor pelayanan yaitu: Kantor

tersedia, lokasi BMN yang tidak diketahui secara

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

pasti, tidak adanya sarana transportasi ke lokasi dan

Denpasar, Singaraja, Mataram, Bima dan Kupang.

kurang mendukungnya sarana dan prasarana untuk

dengan wilayah kerja meliputi tiga provinsi, yaitu:

terlaksananya kegiatan IP BMN pada satker. Bahkan,

Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

ada sebuah pulau kecil di Nusa Tenggara Timur yaitu

melakukan pendataan terhadap seluruh satker dan

Desa Pantar yang memerlukan perjuangan untuk

BMN yang ada pada K/L di wilayah kerjanya.

melakukan IP BMN di daerah tersebut. Perjalanan

Untuk dapat mengetahui data (jumlah, alamat

menuju ke pulau tersebut harus mempergunakan

dan nama satker) yang ada, seluruh jajaran di Kanwil

perahu kecil. Sesampainya di pulau, selama beberapa

XIV melakukan berbagai cara antara lain: koordinasi

hari Tim IP BMN hanya makan nasi dan mie yang

dengan pihak Kanwil Perbendaharaan dan Kantor

terpaksa dibuat sendiri karena tidak adanya warung

Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), mencari

makan.

alamat satker kementerian/lembaga di internet, atau

Bab VIII Pasal 14 Ayat (2) Peraturan Menteri

mendatangi salah satu kantor untuk mendapatkan data

Keuangan RI Nomor: 96/PMK.06/2007 tanggal 4

alamat dan nama satker pada kementerian/lembaga

September 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan

yang sama.

Penggunaan,

Banyak

yang

dan

Pemindahtanganan Barang Milik Negara menyebutkan

pendataan awal tersebut, antara lain:

bahwa pelaksanaan IP BMN itu seharusnya dilakukan

keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM, aplikasi

oleh pengguna barang dengan berpedoman pada

Sistem Akuntansi Barang Milik negara (SABMN)

Petunjuk Pelaksanaan Inventarisasi yang ditetapkan

yang belum banyak dipahami pegawai, data BMN

oleh

Media Kekayaan Negara | Tahun I | Edisi 02 | 2010

ditemui

Penghapusan

dalam

pelaksanaan

kendala

Pemanfaatan,

Pengelola

Barang.

Kenyataannya,

petugas
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jajaran Kanwil XIV DJKN Denpasar tidak

Bukan Pajak (PNBP). Saat ini, sudah mulai ada

hanya mendampingi petugas satker tetapi lebih

permohonan pemanfaatan BMN, yaitu dari Kepolisian

banyak yang terlibat aktif untuk membantu

Daerah Bali, untuk dimanfaatkan pihak ketiga sebagai

menyelesaikan IP BMN sampai membantu

kantin, sekolah, koperasi dan lain-lain.

penginputan data ke dalam aplikasi Sistem
Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang

“

Milik Negara (SIMAK BMN).

jajaran Kanwil XIV DJKN Denpasar telah berhasil
menginventarisasi dan menilai BMN pada 1.883
satker atau 43 kementerian/lembaga. dengan nilai

Jajaran Kanwil XIV DJKN
Denpasar telah berhasil
menginventarisir dan
menilai BMN dengan nilai
sebesar Rp 27,5 triliun
pada 1.883 satker.”
Dengan adanya data BMN tersebut,
diharapkan

pengelolaan

BMN

dapat

dilaksanakan secara optimal sesuai ketentuan

sebesar Rp27,5 triliun.
Berdasarkan data yang ada di Kanwil XIV
DJKN Denpasar, selama tiga tahun ini sampai dengan
19 April 2010 jajaran Kanwil XIV DJKN Denpasar telah
memberikan surat persetujuan pemindahtanganan
BMN sebanyak

23.099 unit dengan total nilai

perolehan sebesar Rp11.224.999.965,00 dan nilai
terendah pemindahtanganan BMN adalah sebesar
Rp2.758.009.677,00
Sedangkan dari sisi pemanfaatan BMN,
sampai dengan tanggal 19 April 2010 BMN yang telah
dimanfaatkan sebanyak 14 unit dengan total nilai
sewa sebesar Rp114.377.212,00

yang berlaku. Data BMN tersebut selanjutnya

Dengan adanya monitoring BMN secara

secara rutin setiap bulan dan semester akan

teratur dan berjenjang, maka akan meminimalisasi

direkonsiliasi secara berjenjang baik antar

penggunaan BMN oleh orang-orang yang tidak

pengguna barang maupun antara pengguna

berhak. Jumlah BMN yang idle dapat diminimalisasi

barang dan pengelola barang. Dengan adanya

jumlahnya dengan cara mengalihkan BMN tersebut

rekonsiliasi tersebut akan dapat diketahui BMN

untuk dipergunakan oleh K/L yang masih kekurangan

yang idle maupun BMN yang telah tidak layak
pakai atau tidak efisien dan memboroskan
biaya pemeliharaan apabila dipertahankan.
Kedepannya,

dengan

adanya

pelaporan secara rutin dan updating data

BMN atau dimanfaatkan untuk menghasilkan PNBP.
Data aset idle yang saat ini ada di Kanwil XIV
DJKN Denpasar baru tercatat sebanyak 181 BMN.
Semua merupakan aset di lingkungan Kementerian
Keuangan yang ada di wilayah kerja Kanwil XIV DJKN

BMN secara teratur, maka setiap BMN yang

Denpasar. Aset idle dari K/L yang lain belum tercatat.

ada akan selalu termonitor jumlah, kondisi,

Diharapkan dengan adanya ketertiban dari seluruh K/L

peruntukan

Barang-

dalam penatausahaan BMN sesuai Peraturan Menteri

barang yang sudah tidak efisien, rusak berat

Keuangan RI Nomor: 120/PMK.06/2007 tentang

dan memenuhi syarat untuk dihapuskan dapat

Penatausahaan BMN, maka seluruh data aset idle

termonitor, sehingga dapat disarankan untuk

yang ada di wilayah kerja Kanwil XIV DJKN Denpasar

segera dihapuskan, agar tidak menumpuk di

dapat diketahui dan tercatat dan selanjutnya dapat

gudang dan membebani negara dengan biaya

diarahkan untuk dapat dipergunakan oleh K/L lain yang

dan

pemakaiannya.

pemeliharaan BMN. BMN yang idle dapat
dimonitor dan diarahkan untuk dimanfaatkan
sehingga menghasilkan Penerimaan Negara
18

Sampai dengan tanggal 19 April 2010,

membutuhkan atau dioptimalkan pemanfaatannya
yang dapat meningkatkan PNBP.
Penulis adalah Kabid
Pengelolaan Kekayaan Negara Kanwil XIV DJKN Denpasar
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INVENTARISASI DAN PENILAIAN BENDUNG DAN
SALURAN IRIGASI DI WILAYAH KERJA KPKNL
LHOKSEUMAWE
oleh: Sigit Anang Wibowo*

P

ada bulan Februari 2010, KPKNL Lhokseumawe
melaksanakan inventarisasi dan penilaian
barang milik negara properti khusus, berupa bendung
dan saluran irigasi pada Balai Wilayah Sungai
Sumatera I (BWSS I) yang berada di wilayah kerja
KPKNL Lhokseumawe. Mengingat tugas yang harus
diselesaikan cukup berat, maka sebelum pelaksanaan
inventarisasi dan penilaian, Tim Penilai KPKNL
Lhokseumawe mengikuti pembekalan tentang penilaian
property berupa bendung dan saluran irigasi yang
diselenggarakan Kanwil I DJKN Banda Aceh di Banda
Aceh. Dalam acara tersebut, Kanwil I DJKN Banda
Aceh mengundang Tim Penilai dari Kanwil V DJKN
Bandar Lampung yang telah memiliki pengalaman
melaksanakan inventarisasi dan penilaian bendung
dan saluran irigasi sebagai narasumber. Selain belajar
teori, peserta juga melaksanakan praktek penilaian
bendung dengan objek penilaian Bendung Krueng
Aceh di Kabupaten Aceh Besar.
Objek penilaian berupa bendung dan
saluran irigasi yang berada di wilayah kerja KPKNL
Lhokseumawe terdiri dari enam daerah irigasi, yaitu :
1. Daerah Irigasi Langkahan di Kab. Aceh Utara dan
Kab. Aceh Timur;
2. Daerah Irigasi Krueng Pase di Kab. Aceh Utara;
3. Daerah Irigasi Paya Nie di Kab. Bireuen;
4. Daerah Irigasi Pante Lhong di Kab. Bireuen;
5. Daerah Irigasi Datar Diana di Kab. Bener Meriah;
6. Daerah Irigasi Lawe Alas di Kab. Aceh Tenggara.

Pintu Air Bendung Krueng Aceh

foto oleh KPKNL Lhokseumawe

Mengingat banyaknya objek dan lokasi
penilaian tersebut di atas, pelaksanaan IP BMN
tersebut dibantu oleh Tim Kanwil I DJKN Banda Aceh
dan Kanwil V DJKN Bandar Lampung.
Media Kekayaan Negara | Tahun I | Edisi 02 | 2010

Bangunan Terjun Bendung Krueng Aceh

foto oleh KPKNL Lhokseumawe

Pada saat pelaksanaan inventarisasi dan
penilaian, Kepala Kanwil I DJKN Banda Aceh, Teguh
Sugirijoto didampingi Kepala Bidang Penilaian,
Surya Hadi, Kepala KPKNL Lhokseumawe, Ahsein
Lubis serta Kepala KPKNL Banda Aceh, Karman
melakukan monitoring ke lapangan untuk mengetahui
perkembangan penyelesaian tugas dan kendalakendala yang dihadapi tim penilai.
Kendala yang paling banyak dikeluhkan
sebagian besar anggota tim penilai di lapangan adalah
masalah lokasi obyek penilaian yang berada di tempattempat yang cukup terpencil dan tidak dapat dijangkau
kendaraan roda empat. Hal ini dapat diatasi dengan
menyewa kendaraan roda dua milik petugas Kantor
Ranting Dinas Pengairan yang mendampingi atau
milik masyarakat setempat, sedangkan untuk lokasi
yang sama sekali tidak dapat dijangkau kendaraan,
baik roda empat maupun roda dua, terpaksa ditempuh
dengan berjalan kaki. Dibandingkan dengan penilaian
BMN lainnya, inventarisasi dan penilaian bendung dan
saluran irigasi lebih melelahkan secara fisik karena
obyek penilaiannya tersebar di berbagai tempat
sepanjang saluran air sehingga harus banyak berjalan
kaki.
Berkat kerja keras dan semangat Tim Penilai
KPKNL Lhokseumawe dibawah koordinasi Kepala
Seksi Pelayanan Penilaian, Yudiandra Satya Budi,
maka pelaksanaan inventarisasi dan penilaian aset
Balai Wilayah Sungai Sumatera I tersebut dapat
diselesaikan.
*)Pelaksana di Seksi Piutang Negara KPKNL Lhokseumawe
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Kisah Inventarisasi dan Penilaian KPKNL Manado

Ketika Ombak Meradang,
Kami Tetap Maju Menerjang
Diceritakan kembali oleh: David Sukma Putra

Panboat yang digunakan berlayar
foto oleh KPKNL Manado

Dalam pelaksanaan inventarisasi dan penilaian BMN,
banyak kisah suka dan duka yang dialami. Begitu
banyak halangan dan hambatan yang menghadang,
tidak menyurutkan semangat dan perjuangan Tim
Penertiban BMN DJKN untuk menuntaskan pekerjaan.
Berikut sekelumit kisah KPKNL Manado dalam
melaksanakan tugas penertiban BMN di Pulau Marore.
Kisah ini kadang sulit dipercaya, kadang terkesan nekad,
atau bahkan bodoh. Namun, apapun yang merintangi jika
dilakukan dengan keikhlasan dan keteguhan hati, Tuhan
pasti akan menunjukan jalan. Bahkan dalam keadaan
ketika merasa kematian begitu dekat.
12 November 2007. Tidak ada firasat sedikitpun yang
terasa, ketika menerima ST-195/WKN.16/KP.01/2007.
Kami bertiga (Ramon Mandala Putra, Hendrik Mangampa
dan Alfrets Pargemanan) mendapat tugas untuk menilai
sebuah Kantor Bea Cukai di Pulau Marore, pulau terluar
kedua di wilayah utara Indonesia. Justru excitement yang
luar biasa, kapan lagi berkunjung ke pulau Marore.
13 November 2007. Tiba di Tahuna Ibukota Kabupaten
Sangihe, sekitar 13 jam dari Manado, setelah semalaman
terombang-ambing oleh ombak yang sudah mulai
menggila di bulan November. Tidak ada kapal PELNI yang
menuju ke Marore, karena tidak ada penumpang lain selain
kami bertiga.
15 November 2007. Akhirnya, sebuah perahu pamboat
(perahu kecil dengan penyeimbang dari bambu di kiri
kanan perahu. Pen) mau mengantarkan kami berlayar ke
Pulau Marore.
16 November 2007. Tepat pukul 08 pagi, kami mulai
berlayar. Informasi dari petugas Bea Cukai mengatakan
perjalanan dari Tahuna Ke Pulau Marore sekitar 6 jam.
Lebih dari tengah hari, Pulau Marore belum terlihat.
Ombak makin menggila, mencapai 2 meter mungkin.
Pelang (bambu penyeimbang di kiri dan kanan Perahu.
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Pen) sudah patah terhantam ombak. Kami memutuskan
berlabuh ke sebuah pulau, yang belakangan kami ketahui
bernama Kawaluso. Sempat disangka pendatang gelap,
dan diintograsi oleh Prajurit Yonif-712 Wiratama yang
menjaga pulau itu. Dengan berbekal Surat Tugas, kami pun
diperlakukan dengan baik.
17 November 2007. Kami memutuskan untuk melanjutkan
perjalanan ke Pulau Marore dengan berganti perahu, karena
tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan dengan
perahu yang sama. Sebelum tengah hari kami tiba di Pulau
Marore, menjelang sore beranjak dari Pulau Marore. Ombak
kembali mendera, kali ini lebih parah. Dengan susah payah
kami berlabuh kembali di Pulau Kawaluso. Perahu tidak bisa
merapat, karena pantai yang berbatu. Kami pun berenang
menuju daratan.
18 November 2007. Cuaca sangat buruk, ombak mencapai
3 meter, hujan dan angin. Kami memutuskan tinggal di
Pulau Kawaluso.
19 November 2007. Hari kedua badai, hari kedua pula
menumpang hidup di rumah penduduk.
20 November 2007. Ombak Laut masih belum reda.
21 November 2007. Hari keempat menumpang hidup,
angin sangat kencang.
22 November 2007. Laut mulai reda, kami memutuskan
untuk berlayar esoknya, jika laut seperti ini.
23 November 2007. Pagi hari kami berlayar ke Tahuna, laut
cukup tenang. Tiba di Tahuna menjelang malam, langsung
menumpang kapal malam ke Manado.
24 November 2007. Teluk Manado pun sedikit demi sedikit
tampak di pandangan mata dan entah mengapa, baru kali
ini teluk Manado terlihat begitu indah. Ada keharuan yang
menyeruak memandang kembali pelabuhan Manado, dan
Laporan Penilaian Kantor Bea dan Cukai Marore Nomor: 105/
WKN.16/KP.01/2007 pun menjadi kenangan tak terlupakan
dari Pulau Marore.
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PERAN MAIA DALAM
MEMPERCEPAT
PELAKSANAAN INVENTARISASI
DAN PENILAIAN DJKN
Oleh: Iling Saidah

Pada awal pelaksanaan inventarisasi
dan penilaian (IP) Barang Milik Negara (BMN),
berbagai macam laporan hasil inventarisasi dan
penilaian masih dibuat menggunakan aplikasi
Microsoft Office Excel yang seringkali memakan
waktu yang cukup lama untuk menyelesaikannya.
Pada saat itu masih ada 87% satker
yang belum diinventarisasi dan dinilai sesuai
Siaran Pers DJKN bulan Agustus 2008 yang
ditayangkan pada website DJKN (http://www.
djkn.depkeu.go.id), bahwa sampai dengan
tanggal 28 Juli 2008, jumlah satker Kementerian/
Lembaga (K/L) yang telah selesai diinventarisasi
dan dinilai adalah sebanyak 2.830 satker atau
sekitar 13% dari total satker.
Dalam rangka mendukung percepatan
inventarisasi dan penilaian serta pelaporan
hasilnya sesuai SE-04/KN/2008 tentang
Petunjuk Teknis tentang Tata Cara Pelaporan
Hasil Penertiban Barang Milik Negara Tahun
2007, maka Direktorat Hukum dan Informasi
berdasarkan
SE-16/KN/2008
tanggal
11
Agustus 2008
tentang Penerapan Modul
Aplikasi Inventarisasi Aset (MAIA) Tahun 2008
melakukan implementasi modul aplikasi tersebut.
MAIA adalah aplikasi untuk mendukung kegiatan
Inventarisasi dan Penilaian yang dilaksanakan
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oleh Tim Penertiban sesuai SE-04/KN/2008. MAIA
dibuat dengan tujuan sebagai berikut:
1. Mendukung kegiatan inventarisasi dan penilaian
BMN sebab MAIA menghasilkan laporanlaporan sesuai SE-04/KN/2008;
2. Menghasilkan file koreksi nilai inventarisasi
dan penilaian yang dapat digunakan untuk
melakukan koreksi nilai inventarisasi dan
penilaian dengan menggunakan aplikasi
bantu yaitu Aplikasi Terima Data Revaluasi ke
SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen dan
Akuntansi BMN) Satker K/L;
3. Membentuk database hasil inventarisasi dan
penilaian pada tingkat Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), Kantor
Wilayah (Kanwil) DJKN, dan Kantor Pusat
DJKN;
4. Mempermudah monitoring hasil inventarisasi
dan penilaian oleh Kantor Pusat DJKN sebab
database MAIA dapat dilihat pada aplikasi
Monitoring dan Inventarisasi (MONIK) pada
alamat website http://10.100.92.42:8080 detail
per-NUP (Nomor Urut Pendaftaran) BMN.
Diagram 1 menggambarkan laporan-laporan
yang dihasilkan MAIA dan integrasi antara MAIA
dengan program BMN lainnya.
Dari pengalaman penulis sebagai Tim
Pelaksana, dapat dibuat perbandingan antara
inventarisasi dan penilaian yang dilakukan sebelum
menggunakan MAIA dengan setelah menggunakan
MAIA, sebagaimana digambarkan pada diagram 2.
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diagram 1. Peran MAIA Dalam Pembuatan Laporan IP

Dari perbandingan
tersebut dapat
disimpulkan bahwa MAIA sangat membantu
pelaksanaan inventarisasi dan penilaian karena
MAIA cepat dalam mengolah data dan membuat
laporan hasil IP sesuai SE-04/KN/2008.

pengembang MAIA, I Ketut Puja selalu melakukan
beberapa kali update MAIA agar output yang
dihasilkan MAIA sesuai dengan SE-04/KN/2008.
Oleh karena itu, pada akhir tahun 2008, Direktorat
HI meluncurkan MAIA Versi 02 yang dapat
digunakan dengan cara lebih sederhana dan
dapat digunakan untuk meng-upload data SIMAK
BMN pada satker yang memiliki pembantu satker.
Meskipun MAIA sudah di-update, tetapi
sampai awal tahun 2009 masih banyak Tim
Pelaksana yang belum menggunakan MAIA
untuk kegiatan IP karena Tim Pelaksana
keberatan apabila laporan IP dalam format Excel
harus di-upload ke MAIA. Hal ini menyebabkan
pengumpulan database hasil inventarisasi dan
penilaian yang disajikan pada MONIK Direktorat
HI menjadi terhambat. Oleh karena itu, Direktorat
HI mengirimkan surat ke KPKNL untuk meminta
KPKNL mengirim softcopy laporan hasil
inventarisasi dan penilaian dalam bentuk Excel.
Softcopy tersebut kemudian di-upload ke MAIA
oleh staf Direktorat HI. Pada saat membantu
upload laporan SE-04/KN/2008 dalam bentuk
Excel ke MAIA ditemukan beberapa kendala.
Kendala tersebut antara lain softcopy dalam
format Excel tidak bisa di-upload/dimasukkan
ke MAIA karena ada BMN yang tidak ada NUP,
double NUP, tidak ada kesesuaian antara NUP
pada BA-01 (Berita Acara 01) dan LP-01 (Laporan
Penilaian 01) dan kode barang tidak sesuai PMK
97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan
Kodefikasi BMN.

Meskipun banyak kelebihan yang dimiliki
oleh MAIA, tetapi MAIA juga mempunyai beberapa
kekurangan, misalnya: kode lokasi satker yang
seharusnya 20 digit, masih menggunakan kode
lokasi pada SABMN (Sistem Akuntansi Barang
Milik Negara) yang 14 digit; sering dilakukan
update tetapi tidak ada cut-off versioning-nya
yang jelas sehingga Tim Pelaksana menggunakan
versi MAIA yang bervariasi. Oleh karena itu,
Direktorat HI selalu meng-upload update MAIA
ke portal DJKN dan juga membuat Buku Manual
MAIA yang berisi cara
diagram 2. Perbandingan Sebelum dan Sesudah Penggunaan MAIA
menggunakan MAIA dan
cara melakukan koreksi
Sebelum
Setelah
nilai koreksi IP ke SIMAK No.
Keterangan
menggunakan
menggunakan
MAIA
MAIA
BMN
serta
himpunan
1.
Mengubah
backup
SABMN/
SIMAK
Melakukan
dengan
ekspor
dari
Melakukan
upload
backup
masalah dan solusinya.
Perkembangan Aplikasi
MAIA
Sejak
awal
diimplementasikan
pada
bulan Agustus 2008, MAIA
mendapat
tanggapan
positif dan negatif, baik dari
dalam maupun dari luar
DJKN. Terdapat beberapa
pihak yang tidak setuju
dengan penggunaan MAIA.
Namun, disisi lain banyak
Tim
Pelaksana
DJKN
yang merasa terbantu
dengan adanya MAIA.
Dengan adanya masukan
dan
kritikan
tersebut,
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BMN/SABMN TNI/SIMAK BMN TNI
2008/SIMAK TNI Dephan TNI 2009
dari format .dbf ke menjadi Kertas
Kerja Inventarisasi (KKI)

format .dbf ke format Excel
kemudian menyusun KKI. Apabila
satker mempunyai data lebih dari
10.000 item BMN dan mempunyai
pembantu
satker
tentu
akan
membutuhkan w aktu yang sangat
lama .

SABMN/
SIMAK BMN/SABMN TNI/SIMAK BMN
TNI 2008/SIMAK TNI Dephan TNI 2009
ke MAIA. Waktu yang diperlukan
hanya dalam beberapa menit.

2.

Membuat Laporan Berita Acara, BA- Disusun
secara
manual Melakukan update MAIA sesuai KKI,
01, BA-03, BA-04, dan BA-05
menggunakan Excel berdasarkan kemudian mencetak laporan BA.
KKI

3.

Melakukan penilaian BMN berupa Disusun menggunakan Excel.
barang bergerak selain kendaraan
sesuai SE-14/KN/2008

4.

Membuat Laporan Penilaian (LP), Tim Pelaksana harus menyusun LP, Melakukan pencetakan LP, SK, dan
Laporan Satker (SK) dan Laporan SK, dan TP dalam bentuk Excel
TP. Laporan yang dihasilkan MAIA
Tim Pelaksana (TP)
mempunyai akurasi yang lebih tinggi
dibandingkan apabila menggunakan
Excel.

5.

Koreksi Nilai IP ke SIMAK BMN

Dilakukan secara manual. Apabila
koreksi BMN lebih dari 1.000 item
BMN membutuhkan w aktu yang
sangat lama.

Penilaian dapat dilakukan hanya dalam
beberapa menit.

Dilakukan by system . yaitu dengan
mentransfer
file
koreksi
hasil
inventarisasi dan penilaian MAIA ke
SIMAK BMN menggunakan aplikasi
Terima Data Revaluasi. Waktu yang
dibutuhkan biasa kurang dari 15 menit.
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Aplikasi MAIA

Untuk mengatasi hal tersebut, pada
bulan Februari 2009 Direktorat HI melakukan
sosialisasi MAIA versi 02. Dalam sosialisasi
tersebut juga dijelaskan cara
melakukan
upload softcopy laporan SE-04/KN/2008 dalam
format Excel ke MAIA dan cara menggunakan
MAIA dengan cepat dan tepat. Disamping itu,
Direktorat HI juga melakukan penyempurnaan
Buku Manual yang berisi cara menggunakan
MAIA dan cara melakukan koreksi nilai koreksi
IP ke SIMAK BMN serta himpunan masalah dan
solusinya.
Sampai saat ini MAIA telah beberapa
kali di-update. Hal ini dilakukan karena ada
permintaan dari Tim Pelaksana agar MAIA
ditambah menu-menu baru sesuai kebutuhan Tim
Pelaksana pada saat melakukan inventarisasi
dan penilaian. Update MAIA antara lain dengan
menambah menu upload untuk backup SABMN
TNI dan SIMAK BMN, menu ganti UAKPB,
menu tambahan untuk jenis kewenangan satker
Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan, menu
pengiriman koreksi nilai IP ke SIMAK BMN tanpa
barang berlebih, menu monitoring, menu analisa
data SIMAK BMN dan lain-lain.
Pada akhir tahun 2009, Dephan TNI
meluncurkan SIMAK BMN Dephan/TNI 2009
sebagai pengganti SIMAK BMN TNI 2008
dengan menggunakan nomor register sebagai
identitas BMN. Oleh karena itu, MAIA dilakukan
update kembali agar dapat digunakan untuk
meng-upload ADK SIMAK BMN Dephan/TNI
2009 dengan menambahkan nomor register
pada kolom merk dan type.
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Sampai dengan 31 Maret 2010 yang sudah
selesai IP mencapai kurang lebih 22.000 satker,
dan saat ini data yang terkumpul pada database
IP pada Kantor Pusat DJKN dan ditampilkan pada
Monik sebanyak lebih dari 20.000 satker. Hal ini
menunjukkan bahwa hampir seluruh Tim Pelaksana
DJKN sudah menggunakan MAIA.
Setelah menyelesaikan IP, maka beberapa
KPKNL telah mengirim ulang seluruh file transfer
MAIA hasil IP ke Direktorat HI, sehingga data yang
tampil pada Monik merupakan data yang sesuai
dengan hasil IP yang telah selesai dilaksanakan
dan sesuai dengan rekonsiliasi penertiban BMN
berdasarkan SE-04/KN/2009.
Saat ini, Direktorat Hukum dan Informasi
telah menyiapkan Modul Kekayaan Negara II yang
akan digunakan oleh KPKNL dan Kanwil untuk
melaksanakan Rekonsiliasi BMN berdasarkan
PMK-102/PMK.5/2009
dan
Perdirjen-07/2009
tentang Tata Cara Rekonsiliasi Data BMN dalam
Rangka Laporan BMN dan LKPP. Dalam aplikasi
tersebut juga terdapat menu laporan BMN sesuai
PMK-120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan
Barang Milik Negara. Diharapkan aplikasi tersebut
digunakan oleh seluruh KPKNL dan Kanwil DJKN
untuk pelaksanaan rekonsiliasi BMN.
*) Pelaksana Dit. Hukum dan Informasi
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LELANG BARANG MILIK NEGARA DALAM RANGKA
MENINGKATKAN AKUNTABILITAS ASET NEGARA

Oleh: Neil E. Prayoga
elang (auction) sejak lama telah dikenal masyarakat
sebagai salah satu sarana jual beli barang. Pada
zaman kekaisaran Romawi, setelah menang dalam
peperangan, biasanya harta yang tertinggal (termasuk
juga budak-budak) akan dilelang oleh prajurit Romawi
yang hasilnya untuk modal peperangan berikutnya. Di
Indonesia, lelang masuk seiring dengan kedatangan
bangsa Belanda melalui sebuah perusahaan dagang yang
disebut Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) tahun
1750. Saat itu, fungsi pelaksanaan lelang adalah sebagai
sarana jual beli komoditas teh hasil bumi Indonesia,
dimana sistem ini sampai sekarang masih digunakan
dalam lelang teh di London.
Perkembangan lelang di Indonesia, sebagai
akibat dari adanya tuntutan masyarakat yang dinamis saat
ini, lelang mempunyai fungsi yang semakin berkembang
yaitu fungsi pelayanan privat dan fungsi pelayanan publik.
Fungsi pelayanan privat dari lelang adalah sebagai sarana
untuk memperlancar lalu lintas perdagangan barang
pada umumnya. Sedangkan fungsi pelayanan publik dari
lelang tercermin saat digunakan oleh aparatur negara
dalam melaksanakan tugas kepemerintahan dalam
rangka penegakan hukum (law enforcement) seperti yang
diamanatkan dalam berbagai undang-undang, antara
lain: UU Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan
Piutang Negara, UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan, UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia, UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, UU
Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang, dan UU Nomor 8 Tahun
1981 tentang Kitab UU Hukum Acara Pidana.

L

Grafik Realisasi Hasil Bersih Lelang BMN/D 2005-2009 (dalam ribuan)

Fungsi pelayanan publik lainnya dari lelang
tercermin pada saat digunakan oleh aparatur negara
dalam rangka pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(BMN/D) dan barang yang dikuasai negara, khususnya
pada saat dipindahtangankan dengan cara dijual.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (1) UU Nomor1
tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penjualan
BMN/D dilakukan dengan cara lelang, kecuali dalam halhal tertentu. Alasan pemilihan penjualan secara lelang
adalah dalam rangka mengamankannya sekaligus guna
memenuhi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan
yang baik (good governance). Hal ini dapat terwujud
karena proses penjualan melalui lelang mempunyai
keunggulan-keunggulan dibandingkan dengan cara
penjualan lainnya. Pertama adalah objektif, karena lelang
terbuka untuk umum dan semua peserta memiliki hak
dan kewajiban yang sama. Kedua adalah kompetitif,
karena lelang menggunakan sistem penawaran yang
khas sehingga tercipta kompetisi dan harga yang optimal.
Ketiga adalah adanya built in control, yaitu dilakukan di
bawah pengawasan umum karena didahului dengan
pengumuman lelang. Keempat adalah otentik, karena
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Grafik Realisasi Frekuensi Lelang BMN/D 2005-2009

atas pelaksanaan lelang dibuat berita acara yaitu
Risalah Lelang sebagai akta otentik yang mempunyai
kekuatan pembuktian sempurna. Dengan demikian,
proses penjualan melalui lelang ini akan berdampak
pada peningkatan efisiensi, tertib administrasi, dan
keterbukaan/transparansi
pengelolaan
kekayaan
negara, serta menjamin akuntabilitas.
Dari sisi jenis lelangnya, lelang BMN/D termasuk
dalam kategori Lelang Noneksekusi Wajib yaitu lelang
untuk melaksanakan penjualan BMN/D sebagaimana
dimaksud dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara atau barang milik Badan Usaha
Milik Negara/Daerah yang oleh peraturan perundangundangan diwajibkan untuk dijual secara lelang,
termasuk kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan
pertama. Dari sisi realisasi pelaksanaan lelangnya,
pelaksanaan lelang BMN/D oleh DJKN/KPKNL terus
mengalami peningkatan yang signifikan selama kurun
waktu 5 (lima) tahun terakhir baik dari jumlah frekuensi
lelang maupun dari jumlah hasil bersih lelang. Realisasi
frekuensi lelang BMN/D selama 5 (lima) tahun terakhir
dapat dilihat dari grafik Realisasi Frekuensi Lelang
BMN/D 2005-2009.
Dari grafik Realisasi Frekuensi Lelang BMN/D
2005-2009, dapat dilihat adanya tren meningkat dari
jumlah frekuensi lelang, walaupun sempat mengalami
penurunan yang tidak terlalu signifikan di tahun 2008.
Di tahun 2009, jumlah frekuensi lelang mencapai 1082
kali, meningkat dibandingkan tahun 2008 yang hanya
978 kali. Sedangkan realisasi hasil bersih lelang BMN/D
selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat dari grafik
Realisasi Hasil Bersih Lelang BMN/D 2005-2009.
Dari grafik Realisasi Hasil Bersih Lelang BMN/D
2005-2009, dapat dilihat adanya tren meningkat
dari jumlah hasil bersih lelang, dengan peningkatan
yang paling signifikan terjadi di tahun 2008 dengan
kenaikan sebesar 243% dibandingkan jumlah hasil
bersih lelang tahun 2007. Di tahun 2009, jumlah
hasil bersih lelang mencapai Rp108.662.864.000,00
meningkat dibandingkan tahun 2008 yang hanya
Rp97.008.963.000,00.
Dari data realisasi pelaksanaan lelang BMN/D
tersebut diatas, dapat dilihat bahwa lelang semakin
berperan penting dalam pengelolaan BMN/D termasuk
barang yang dikuasai negara dalam rangka menjamin
akuntabilitas aset negara. Untuk itu, upaya penggalian
potensi lelang BMN/D perlu terus menerus dilakukan
kepada seluruh Kementerian Negara/Lembaga agar
penjualan asetnya dilakukan dengan cara lelang.
*) Kasi Bina Lelang IA, Dit. Lelang
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Pengelolaan Kekayaan Negara

ERA BARU PENGELOLAAN
KEKAYAAN NEGARA
DI INDONESIA
Oleh: Muhamad Nahdi

“Ingatlah, kalau jalan Anda terasa
berat, itu tandanya Anda sedang
mendaki naik. Sebaliknya, kalau jalan
Anda lancar dan enak, berhati-hatilah
karena itu pertanda Anda sedang
menurun – Rhenald Kasali”
Indonesia sedang menuju era baru dalam
pengelolaan kekayaan negara melalui antara lain
diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6
Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah
dengan PP Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara / Daerah dan dibentuknya unit kerja
baru di bawah kendali Departemen Keuangan Republik
Indonesia yang khusus menangani pengelolaan
kekayaan Negara yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara (DJKN). Mampukah Indonesia membenahi
centang perenangnya pengelolaan kekayaan negara
Indonesia dengan adanya perubahan ini?
Ruang lingkup kekayaan negara di Indonesia
secara umum meliputi dua hal yaitu: barang yang
“dimiliki” negara (domain privat) dan barang yang
“dikuasai” negara (domain publik). Kedua domain
tersebut bersumber dari UUD 1945. Untuk domain
privat bersumber dari pasal 23 UUD 1945 sedangkan
domain publik dari pasal 33 ayat (3) UUD 1945.
Yang dimaksud dengan barang “milik” negara
adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas
beban APBN atau perolehan lain yang sah (Pasal
1 PP Nomor 6 Tahun 2006) sedangkan barang
“dikuasai” negara adalah bumi, air dan kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya yang dikuasai oleh
negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat (Pasal 33 ayat (3) UUD 1945).
Masalah Kekayaan Negara di Indonesia
Jika dilakukan inventarisasi atas masalahmasalah yang menyangkut kekayaan negara
sudah pasti akan menghasilkan sebuah buku tebal.
Namun, semua masalah-masalah tersebut bisa
disarikan menjadi sebagai berikut: belum adanya
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upaya inventarisasi seluruh aset Negara, inefisiensi
pemanfaatan aset Negara, landasan hukum yang
belum menyeluruh dan terpadu, lokasi yang tersebar
dan hak penguasaan yang tidak jelas, koordinasi yang
lemah, pengawasan yang lemah, konflik kepentingan,
dan mudahnya penjarahan aset negara.
Masalah-masalah tersebut sebagian besar
merupakan akibat yang ditimbulkan oleh pengelolaan
kekayaan negara yang berantakan di masa yang lalu
dimana pengelolaan atas aset negara bersifat tertutup
dalam pengertian adanya ketidakjelasan mengenai
siapa pengelola aset negara dan tidak transparannya
proses pengelolaan Kekayaan Negara mulai dari
perencanaan sampai dengan pelepasannya.
Manajemen Kekayaan Negara yang Baik
Secara umum, manajemen aset baik di
perusahaan maupun negara meliputi aktivitas:
perencanaan (planning), perolehan (acquisition),
pemanfaatan (utilization), dan penghapusan (disposal)
(lihat gambar berikut).
Di dalam suatu manajemen aset yang baik,
menurut buku “Asset Management: Advancing the
State of the Art Into the 21st Century Through PublicPrivate Dialogue” yang diterbitkan oleh Federal
Highway Administration and the American Association
of State Highway and Transportation Officials tahun
1996, keempat aktivitas tersebut dilaksanakan dengan
berpegang pada tiga pilar utama yaitu:
1. Keputusan yang menyangkut manajemen aset
harus didasarkan pada evaluasi atas alternatifalternatif yang ada dengan mempertimbangkan
total biaya yang dikeluarkan, manfaat, dan risiko
dari aset tersebut. Contoh: saat suatu unit kerja
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pemerintah memerlukan kendaraan dinas sebagai
alat untuk melayani masyarakat, maka unit
kerja tersebut harus mempertimbangkan semua
alternatif pengadaan kendaraan dinas. Selama
ini, sebagian besar (untuk tidak mengatakan
“semua”) pengadaan kebutuhan kendaraan dinas
di unit kerja pemerintah adalah melalui “membeli”
tanpa mempertimbangkan alternatif untuk
“menyewa”. Seharusnya, unit kerja tersebut
mempertimbangkan dengan cermat apakah lebih
murah “membeli” atau “menyewa”. Jika setelah
dipertimbangkan biaya dan manfaatnya ternyata
lebih murah “menyewa” maka mengapa unit kerja
tersebut harus melakukan “pembelian” kendaraan
dinas?
2. Kepemilikan,
pengendalian/pengawasan,
pertanggungjawaban, dan pelaporan suatu aset
harus ditata dengan jelas, dikomunikasikan
kepada
pengguna
(stakeholders),
dan
diimplementasikan dengan baik. Jika pilar ini
kokoh, maka tidak akan ada lagi kasus lepasnya
aset negara kepada pihak-pihak yang sebenarnya
tidak berhak maupun kasus kerugian yang dialami
negara akibat pelaporan nilai yang tidak wajar
dalam neraca pemerintah.
3. Aktivitas manajemen aset harus berada di bawah
kerangka kebijakan manajemen aset yang
terintegrasi.
Menurut Penulis, adapun beberapa ciri atau
kriteria yang bisa dijadikan acuan bagi kita untuk
mengukur keberhasilan manajemen aset adalah:
1. Pengelola mengetahui barang atau aset apa saja
yang dimiliki/dikuasainya.
2. Pengelola mengetahui bagaimana kondisi aset
yang dimilikinya/dikuasainya.
3. Pengelola mengetahui berada di mana saja
barang atau aset tersebut.
4. Pengelola mengetahui siapa yang bertanggung
jawab dan memanfaatkan suatu aset tertentu.
5. Pengelola mengetahui bagaimana pemanfaatan

dari setiap aset yang dimiliki/dikuasainya.
6. Pengelola mengetahui berapa nilai dari aset yang
dimiliki/dikuasainya.
7. Pengelola melakukan evaluasi secara reguler
atas semua aset yang dimiliki/dikuasainya apakah
masih sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Sudahkah kekayaan negara di Indonesia di
masa lalu dikelola sesuai dengan ketiga pilar utama
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tersebut sehingga ketujuh kriteria keberhasilan
pengelolaan kekayaan negara dipenuhi? Nampaknya
kegiatan pengelolaan kekayaan negara di Indonesia
di masa lalu belum sepenuhnya sesuai dengan ketiga
pilar tersebut sehingga masih saja terjadi masalahmasalah yang telah penulis kemukakan di atas.
Pengelolaan Kekayaan Negara di Indonesia
Tujuan utama pengelolaan kekayaan negara
dimanapun adalah untuk melayani masyarakat dengan
sebaik-baiknya. Dengan demikian, kekayaan negara
adalah alat bagi negara untuk dapat memberikan
pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
Pelayanan kepada masyarakat melalui
pengelolaan kekayaan negara ini dapat terwujud
apabila misi pengelolaan kekayaan negara yang
baik dipenuhi: efisiensi pengeluaran, optimalisasi
penerimaan, dan efektivitas pengelolaan (UU
Nomor 1 tahun 2004 tentang Keuangan Negara).
Efisiensi pengeluaran berarti setiap pengeluaran
pemerintah untuk pengadaan aset negara harus
benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan tidak dimarkup, sehingga tidak terjadi pemborosan APBN.
Optimalisasi penerimaan berarti setiap kekayaan
negara harus dapat menghasilkan penerimaan yang
optimal untuk negara dan bukan sekadar membebani
APBN. Sedangkan efektivitas pengelolaan berarti
kekayaan negara sebagai alat negara berfungsi dan
dikelola secara efektif sesuai dengan tujuannya yaitu
sebagai alat untuk memberikan pelayanan yang
terbaik kepada masyarakat.
Beberapa langkah yang telah dilakukan
oleh pemerintah Indonesia untuk memecahkan
masalah pengelolaan kekayaan Negara di Indonesia
adalah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah
(PP) nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah dan meleburkan unit
kerja pengelolaan kekayaan Negara yang selama
ini berada di bawah naungan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan (DJPb) ke dalam Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara (DJKN) Departemen Keuangan
Republik Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah
pengelolaan atas “penyertaan modal negara” atau
“investasi pemerintah” sebagai bagian dari kekayaan
negara seperti yang tertuang dalam road map
Departemen Keuangan Republik Indonesia tahun
2005 – 2009.
Dengan terbitnya PP Nomor 6 Tahun 2006
diharapkan pengelolaan kekayaan Negara, khususnya
Barang “Milik” Negara (BMN) dan Daerah, dapat
dilakukan dengan lebih optimal, efisien, dan efektif.
Meskipun PP tersebut masih perlu untuk direvisi di
beberapa bagian, namun secara umum PP ini telah
mengakomodasi hampir semua aspek pengelolaan
kekayaan Negara yang baik sesuai dengan tiga pilar
seperti yang tersebut di awal artikel ini. :
1. Dalam hal ini Menteri Keuangan telah menerbitkan
beberapa peraturan yang mengatur tentang tata
cara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan,
penghapusan, dan pemindahtanganan barang
milik negara; kodefikasi barang milik negara; dan
penatausahaan barang milik negara.
2. Sosialisasi dari PP tersebut maupun peraturan
pelaksanaannya harus dilakukan dengan lebih
intensif, sehingga semua Satuan Kerja (Satker)
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di pemerintah pusat dan daerah sebagai ujung
tombak pengelolaan kekayaan negara serta
masyarakat dapat lebih memahami pentingnya
pengelolaan kekayaan negara yang baik.
3. Pengawasan terhadap pelaksanaan PP ini harus
lebih diperketat baik pengawasan internal maupun
eksternal.
Sementara itu, Menteri Keuangan cq. DJKN
yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah
sebagai “Penguasa” barang sesuai dengan Pasal
33 ayat (3) UUD 1945 maupun sebagai “Pengelola”
barang sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2006 harus
bekerja keras guna mewujudkan harapan masyarakat
akan terciptanya pengelolaan kekayaan negara yang
lebih baik. Untuk itu, ada beberapa hal yang harus
dilakukan oleh DJKN agar harapan publik tersebut
dapat terwujud dengan baik:
1. Tumbuhkan kesadaran bahwa tugas yang diemban
oleh DJKN saat ini adalah tugas yang sangat berat
sekaligus sangat penting. Seperti telah Penulis
ungkap sebagai prolog dari tulisan ini, bilamana
langkah terasa berat maka itu tandanya DJKN
sedang mendaki ke tempat yang lebih tinggi.
2. Mengutip Rhenald Kasali (2005): “Tumbuhkan
kesadaran bahwa setiap awal pasti sulit.” Pasti
akan terasa sulit bagi DJKN untuk memulai
pengelolaan kekayaan negara yang selama
ini belum berjalan dengan baik. Namun, untuk
mencapai langkah yang keseribu, harus dimulai
dengan langkah pertama yang pasti berat. Kalau
sudah biasa, maka masyarakat dapat menikmati
manisnya kesuksesan pengelolaan kekayaan
negara yang baik.
3. Perlunya kepemimpinan yang kuat dan dukungan
dari segenap staf DJKN untuk berkomitmen
memberikan pelayanan yang terbaik kepada
masyarakat melalui pengelolaan kekayaan negara
yang lebih baik.
Tahap Lanjutan
Setelah semua upaya tersebut, langkah apa
lagi yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk
memenuhi harapan masyarakat akan pengelolaan
kekayaan negara yang baik? Seperti telah Penulis
kemukakan di atas bahwa kekayaan negara bukan
hanya mencakup “Barang Milik Negara” saja tapi
meliputi juga “Barang Dikuasai Negara”.

Untuk itu, diperlukan suatu Undang-Undang (UU) yang
merupakan induk dari pengelolaan kekayaan negara
tanpa mengesampingkan Undang-Undang (UU) yang
telah ada seperti UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Lingkungan Hidup, UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang
Minyak dan Gas Bumi, UU Nomor 27 Tahun 2003
tentang Panas Bumi, UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Sumber Daya Air, UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang
Kehutanan, dan UU Energi yang baru saja disahkan
oleh DPR.
UU ini, katakanlah UU Pengelolaan
Kekayaan Negara, berperan sebagai UU induk yang
mengatur tentang pengelolaan “Barang Dikuasai
Negara” secara umum sesuai dengan Pasal 33 ayat
(3) UUD 1945.
Dengan demikian, semua jenis kekayaan
negara baik itu “milik” ataupun “dikuasai” negara sudah
memiliki payung hukum yang kuat. Seandainya UU
tersebut sudah terwujud, maka langkah berikutnya
adalah membenahi sektor Sumber Daya Manusia
(SDM) yang akan mengeksekusi UU tersebut.
Satu hal yang seringkali terlupakan adalah
peran serta masyarakat dalam keberhasilan
pengelolaan kekayaan negara. Pemerintah perlu
untuk melibatkan masyarakat dalam meningkatkan
pemahaman dan kesadaran publik tentang pentingnya
pengelolaan kekayaan negara.
Kesimpulan
Dari pembahasan di atas, ada beberapa
kesimpulan penting yang dapat Penulis ambil yaitu:
1. Kekayaan Negara adalah alat pemerintah untuk
memberikan pelayanan yang terbaik kepada
masyarakat.
2. Pengelolaan Kekayaan Negara yang efisien, efektif
dan optimal adalah kunci keberhasilan pemerintah
dalam melayani masyarakat.
3. Landasan hukum yang kokoh dan terintegrasi
sangat diperlukan untuk mengelola kekayaan
negara sehingga tercipta kepastian hukum.
4. Kepemimpinan yang kuat dan dukungan dari staf
pengelola kekayaan negara, khususnya DJKN,
sangat dibutuhkan guna menjamin tercapainya
tujuan pengelolaan kekayaan negara.
5. Dukungan dan peran aktif masyarakat juga ikut
menentukan keberhasilan pengelolaan kekayaan
negara.
*) Kasi Penilaian Usaha I Dit. PKN

Kampus STAN, Salah satu elemen Pendidikan Pengelolaan Kekayaan Negara
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LAPORAN KEUANGAN BA 999.03
(PENYERTAAN MODAL NEGARA) TAHUN 2009 MEMPEROLEH
OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN DARI BPK RI

Oleh: Direktorat BMN II

BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa
Pengecualian atas Laporan Keuangan BA 999.03 tahun
2009 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara. Opini yang diberikan BPK RI tersebut lebih
baik jika dibandingkan opini BPK RI pada tahun 2008,
yaitu Wajar Dengan Pengecualian. Beberapa alasan
dan pertimbangan BPK RI dalam memberikan opini
yang lebih baik dari tahun sebelumnya adalah karena
Pemerintah telah melakukan perbaikan-perbaikan atas
laporan keuangan dan tindak lanjut atas temuan tahun
2008.
Laporan Keuangan BA 999.03 terdiri
atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan
Catatan Atas Laporan Keuangan. Selanjutnya, LK
tersebut disampaikan kepada Direktorat Jenderal
Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan (Dit.APK) untuk disusun menjadi
Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara
(LK BUN), yang merupakan laporan keuangan
pertanggungjawaban Menteri Keuangan sebagai
Bendahara Umum Negara. LK BUN kemudian
dikompilasi dengan semua Laporan Keuangan
Kementerian/Lembaga untuk menjadi Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat.
Nilai pada neraca BA 999.03 bersumber
dari kompilasi yang dilakukan DJKN dari unit yang
bertanggungjawab
melaksanakan
pengelolaan
investasi pemerintah, yaitu Kementerian BUMN untuk
nilai penyertaan pada perusahaan negara dan nonBUMN, Badan Kebijakan Fiskal untuk nilai penyertaan
pada Lembaga/Organisasi Keuangan Internasional,
Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang untuk Badan
Usaha Lainnya, serta DJKN untuk nilai BHMN dan
Perusahaan Negara/Lembaga di bawah pembinaan
Kementerian Keuangan. Nilai penyertaan modal
negara per 31 Desember 2009 pada neraca LK BA
999.03 adalah sebesar Rp555.431.343.603.380,
dengan rincian pada tabel di bawah ini:

Pada neraca LKPP Unaudited tahun 2009, nilai
aset yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia adalah
sebesar Rp2.402.972.331.163.709. Jika dibandingkan
dengan nilai PMN yang disajikan oleh BA 999.03
yaitu sebesar Rp555.431.343.603.380, maka dapat
dilihat bahwa nilai tersebut berjumlah cukup signifikan
terhadap nilai aset pemerintah secara keseluruhan
sehingga opini yang diberikan BPK RI kepada Laporan
Keuangan BA 999.03 juga akan berpengaruh terhadap
opini kepada LKPP secara keseluruhan.
Ke depan, ruang lingkup Laporan Keuangan
BA 999.03 kemungkinan besar tidak hanya investasi
permanen, akan tetapi lebih luas lagi, yaitu menjadi
investasi jangka pendek (kecuali yang berjangka waktu
kurang dari 3 bulan) dan investasi jangka panjang
(permanen dan non-permanen). Perubahan ruang
lingkup Laporan Keuangan BA 999.03 merupakan
kesepakatan Pemerintah dengan BPK RI pada
pemeriksaan tahun 2009, yaitu agar lingkup Laporan
Keuangan BA 999.03 adalah semua investasi, mengacu
pada pengertian investasi pada PP No.24 Tahun 2005
tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
Opini

wajar

tanpa

pengecualian

yang

diberikan oleh BPK RI atas laporan BA 999.03 tahun
2009 merupakan penghargaan sekaligus tantangan
bagi DJKN. Tantangan bagi DJKN untuk terus
mempertahankan opini dari BPK tersebut, terutama jika
dalam pelaporan ke depan, ruang lingkup LK BA 999.03
menjadi lebih luas, terdiri dari investasi jangka pendek
(kecuali yang berjangka waktu kurang dari 3 bulan)
dan investasi jangka panjang (permanen dan nonpermanen). Berbagai persiapan dan tindak lanjut perlu
dilakukan, guna menghadapi tantangan yang semakin
berat dalam rangka mempertahankan opini wajar tanpa
pengecualian atas Laporan BA 999.03 tersebut.

Nilai Penyertaan Modal Negara

Jenis PMN
Perusahaan Negara
Non BUMN
Perusahaan Negara/Lembaga di bawah pembinaan
Kementerian Keuangan
Lembaga/organisasi keuangan internasional
BHMN
Badan Usaha Lainnya
JUMLAH
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31-Des-09
31-Des-08
Rp 505.822.727.445.185,00 Rp 465.217.885.000.000,00
Rp 3.753.910.818.065,00 Rp 3.129.482.726.351,00
Rp 7.766.312.353.879,00 Rp 1.258.133.508.402,00
Rp 36.181.747.998.201,00 Rp 41.317.613.735.175,00
Rp 1.906.624.988.050,00 Rp 3.432.597.716.160,00
Rp
20.000.000,00 Rp
20.000.000,00
Rp 555.431.343.603.380,00 Rp 514.355.732.686.088,00
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Pengelolaan Kekayaan Negara

PENGELOLAAN HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL YANG BERSTATUS
SEBAGAI BARANG MILIK NEGARA
Oleh: Nenden Maya Rosmala Dewi*
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100 Tahun 2008 Tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Keuangan memberikan tugas kepada
DJKN antara lain untuk melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan dan
standardisasi, penyusunan sistem dan prosedur, dan tindak lanjut keputusan
perubahan status kekayaan negara lain-lain, penatausahaan dan penyusunan
daftar, pemberian bimbingan teknis, perencanaan, pemantauan, pengawasan,
dan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara lain-lain sebagai
akibat adanya ketentuan, penetapan atau pengalihan aset sebagai kekayaan
negara yang dikelola Menteri Keuangan antara lain kekayaan negara yang
berasal dari hak atas kekayaan intelektual (HKI).
Hak Kekayaan Intelektual merupakan bagian dari kekayaan Negara yang tidak
berwujud. Berdasarkan pendapat para ahli, potensi HKI ini merupakan potensi
yang sangat besar yang selama ini belum tergali oleh Bangsa Indonesia. Tren
yang ada pada saat ini di negara-negara maju pada umumnya cenderung telah
memanfaatkan HKI dengan baik, karena potensi HKI tidak akan pernah habis
dibandingkan dengan potensi alam.
Pada saat ini pengelolaan HKI di Indonesia dilaksanakan oleh Dirjen Hak
Kekayaan Intelektual Depkumham. Pelaksanaan pengelolaan HKI di Ditjen HKI
difokuskan pada sistem HKI dengan memberikan perlindungan, penghargaan
dan pengakuan atas kreativitas, singkat kata Ditjen HKI adalah lembaga yang
berwenang untuk mengeluarkan perlindungan atas ciptaan, kreasi, inovasi
yang dihasilkan oleh masyrakat baik perusahaan, perorangan maupun lembaga
pemerintah.
Hak Kekayaan Intelektual yang pertama kali harus mendapatkan
perhatian dari DJKN adalah paten, karena berkaitan langsung dengan penelitian
yang dibiayai oleh pemerintah melalui APBN. Pada umumnya paten dikelola
oleh lembaga penelitian dan pengembangan, dan mencakup berbagai jenis
variasi dari mulai paten mesin yang dimiliki LIPI hingga paten terhadap varietas
benih padi yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian. Pada saat ini pengelolaan
HKI dalam bentuk administrasi berada pada Kementerian Hukum dan HAM
sedangkan pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual pada perguruan tinggi serta
lembaga penelitian dan pengembangan telah diatur dalam Undang-undang
Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan
Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi diserahkan ke masing-masing
lembaga penelitian dan pengembangan dalam suatu wadah yang dinamakan
sentra HKI. Namun, aturan-aturan pengelolaan HKI yang berstatus barang
milik negara yang diatur dalam undang-undang ini ternyata belum dapat
terimplementasi dan dipatuhi, sehingga pengelolaan HKI masih dilaksanakan
sendiri-sendiri dan diserahkan ke masing-masing institusi lembaga penelitian
dan pengembagan.
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Penataan dan pengelolaan kekayaan Negara yang
baik sangat dibutuhkan oleh Negara Indonesia pada saat
ini, dan harus mencakup kekayaan yang berwujud maupun
tidak berwujud. Terminologi pengaturan kekayaan Negara
khususnya barang milik Negara yang terdapat dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2008 pada umumnya mencakup pengaturan untuk
barang berwujud baik berupa benda tidak bergerak
yaitu tanah/bangunan, maupun benda bergerak yang
pembeliannya dibiayai dari APBN, sehingga menurut
pendapat Penulis PP 6 Tahun 2006 belum cukup dijadikan
dasar untuk melakukan pengelolaan barang yang tidak
berwujud khususnya HKI.
Aturan dalam PP 6 Tahun 2006 yang tidak dapat diterapkan
dalam pengaturan HKI adalah sebagai berikut:
a) Pemanfaatan
Istilah pemanfaatan yang berlaku dalam
aturan HKI sama dengan kegiatan komersialisasi HKI,
atau kegiatan untuk memberikan nilai ekonomi HKI
yang tentunya berdampak pada masukan terhadap
HKI yang dikomersialisasikan. Pada HKI yang berstatus
BMN tentunya sudah dapat dipastikan bahwa hasil
komersialisasi tersebut sepenuhnya harus masuk ke kas
negara. Namun, dalam Undang-Undang Paten telah
diatur bahwa peneliti mempunyai hak atas hasil HKI
yang telah dikomersialisasikan. Disharmonisasi aturan
ini harus dapat ditengahi dalam aturan HKI nanti, karena
insentif bagi seorang peneliti merupakan daya rangsang
untuk senantiasa melakukan inovasi. Jika insentif tidak
diatur secara tegas akan menimbulkan moral hazard
bagi para peneliti seperti illegal licensing dan illegal spin
off . LIPI menghendaki agar insentif harus mempunyai
ruang gerak yang lebih leluasa, dana penelitian dan
dana riset hendaknya mempunyai porsi yang lebih
besar jika Indonesia ingin menjadi membangun negara
berbasis ilmu pengetahuan. Dari permasalahan tersebut,
diharapkan agar Kementerian Keuangan dalam hal ini
Dirjen Kekayaan Negara dapat melakukan harmonisasi
peraturan pengelolaan HKI yang berstatus BMN dengan
aturan yang berlaku di bidang HKI.
b) Pemindahtanganan
Bentuk-bentuk
pemindahtanganan
yang
diatur dalam PP 6 Tahun 2006 adalah penjualan, tukar
menukar, hibah dan penyertaan modal pemerintah.
Pemindahtanganan merupakan perbuatan hukum
mengalihkan kepemilikan dari suatu barang. Bentuk
pengalihan yang diatur dalam Undang-undang Paten
adalah warisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau
sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundangundangan. Dalam setiap pengalihan paten sebagai hak
milik, hanya dapat dilakukan oleh penemu atau oleh yang
berhak atas penemuan tersebut kepada perorangan atau
badan hukum. Terhadap paten yang berstatus sebagai
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barang milik negara harus diperhatikan tentang siapa
yang berhak untuk mengalihkan paten, apakah lembaga
penelitian ataukan Menteri Keuangan selaku Pengelola
Barang. Hal yang juga harus menjadi perhatian adalah
bahwa dalam pengalihan paten, yang beralih adalah hak
ekonominya saja, sedangkan hak moral tetap melekat pada
inventornya (penemunya), sebagaimana dijelaskan dalam
Pasal 68 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 bahwa
pengalihan hak tidak menghapus hak Inventor untuk tetap
dicantumkan nama dan identitasnya dalam paten yang
bersangkutan. Hak moral ini tetap mengikuti inventor
sampai kapanpun walapun patennya sudah berakhir.
c) Penilaian
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006,
kegiatan penilaian dilakukan dalam rangka penyusunan
neraca pemerintah pusat/daerah, pemanfaatan dan
pemindahtanganan barang milik negara/daerah. Menurut
Doli D Siregar, dalam dunia penilaian dikenal 4 jenis
properti yang merupakan objek penilaian yaitu:
1. penguasaan dan pemilikan tanah dan bangunan (real
property)
2. benda bergerak yang berwujud seperti kendaraan,
mesin, perhiasan dan lain-lain maupun yang tidak
berwujud misalnya utang piutang dan paten
3. kegiatan usaha
4. hak kepemilikan secara finansial yang berupa aktiva
tak berwujud yang mencakup hak yang melekat pada
kepemilikan suatu kegiatan bisnis, hak yang melekat
dalam sebuah perjanjian, hak yang melekat pada
kepemilikan atas suatu penerbitan surat berharga.
Mekanisme penilaian barang milik negara telah
ditetapkan dalam suatu peraturan menteri keuangan
tentang penilaian barang milik negara berupa tanah dan
atau bangunan, namun untuk HKI belum diatur secara
jelas. LIPI menghadapi kendala ketika Badan Pemeriksa
Keuangan melakukan pemeriksaan terhadap laporan
keuangan mereka, karena terdapat perbedaan persepsi
tentang unsur-unsur yang dipertimbangkan dalam
memperoleh nilai. Berdasarkan pendapat BPK nilai HKI
meliputi biaya riset, biaya yang dikeluarkan oleh peneliti,
dan biaya komersialisasi, sedangkan LIPI berpendapat
bahwa nilai dibentuk berdasarkan pendekatan harga pasar,
modal dan ekonomi. Nilai HKI sangat penting artinya untuk
menentukan harga komersialisasi sebuah HKI, sehingga
LIPI mendorong agar Kementerian Keuangan segera
menetapkan standardisasi aturan nilai dari suatu HKI.
Berdasarkan hal tersebut tidak pelak lagi, maka
kebutuhan Indonesia akan adanya aturan pengelolaan atau
manajemen aset yang baik merupakan hal yang mutlak
harus dilaksanakan dan mencakup seluruh harta kekayaan
negara baik yang berwujud maupun tidak berwujud.
*) Kasi KNL II, Dit. KNL
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Pengelolaan Kekayaan Negara

ASURANSI BMN
DAN PENGARUHNYA
TERHADAP KEBIJAKAN FISKAL
(SUATU WACANA)
Oleh : Acep Hadinata

Pendahuluan

Pada triwulan ketiga menjelang tahun 2009
berakhir, beberapa kali gempa terjadi di Indonesia.
Beberapa diantaranya menimbulkan dampak
masif terhadap masyarakat yang berdomisili dekat
dengan pusat bencana alam tersebut.
Selain menimbulkan korban jiwa, bencana
gempa ini juga menimbulkan kerugian yang tidak
sedikit terhadap Barang Milik Negara (BMN). Untuk
mengantisipasi dan memperoleh data yang akurat
akibat bencana gempa tersebut dan sebagai salah
satu upaya tanggap bencana, Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara mengeluarkan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.06/2009
tentang Percepatan Penghapusan BMN karena
gempa bumi di Sumatera Barat dan Jambi.
Hal lain yang dapat kita petik dari bencana
gempa bumi tersebut adalah apa yang harus
diantisipasi oleh Pengelola Barang terkait dengan
banyaknya bencana alam seperti gempa bumi
yang merusak dan menghancurkan BMN seperti
tersebut di atas. Mungkinkah asuransi BMN dapat
mengurangi dampak kerugian Negara karena
bencana alam serta bagaimana pengaruhnya
terhadap kebijakan fiskal di Indonesia?
Media Kekayaan Negara | Tahun I | Edisi 02 | 2010

Definisi Asuransi

Asuransi memiliki beberapa definisi, diantaranya:
“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian,
dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri
pada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk
memberikan penggantian kepadanya karena suatu
kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang
diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu
peristiwa yang tak tertentu .“
Berdasarkan definisi tersebut, maka dalam asuransi
terkandung 4 unsur, yaitu :
1. Pihak tertanggung (insured) yang berjanji untuk
membayar uang premi kepada pihak penanggung,
sekaligus atau secara berangsur-angsur;
2. Pihak penanggung (insure) yang berjanji akan
membayar sejumlah uang (santunan) kepada pihak
tertanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur
apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tak
tertentu;
3. Suatu peristiwa (accident) yang tak tertentu (tidak
diketahui sebelumnya);
4. Kepentingan (interest) yang mungkin akan mengalami
kerugian karena peristiwa yang tak tertentu.
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“Asuransi merupakan suatu alat untuk
mengurangi
risiko
keuangan,
dengan
cara
pengumpulan unit-unit exposure dalam jumlah yang
memadai, untuk membuat agar kerugian individu
dapat diperkirakan. Kemudian kerugian yang dapat
diramalkan itu dipikul merata oleh mereka yang
tergabung “.
“Asuransi adalah suatu lembaga ekonomi
yang bertujuan mengurangi risiko, dengan jalan
mengkombinasikan dalam suatu pengelolaan
sejumlah objek yang cukup besar jumlahnya,
sehingga kerugian tersebut secara menyeluruh dapat
diramalkan dalam batas-batas tertentu “.
Terkait dengan definisi yang telah disebutkan
di atas, tentu saja asuransi BMN harus memiliki tujuan
untuk mengurangi pengeluaran negara terkait dengan
bencana alam yang sering terjadi di sebagian wilayah
Indonesia. Yang harus digarisbawahi oleh Pengelola
Barang dalam memilih perusahaan asuransi adalah
harus menggunakan tender (sesuai Keppres Nomor
80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa)
dalam mencari perusahaan asuransi yang bersedia
menerima premi yang paling rendah dan memberikan
uang pertanggungan yang paling tinggi.
		

Dasar Hukum Asuransi BMN

Pasal 32 ayat 2 PP No. 6 Tahun 2006
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menyatakan
bahwa
pengamanan
BMN/D
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi
pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan
pengamanan hukum. Terkait dengan pengamanan
secara administratif, maka BMN harus ditatausahakan
menggunakan aplikasi yang sudah ditetapkan oleh
Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara
(BUN). Hal ini terkait dengan pembukuan, inventarisasi
dan pelaporan BMN menggunakan aplikasi SIMAKBMN. Untuk pengamanan secara hukum, maka
seluruh BMN terutama berupa tanah, bangunan dan
kendaraan harus memiliki bukti kepemilikan atas
nama pemerintah. Untuk pengamanan secara fisik,
tujuan yang ingin dicapai terkait dengan kegiatan
ini adalah mencegah terjadinya penurunan fungsi
barang, penurunan jumlah barang, dan hilangnya
barang.
Menurut penulis, pengamanan secara fisik
seharusnya bisa dilakukan dengan cara memindahkan
atau membagi risiko penurunan fungsi barang,
penurunan jumlah barang, dan hilangnya barang
dengan pihak lain, dalam hal ini tentu memindahkan
atau membagi risiko tersebut kepada perusahaan
asuransi.
Untuk BMN, sampai dengan tahun 2009 belum
ada dasar hukum yang sesuai baik berupa Peraturan
Menteri Keuangan (PMK) maupun Peraturan
Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Perdirjen) yang
memayungi asuransi BMN ini. Seandainya asuransi
BMN ini akan dibuatkan PMK secara khusus, maka ini
adalah amanat yang tidak bisa dipisahkan dari Pasal
32 ayat 2 tersebut.

Ruang Lingkup dan Kebijakan Fiskal

Untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan
asuransi tersebut, seyogyanya BMN yang akan
diasuransikan harus dibatasi ruang lingkupnya pada
BMN yang berupa Tanah, Bangunan dan Kendaraan
(T/B/K).
Dari sisi materialitas, BMN yang T/B/K relatif
lebih besar dibandingkan dengan BMN yang lain.
Dari sisi utilitas, BMN tersebut masih layak untuk
dipertanggungkan kepada perusahaan asuransi.
Apabila skema asuransi terhadap BMN
berupa T/B/K tersebut masih dianggap tidak feasible
(layak) untuk dilaksanakan, maka alternatif lain yang
bisa dilakukan adalah menerapkan asuransi pada
BMN yang berupa aset kemitraan (BMN yang menjadi
objek Kerja Sama Pemanfaatan-KSP) atau aset
pihak ketiga (BMN yang menjadi objek Bangun Guna
Serah-BGS). Hal ini sudah dilakukan oleh beberapa
Kementrian/Lembaga terhadap BMN yang dijadikan
objek KSP. Pembayaran premi asuransi tersebut
dialokasikan dari bagian keuntungan mitra KSP yang
menjadi haknya. Upaya ini adalah upaya yang efektif
dalam melindungi kepentingan pengelola barang dan
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mitra KSP dari risiko-risiko yang
mungkin timbul karena bencana
alam dan musibah yang bersifat
force majeur.
Terkait dengan kebijakan
fiskal, yaitu suatu kebijakan ekonomi
dalam rangka mengarahkan kondisi
perekonomian untuk menjadi lebih
baik dengan jalan mengubah
penerimaan dan pengeluaran
pemerintah.
Sehubungan
dengan
penerimaan, instrumen kebijakan
fiskal berhubungan erat dengan
penerimaan dari sektor pajak.
Kebijakan fiskal yang disesuaikan
oleh
pemerintah
sehubungan
dengan
bencana
adalah
kebijakan
yang
dikeluarkan
oleh Direktorat Jenderal Pajak
dengan
menyatakan
bahwa
semua bantuan masyarakat yang
disalurkan kepada masyarakat
yang terkena dampak bencana di
Sumatera Barat dan Jambi dapat
menjadi pengurang/kredit pajak
penghasilan.
Sedangkan yang terkait
dengan pengeluaran, pemerintah
telah mencairkan dana yang sudah
dialokasikan
untuk
antisipasi
bencana alam (dana kontinjensi).
Dana yang telah dicairkan adalah
dana yang memang sudah
dialokasikan sejak awal tahun
anggaran 2009, yang nilainya
sebesar 3 triliun rupiah. Sementara
untuk rehabilitasi, sebagian akan
menjadi beban anggaran tahun
depan atau tahun anggaran
2010. Untuk itu, pemerintah harus
memanfaatkan ruang fiskal untuk
menambah belanja pada awal
tahun untuk mendanai proses
rehabilitasi Sumatra Barat dan
Jambi pasca tanggap darurat.

Simpulan

Berbeda dengan kebijakan
asuransi Barang Milik Daerah
(BMD) di mana hal ini telah
diterapkan oleh beberapa propinsi
dan kabupaten diantaranya adalah
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Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
Kabupaten Kutai Kertanegara dan
yang terakhir adalah Provinsi Sumatera
Utara, kebijakan asuransi BMN perlu
mendapat kajian lebih mendalam dari
pihak-pihak yang terkait di lingkungan
internal Kementerian Keuangan, dalam
hal ini oleh Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara sebagai Pengelola Barang,
Badan Kebijakan Fiskal terkait dengan
penentuan besarnya risiko fiskal atas
bencana alam, serta Badan Pengawas
Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
terkait dengan penentuan perusahaan
asuransi yang kompeten terkait asuransi
BMN.
Yang juga harus diperhatikan
dalam penentuan perusahaan asuransi
yang akan dilibatkan dalam asuransi BMN
adalah PP Nomor 73 Tahun 1992 Tentang
Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
sebagaimana telah diubah menjadi PP
Nomor 39 Tahun 2008.
Langkah-langkah yang harus
dilakukan oleh Pengelola Barang apabila
ingin memindahkan atau membagi risiko
kerusakan/kehilangan
BMN
karena
bencana alam menurut penulis adalah
sebagai berikut:
1. Berkoordinasi
dengan
Badan
Kebijakan Fiskal untuk bersamasama mengkaji dampak bencana
terhadap kebijakan fiskal di Indonesia;
2. Melakukan mitigasi bencana dengan
Badan Meteorologi, Klimatologi dan
Geofisika (BMKG) untuk memetakan
lokasi BMN pada propinsi tertentu
dan membuat kriteria provinsi rawan
bencana;
3. Berkoordinasi dengan BapepamLK dalam menentukan perusahaan
asuransi yang tepat sesuai dengan
ketentuan/peraturan yang berlaku;
4. Membuat payung hukum terkait
asuransi BMN.
Apabila empat kegiatan tersebut
dapat dilakukan serta kajian biaya
versus manfaatnya diyakini mampu
memberikan kebijakan fiskal yang lebih
menguntungkan bagi pemerintah, maka
bukan tidak mungkin asuransi atas BMN
dapat dilaksanakan seperti yang dilakukan
oleh pemerintah daerah dengan asuransi
BMD-nya.
*) Penulis adalah Kasi BMN IA 4 Dit. BMN
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Liputan Khusus

Media Kekayaan Negara (Bend Abidin)

Peresmian Enam KPKNL Teladan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Oleh : Bend Abidin

Direktur
Jenderal
Kekayaan
Negara,
Hadiyanto meresmikan enam Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Teladan
yaitu KPKNL Medan, Palembang, Bekasi, Bandung,
Semarang dan Makasar pada tanggal 13 April 2010
di KPKNL Semarang Gedung Keuangan Negara Jl.
Imam Bonjol No.1 D Semarang Jawa Tengah.
Acara peresmian kantor teladan ini dibuka
oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) IX DJKN
Semarang, Aminah. Hadir dalam peresmian tersebut,
Sekretaris Dirjen Kekayaan Negara, Kakanwil
Direktorat Jenderal Pajak Jateng I, Kakanwil Direktorat
Jenderal Perbendaharaan Jateng, Kakanwil Direktorat
Jenderal Bea Cukai Jateng dan DIY, Kakanwil DJKN
Palembang, Bandung dan Makasar, Direktur Hukum
dan Informasi, enam Kepala KPKNL Teladan, segenap
pejabat Eselon III DJKN dan perwakilan media lokal
maupun nasional.
Dalam sambutannya, Dirjen Kekayaan Negara
mengatakan peresmian beroperasinya KPKNL Teladan
merupakan suatu langkah kongkret reformasi yang
berlangsung di lingkungan Kementerian Keuangan,
khususnya dalam rangka peningkatan pelayanan
kepada masyarakat.
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Tingginya ekspektasi masyarakat terhadap
layanan prima dari setiap instansi pemerintah,
lanjutnya, seringkali dihadapkan pada stigma yang
melekat pada instansi-instansi pemerintah, seperti
ketidakjelasan prosedur pelayanan, kurang transparan,
adanya konflik kepentingan dan pungutan liar. ”Kondisi
inilah yang mendorong Kementerian Keuangan untuk
terus melakukan reformasi guna menjawab ekspektasi
tersebut dengan meningkatkan kualitas pelayanan
untuk membangun dan meningkatkan kepercayaan
publik terhadap peran Kementerian Keuangan sebagai
pengelola keuangan negara”, paparnya.
Dirjen menegaskan, DJKN yang mempunyai
tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara
dan lelang, dengan pengguna jasa yang heterogen,
perbaikan kualitas pelayanan merupakan hal yang
fundamental dalam melakukan rangkaian pelaksanaan
tupoksi sehingga dapat menjawab ekspektasi pengguna
jasa atau pemangku kepentingan (stakeholders)
yang beragam. Reformasi birokrasi di Kementerian
Keuangan mulai dirintis pada tahun 2004 dan
secara resmi dicanangkan sebagai program prioritas
pada tahun 2007. Reformasi yang dilakukan oleh
Kementerian Keuangan bukanlah sekedar perubahan
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fisik gedung maupun perbaikan sarana kerja ataupun
peningkatan remunerasi, namun lebih menitikberatkan
pada perubahan mindset, tingkah laku, budaya kerja
serta proses bisnis yang transparan dan akuntabel.
Program reformasi birokrasi Kementerian Keuangan
menitikberatkan pada tiga pilar yaitu ”penataan
organisasi, perbaikan proses bisnis dan peningkatan
manajemen sumber daya manusia”.
Penataan
organisasi
yang
dilakukan
Kementerian
Keuangan
meliputi
modernisasi
kantor pelayanan, pemisahan, penggabungan serta
penajaman fungsi. Perbaikan proses bisnis meliputi
adanya analisa dan evaluasi jabatan, analisa beban
kerja dan penyusunan Standard Operating Procedures
(SOP). Sedangkan manajemen peningkatan sumber
daya manusia dilakukan melalui penyelenggaraan
pendidikan dan latihan berbasis kompetensi,
pembangunan assessment center, penyusunan pola
mutasi, peningkatan disiplin dan pengintegrasian
Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG).
Saat ini, apa yang dilakukan DJKN dalam
modernisasi kantor pelayanan merupakan salah satu
bentuk kristalisasi reformasi birokrasi di lingkungan
Kementerian Keuangan. Adanya modernisasi kantor
pelayanan hendaknya bisa menjadi produk reformasi
birokrasi yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh
pengguna jasa, yaitu mendekatkan dan meningkatkan
pelayanan dan keterbukaan dalam memberikan
pelayanan.

Dirjen Kekayaan Negara
memberikan ucapan
selamat kepada para
Kepala KPKNL Teladan
Media Kekayaan Negara (Bend Abidin)

						
		
Menurutnya, pembentukan kantor
modern di lingkungan DJKN dengan nomenklatur
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
”Teladan” dimaksudkan untuk memberikan pelayanan
publik yang berkualitas di bidang kekayaan negara,
pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang.
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”Teladan” dimaksudkan sebagai ”suatu keadaan/
sesuatu yg patut ditiru atau baik untuk dicontoh”.
Arti yang terkandung dalam kata “teladan” adalah
sebagai berikut:
• Te-rtib = rapi, teratur, sepatutnya → administrasi
• La-ncar = tanpa hambatan (komunikasi
pelayanan kepada stakeholder)
• AmaNah = sesuatu yang dipercayakan
(pemberian tanggung jawab kepada orang yang
tahu, mau dan mampu).
”Prinsip-prinsip pelayanan publik yang
berkualitas akan lebih dikedepankan pada KPKNL
Teladan, yaitu lebih cepat proses penyelesaiannya,
lebih tepat pelayanan yang diberikan, lebih mudah
dipahami prosedurnya, dan lebih aman karena
terjamin kepastian hukumnya”, papar alumnus
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dan Harvard
University tahun 1993 ini.
KPKNL Teladan adalah transformasi dari
KPKNL regular, namun mempunyai proses bisnis
dan waktu layanan yang lebih pasti karena didukung
oleh sistem aplikasi serta kompetensi sumber daya
manusia yang handal. Peresmian ini merupakan
puncak dari serangkaian proses dan terakhir ditandai
dengan pelaksanaan soft opening KPKNL Teladan di
Makassar tanggal 07 Januari 2010. Untuk tahun 2010,
DJKN telah merencanakan 10 KPKNL Teladan baru.
Dengan dibentuknya KPKNL Teladan, diharapkan
tidak ada lagi pungutan-pungutan di luar ketentuan
peraturan, peningkatan pelayanan yang konsisten
terhadap masyarakat, dan
terwujudnya optimalisasi
pengelolaan
core
business yang bermuara
pada tercapainya public
trust.
Dirjen
Kekayaan
Negara berharap agar
core value DJKN yang
terdiri
dari
integrity,
sincerity dan commitment
harus selalu menjadi
acuan dan ada dalam
tiap jenis layanan yang
diberikan oleh segenap
jajaran DJKN. Sepanjang
berpegang pada nilainilai ini, KPKNL akan memperoleh public trust yang
akan bermuara pada perbaikan citra KPKNL, DJKN
dan Kementerian Keuangan di mata masyarakat.
”Pada saat itulah, reformasi birokrasi di lingkungan
Kementerian Keuangan, khususnya DJKN, dapat
dinyatakan berhasil”, tandasnya.
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Dengan dikukuhkannya KPKNL Teladan ini,
Dirjen mengharapkan kepada seluruh pegawai KPKNL
Teladan untuk selalu memperbaiki dan meningkatkan
kinerja, tidak cepat berpuas diri, dan selalu
meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat
pengguna jasa. Sebagai wujud kepercayaan DJKN
terhadap KPKNL Teladan Semarang, pimpinan DJKN
telah mengusulkan KPKNL Teladan Semarang untuk
mengikuti Penilaian Kinerja Pelayanan Publik (Citra
Pelayanan Prima) tahun 2010 yang diselenggarakan
oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi.
Dalam peresmian tersebut, disampaikan
testimoni dari Pangdam IV Diponegoro, Mayor
Jenderal TNI Budiman yang disampaikan oleh
ajudannya sebagai mitra kerja yang berkaitan dengan
Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara
Kementerian/Lembaga. Pada kesempatan tersebut
Pangdam IV Diponegoro mengucapkan selamat
atas beroperasinya enam KPKNL teladan khususnya
KPKNL Semarang atas kerjasamanya dengan Kodam
IV Diponegoro yang berjalan dengan baik sehingga
sasaran-sasaran yang telah ditentukan dapat tercapai.
Oleh karena itu, Pangdam memberikan apresiasi yang
tinggi atas kerjasama yang telah dibina dengan baik.
Pangdam berharap dengan adanya KPKNL teladan
ini dapat menjadi partner kerja yang saling membantu
dalam mendukung dan meningkatkan kinerja masingmasing instansi.
Kodam IV Diponegoro, lanjutnya, sebagai
pengemban tugas dan fungsi Kementerian Pertahanan
(Kemenhan) untuk wilayah Jawa Tengah dan Daerah
Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu satker di
lingkungan Kemenhan yang ke depan akan banyak
berhubungan dengan KPKNL, khususnya di bidang
pengelolaan kekayaan negara.
Selain testimoni dari Kodam IV Diponegoro,
Bank Danamon sebagai pengguna jasa yang berkaitan
dengan lelang memberikan testimoninya pada acara
tersebut. Dalam testimoninya, Pimpinan Bank Danamon
yang diwakili oleh Bardansyah mengucapkan selamat
atas peresmian KPKNL teladan. KPKNL merupakan
mitra strategis Bank Danamon dalam penyelesaian
kredit bermasalah maupun hal-hal lain yang terjadi di
Bank Danamon.
Acara peresmian enam KPKNL Teladan

serta melakukan uji coba dengan pelayanan prima
yang dapat dilakukan di area APT KPKNL Teladan
Semarang.

Media Kekayaan Negara (Bend Abidin)

Dirjen melakukan uji coba di Area PelayananTerpadu

Pada kesempatan terpisah, Kepala KPKNL
Semarang, Slamet Sugito mengatakan latar belakang
dibentuknya KPKNL teladan adalah tindak lanjut
reformasi birokrasi Kementerian Keuangan untuk
meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat
khususnya pengguna jasa KPKNL. Sedangkan alasan
KPKNL Semarang menjadi salah satu KPKNL Teladan,
menurutnya karena potensi yang ada di Semarang
yang berkaitan dengan semakin banyaknya pengguna
jasa di bidang lelang. “Lelang paling banyak adalah
Lelang Hak Tanggungan,” ungkapnya kepada reporter
Media Kekayaan Negara di Semarang.
Mengenai piutang, Slamet Sugito mengatakan
bahwa saat ini piutang tidak lagi menerima penyerahan
dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun, dari
penyerahan piutang dari instansi pemerintah cukup
meningkat. Ia mencontohkan penyerahan piutang
dari RS Dr Karyadi, Kantor Bea dan Cukai serta dari
instansi daerah misalnya dari Badan Ketahanan
Pangan Provinsi. “Secara garis besar pengurusan
piutang di Semarang cukup bagus,” ungkapnya.
Disinggung mengenai Barang Milik Negara
(BMN), Slamet menjelaskan bahwa di KPKNL
Semarang terdapat 356 satuan kerja (satker),
Kementerian Pertahanan 52 satker, Satuan kerja
Perangkat Daerah (SKPD) 260 satker yang jumlah
seluruhnya ada 659 satker.
Terakhir,
Kepala
KPKNL
Semarang

Kekayaan Negara melakukan peninjauan ke Area

menyampaikan bahwa suatu organisasi dapat maju
dan berkembang tidak hanya karena figur kepala
kantornya saja, tetapi harus terjalin teamwork antara
pegawai dan stakeholder, serta setelah menjadi
KPKNL Teladan harus ada peningkatan dalam
kejelasan pelayanan kepada pengguna.

Pelayanan Teladan (APT) KPKNL Teladan Semarang

*) Pelaksana Subdit PSLI Direktorat HI

ditandai dengan pemukulan gong oleh Direktur
Jenderal

Kekayaan

Negara,

Hadiyanto

serta

penyerahan sertifikat kepada masing-masing kepala
kantor KPKNL. Setelah acara peresmian selesai, Dirjen
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Reformasi Birokrasi

DJKN Raih Urutan Pertama IKU

Keberhasilan
yang Perlu Terus
Dipertahankan

Penulis : Adi wibowo

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai
unit eselon I yang relatif baru di lingkungan Kementerian Keuangan telah berhasil menunjukkan eksistensinya dengan menempati urutan pertama perolehan
Nilai Kinerja Unit (NKU). Hal ini disampaikan Menteri
Keuangan, Sri Mulyani Indrawati pada Rapat Pimpinan
Kinerja (Rapimja) Kementerian Keuangan tanggal 30
April 2010. Rapimja yang dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan tersebut, dilaksanakan setiap triwulan
dengan agenda utama evaluasi dan pemaparan capaian kinerja Depkeu Wide dan Depkeu One masing-masing unit eselon I.
Evaluasi dilakukan terhadap masing-masing
unit eselon I yang diukur dari capaian kinerja setiap
Indikator Kinerja Utama (IKU). NKU dipergunakan untuk mengetahui total kinerja unit dalam suatu periode
(triwulan/semesteran/tahunan). Metode penghitungan
NKU mengacu pada Buku Panduan Pengelolaan Kinerja Berbasis Balanced Scorecard dengan batas maksimal indeks capaian IKU sebesar 150%. Berdasarkan
hasil evaluasi, capaian kinerja DJKN sampai dengan
triwulan I tahun 2010 adalah sebagai berikut:
1. Dari 28 IKU Depkeu One yang menjadi kontrak
kinerja dengan Menteri Keuangan, 18 IKU memperoleh hasil maksimal dengan status hijau, I IKU
memperoleh hasil cukup dengan status kuning,
dan 9 IKU berstatus abu-abu, karena periode pelaporannya adalah semesteran atau tahunan.
2. Dari 12 unit eselon I di lingkungan Kementerian
Keuangan, DJKN menempati urutan pertama untuk perolehan NKU dengan nilai sebesar 137,15%.
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Prestasi ini merupakan hasil kerja keras seluruh elemen DJKN. Tanpa adanya kerja sama yang
baik, maka mustahil prestasi ini akan tercapai. Direktur Jenderal Kekayaan Negara memberikan apresiasi
yang tinggi atas kontribusi seluruh pihak DJKN dalam
pencapaian target IKU Depkeu One triwulan I tahun
2010. Diharapkan prestasi ini terus dipertahankan dan
ditingkatkan, jangan sampai terlena. Perbaikan kinerja
harus terus dilakukan dengan berbagai upaya diantaranya dengan mengoptimalkan semua sumber daya
yang dimiliki dan mencari upaya terobosan dengan
tetap mengacu kepada ketentuan yang berlaku. Selain
itu upaya pembinaan, monitoring, dan evaluasi capaian
kinerja lebih diintensifkan untuk mengamankan target
yang telah ditetapkan.

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Unit
DJKN
ITJEN
DJA
BPPK
BAPEPAM-LK
DJPU
SETJEN
DJPK
DJBC
BKF
DJP
DJPB

NKU
137,15%
127,55%
123,16%
119,09%
117,33%
109,12%
105,14%
103,93%
100,38%
99,68%
99,01%
96,36%

Peringkat Nilai Kerja Unit (NKU) di Lingkungan Kementerian Keuangan
Sumber : Biro Pusat Harmonisasi dan Kajian Setjen depkeu

*) Kasubbag Organisasi bagian Ortala Sekretariat - DJKN
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Kewirausahaan

SIAPKAN PENSIUN ANDA
Oleh: DH Cahyono

Banyak orang membayangkan begitu memasuki
masa pensiun dapat melanjutkan hidup mereka dengan
tenang dan sejahtera. Beribadah mendekatkan diri
kepada Tuhan, menghabiskan waktu bersama keluarga,
sambil sesekali jalan-jalan dan berlibur menikmati hasil
jerih payah mereka selama berpuluh tahun. Dengan
tubuh yang semakin rapuh, tenaga yang tidak sekuat
dulu, memang sebaiknya di masa tua tidak disibukkan
lagi dengan berbagai urusan pekerjaan.
Namun, keinginan itu hanyalah tinggal keinginan
apabila masa pensiun tidak dipersiapkan dengan
benar. Berdasarkan hasil survei yang digelar HSBC
di 15 negara dengan melibatkan 15.000 responden,
sebagaimana dikutip dari situs detikFinance.com,
menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat dan
minimnya persiapan yang sudah dilakukan untuk masa
pensiun. Hanya 13 persen responden yang merasa
sudah mempersiapkan masa pensiun.
Dengan kenyataan ini, tidak heran jika banyak
ditemui menurunnya kualitas hidup pensiunan dibanding
pada waktu mereka masih aktif bekerja. Memang tanpa
bekerja income sebagai pensiunan akan tetap mengalir.
Tetapi dengan nominal yang sangat jauh berbeda.
Pegawai negeri misalnya, dengan jabatan eselon III dan
golongan IVa, setelah pensiun yang mereka terima hanya
80% dari gaji pokoknya saja atau sekitar Rp2,5 juta
perbulan. Bandingkan saat masih aktif, gaji pokok plus
tunjangan jabatan dan remunerasi yang diterima bisa lima
sampai enam kali lebih besar. Dengan penghasilan yang
jauh lebih kecil, dapat dibayangkan betapa susahnya
mengatur keuangan dan menyesuaikan gaya hidup.
Tidaklah terlambat apabila mulai dari sekarang
kita mulai berpikir untuk mempersiapkan masa pensiun.
Dari berbagai tulisan, terdapat beberapa hal yang bisa
dilakukan untuk mempersiapkan pensiun.
Mulai menabung
Di masa tua, banyak sekali orang menyesal
karena di waktu muda bergaya hidup sangat konsumtif.
Seluruh penghasilan seakan-akan tidak berbekas,
seberapa pun besar gaji mereka. Kenaikan gaji yang
lumayan besar juga tidak berarti, karena akan selalu
habis karena mengikuti bertambahnya kebutuhan dan
perubahan gaya hidup.
Oleh karena itu, disarankan untuk menyisihkan
sebagian penghasilan untuk ditabung seberapa
pun besarnya penghasilan kita. Salah satu tip yang
disarankan oleh banyak konsultan keuangan adalah
menyisihkan sebagian penghasilan (sekitar 10%) untuk
di tabung di awal bulan pada saat kita menerima gaji.
Disimpan dalam rekening tersendiri dan tidak disentuh
hingga memasuki masa purna tugas, yang pada saatnya
nanti mempunyai dana yang cukup untuk menghadapi
masa pensiun. Selain dalam bentuk tunai, tabungan
sangat disarankan dalam bentuk emas karena nilai emas
akan terus naik dan tidak terkena inflasi.
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Membuka usaha sampingan
Banyak pegawai memulai usaha di saat akan
memasuki masa pensiun. Ini tidak salah, tetapi alangkah
baiknya apabila dimulai jauh hari pada saat masih
aktif dan usia muda. Pada saat pensiun diharapkan
usaha telah berkembang dengan pesat dan apabila
terjadi kerugian atau bangkrut masih mempunyai
waktu yang cukup untuk bangkit. Namun apabila
usaha baru dilakukan pada saat pensiun dengan modal
dari pesangon atau tabungan, bisa dibayangkan jika
mengalami kerugian. Uang simpanan bertahun-tahun
bisa ludes, bahkan menimbulkan utang.
Mengumpulkan aset produktif
Aset produktif adalah aset yang dapat
memberikan penghasilan tambahan untuk kita, baik
secara langsung maupun dengan kenaikan nilainya,
antara lain rumah, tanah, emas dan surat berharga.
Kendaraan (mobil/motor) bukan merupakan aset
produktif, karena mengalami penurunan nilai.
Memilih rumah atau tanah dengan lokasi yang
strategis adalah sangat dianjurkan. Dengan nilai yang
sama, rumah atau tanah yang strategis akan cepat
meningkat harganya, walaupun dengan luas yang
lebih kecil. Semisal rumah di lingkungan perumahan
dibanding kios/ruko di pinggir jalan. Dalam jangka
waktu dua tahun, harga kios/ruko akan meningkat lebih
cepat. Kios/ruko ini pun sementara belum kita pakai,
dapat disewakan, yang pada saatnya nanti, kita sudah
mempunyai tempat untuk usaha.
Memiliki rumah kontrakan juga sangat
disarankan. Selain mendapatkan penghasilan dari
sewa, nilainya juga akan terus meningkat.
Mengikuti asuransi kesehatan
Usia yang semakin bertambah membuat
tubuh melemah dan kesehatan akan semakin
berkurang. Ujung-ujungnya biaya kesehatan semakin
membengkak, yang kadang-kadang membutuhkan
biaya pengobatan yang berjuta-juta. Sangat disarankan
untuk mengikuti asuransi kesehatan sejak dini, karena
premi yang dibayarkan lebih murah dan biaya kesehatan
kita sudah tercover. Sekarang banyak ditawarkan
berbagai asuransi kesehatan yang dikombinasikan
dengan tabungan atau investasi. Silakan pilih yang
benar-benar cocok dengan keinginan dan keuangan
anda.
Tulisan yang singkat ini semoga dapat
menggugah kesadaran kita semua untuk
mempersiapkan pensiun sejak dini agar di masa tua,
kita masih dapat hidup nyaman dengan kualitas yang
tidak berkurang.
*) Staf Dit. HI
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Sekilas Info
DJKN mengadakan Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor
29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara
serta Peraturan Dirjen Kekayaan Negara Nomor 07/KN/2009 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka
Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah
Pusat dalam tiga gelombang, gelombang I (5-7 Mei 2010), gelombang II (1012 Mei 2010) dan gelombang III (19-21 Mei 2010) di Jakarta.

Rombongan short term expert JICA periode II melakukan kunjungan ke
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam rangka courtesy call di Lantai 10
Gedung Syafruddin Prawiranegara tanggal 25 Mei 2010. Agenda kegiatan
short term expertselama di Indonesia adalah melakukan seminar The
2ndNational Property Management pada tanggal 26 Mei 2010 bertempat
di Hotel Borobudur, Jakarta dan group discussion pada tanggal 27 Mei 2010.

Dirjen Kekayaan Negara menyerahkan aset properti tanah seluas
5.648 m2 yang terletak di Desa Ciloto, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur,
Jawa Barat. eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang telah
ditetapkan status penggunaannya kepada Pusat Pelaporan Dan Analisis
Transaksi Keuangan (PPATK) pada hari Rabu, 26 Mei 2010 di Jakarta.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Biak
mengadakan sosialisasi peraturan dan pelatihan aplikasi di bidang
kekayaan negara kepada seluruh pegawai di lingkungan kantor
tersebut pada tanggal 21-24 Mei 2010 di KPKNL Biak. Sosialisasi ini
dibuka oleh Kepala KPKNL Biak, Nurdin Bedduwae.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta
menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Persiapan Penyelesaian
Objek ABMA/C (Aset Bekas Milik Asing/Cina) untuk Wilayah Daerah
Istimewa Yogyakarta pada tanggal 11-12 Mei 2010 di Yogyakarta.

Dirjen Kekayaan Negara membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang dilaksanakan pada tanggal 22-23 juni 2010 di
Hotel Mercure Jakarta. Rapimnas ini bertujuan untuk merumuskan Road Map menuju
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan penyelesaian serta tindak lanjut temuan Badan
Pemeriksa (BPK) terkait persoalan penertiban dan pengelolaan Barang Milik Negara
(BMN), aset Kontraktor Kontrak kerja Sama (KKKS), depresiasi dan penyisihan piutang
serta sertifikasi tanah.
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DJKN 2010
Galeri Foto
RAPIMTAS DJKN 2010
Dirjen Kekayaan Negara,
Hadiyanto, memberikan
arahan kepada peserta.
5 Maret 2010
foto: I Ketut Candra

PERESMIAN KPKNL TELADAN
Pemukulan gong tanda
diresmikannya 6 KPKNL Teladan
(Medan, Palembang, Bekasi,
Bandung, Semarang, Makassar)
13 April 2010
foto: Bend Abidin

LEADERSHIP MOTIVATION
TRAINING
Pejabat Eselon II dan III DJKN
mengikuti outbond dalam
rangkaian kegiatan Leadership
Motivation Training
1 Mei 2010
foto: Anisa Nuryati
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PELANTIKAN PEJABAT
ESELON II DJKN
Sebanyak 14 Pejabat Eselon II
DJKN dilantik untuk menduduki
jabatan baru.
6 Mei 2010
foto: Bend Abidin

KUNJUNGAN KERJA DHARMA
WANITA PUSAT DJKN KE
BANDUNG
Ibu-ibu Dharma Wanita berpose
bersama Kakanwil Bandung
(sekarang Ses. DJKN) dan Ketua
Dharma Wanita Pusat DJKN
11 Mei 2010
foto: Kanwil Bandung

PERPISAHAN MENTERI
KEUANGAN DENGAN DJKN
Dirjen dan Pejabat Eselon II
DJKN berpose bersama Menteri
Keuangan, Sri Mulyani Indrawati
seusai RAPIM.
18 Mei 2010
foto: I Ketut Candra
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Rehat
Bang Ka’en

WDP

komik oleh Tajudin

Renungan
Pelajaran Dari Pohon Bambu
Biji bambu yang kecil ditanam, disiram, dan dipupuk selama setahun penuh,
namun tidak terjadi apa pun.
Tahun kedua, masih disiram dan dipupuk, dan tak ada yang terjadi. Hati penanam mulai kecewa.
Tahun ketiga, tetap disiram dan dipupuk, tak ada juga yang terjadi. Benar-benar bikin frustrasi.
Tahun keempat terus disiram dan dipupuk dan dicermati.
Suatu saat pada tahun itu, pohon bambu mulai keluar tunas dan tumbuh 90 kaki dalam 6 minggu.
Hidup sama seperti pohon bambu. Kita mengerjakan sesuatu secara baik,
tapi tak ada yang terjadi. Sering kali membuat kita berkecil hati.
Tapi jika kita mengerjakannya secara baik, tidak berkecil hati dan tetap gigih,
akhirnya sesuatu yang baik akan terjadi. Pada akhirnya kita akan mendapatkan hasil.
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