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SalamRedaksi
Tim
Redaksi

Pembaca yang budiman, pada triwulan terakhir tahun 2011 ini, banyak momen 
yang telah kita peringati. Hari Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan, Hari Guru, Hari 

Ibu, dan Hari Raya Natal serta Tahun Baru 2012 yang merupakan momen-momen 
sangat istimewa. Pada kesempatan ini, perkenankanlah pula kami mengucapkan 
Selamat Hari Natal 2011 dan Tahun Baru 2012. Semoga apa yang kita capai pada 
tahun 2011 dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan dan 
pencapaian yang lebih baik pada tahun berikutnya.

Artikel utama yang kami sajikan dalam edisi akhir tahun ini mengupas pengelolaan 
aset eks Bank Dalam Likuidasi (BDL). Tiga tulisan tentang pengelolaan aset eks 
BDL, liputan  rapat kerja terbatas pengelolaan aset eks BDL di Yogyakarta, dan 
wawancara dengan Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi 
(PKNSI) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat PKNSI berikut kendala 
dan tantangan yang dihadapi akan kami sajikan secara lengkap. Melengkapi 
artikel utama, kami juga menyajikan rubrik tetap kami yaitu kajian multitopics 
yang mengelaborasi berbagai hal terkait dengan pengelolaan barang milik 
negara, penilaian, dan layanan lelang. Kajian strategis yang dibahas dalam rapat 
kerja nasional DJKN di Padalarang juga kami sajikan untuk melengkapi rubrik 
profil kantor yang pada edisi kali ini menampilkan profil Kantor Wilayah IX DJKN 
Semarang dan KPKNL Banjarmasin. Tulisan ringan berupa tips kesehatan dan 
guyonan Bang Kaen tetap menyapa para pembaca.

Pembaca, perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih atas kontribusi anda 
karena rubrik baru kami, yaitu “Snapshot” dan “Apa Kata Mereka” mendapat respon 
yang menggembirakan. Media ini milik kita bersama, oleh karena itu masukan dan 
saran untuk perbaikan media ini sangat kami nantikan. Kami berharap Media KN 
ini dapat menambah wawasan anda mengenai DJKN. 

Selamat membaca!

Salam Media KN.
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Artikel Utama

Pengelolaan Aset 
Eks Bank Dalam Likuidasi

Krisis yang terjadi di Asia khususnya 
di Indonesia pada tahun 1997 

telah menyebabkan kemunduran 
di berbagai bidang pembangunan 
terutama di bidang ekonomi. Krisis 
tersebut berakibat pada depresiasi 
Rupiah, tingkat bunga yang tinggi, dan 
permasalahan utang luar negeri yang 
menyebabkan persediaan likuiditas 
di dalam negeri menurun. Kombinasi 
permasalahan tersebut memberikan 
efek negatif pada sistem perbankan 
Indonesia. 

Langkah-langkah penyelesaian krisis 
perbankan dimulai dengan program 
exit policy berupa penutupan bank 
yang awalnya dilakukan terhadap 16 
bank pada November 1997. Langkah 
ini merupakan perwujudan pertama 
dari penandatanganan persetujuan 

Pemerintah Indonesia terhadap bantuan 
International Monetary Fund (IMF) dalam 
bentuk Letter of Intent  (LoI) pertama 
tanggal 31 Oktober 1997.  Penetapan 
status bank untuk dilikuidasi/dicabut 
izin usahanya dilakukan berdasarkan 
Keputusan Menteri Keuangan, atas 
usulan Bank Indonesia (BI). Bank-bank 
tersebut adalah Bank Harapan Sentosa, 
Bank Guna Internasional, Bank Citra Hasta 
Dhanamanunggal, Bank Kosagraha 
Semesta, Bank Mataram Dhanarta, Bank 
Pacific, Bank Sejahtera Bank Umum, 
Bank South East Asia Bank, Bank Anrico, 
Bank Dwipa Semesta, Bank Pinaesaan, 
Bank Astria Raya, Bank Industri, Bank 
Jakarta, Bank Umum Majapahit Jaya dan 
Bank Andromeda.

Sesuai Undang Undang (UU) Nomor 
7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

Salah satu tugas dan fungsi 
Direktorat Pengelolaan 

Kekayaan Negara dan Sistem 
Informasi (PKNSI) DJKN adalah 

mengelola aset-aset eks Bank 
Dalam Likuidasi (BDL) yang 

telah diterima dari Tim Likuidasi 
melalui penandatanganan Berita 

Acara Serah Terima (BAST) sisa 
aset. Pengelolaan aset-aset 
Eks BDL tersebut bertujuan 

untuk pengembalian (recovery) 
atas dana talangan yang telah 

dikeluarkan oleh Pemerintah 
melalui fasilitas Bantuan 

Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di 
masa lalu.

Oleh: Anton Listiyanto
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sebagaimana telah diubah dengan 
UU Nomor 10 Tahun 1998 dalam 
Pasal 37, BI memerintahkan 
16 bank yang dilikuidasi pada 
tanggal 1 November 1997 untuk 
mengadakan Rapat Umum Pemegang 
Saham (RUPS) guna pembubaran 
Badan Hukum Bank dan membentuk 
Tim Likuidasi (TL). Dari 16 BDL terdapat 
satu bank yaitu Bank Andromeda yang 
tidak menerima fasilitas dana talangan, 
karena kas yang dimilikinya cukup 
untuk mengembalikan dana nasabah 
sehingga tidak dibentuk Tim Likuidasi. 
Dengan demikian TL yang terbentuk 
berjumlah 15.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah 
(PP) Nomor 25 Tahun 1999, TL 
bertugas selama 5 tahun. Namun 
setelah berakhirnya masa tugas 
dan masa perpanjangan selama 6 
bulan sesuai Keputusan Direktur BI, 
TL belum menyelesaikan tugasnya. 
Permasalahan timbul, karena 
berakhirnya masa tugas TL tidak 
diikuti dengan penunjukan 
institusi yang bertugas menangani 
penyelesaian aset 15 BDL tersebut. 
Lalu, siapa institusi yang bertugas 
menangani aset 15 BDL selanjutnya?

Penyaluran BLBI dan pembentukan 
tim likuidasi 

1. Pembentukan TL

TL BDL dibentuk berdasarkan Keputusan 
BI yang selanjutnya dibuat Akta Notaris. 
Sesuai dengan PP Nomor 25 Tahun 1999 
masa kerja TL telah berakhir antara 24 
Nopember 2002 sampai dengan 24 
Desember 2002 dan dapat diperpanjang 
sampai dengan 30 Juni 2003. Meskipun 
demikian, sampai dengan akhir 
perpanjangan masa kerjanya, TL belum 
menyelesaikan tugas, karena belum 
seluruh aset dapat dicairkan dan belum 
seluruh kewajiban dapat dilunasi.

2. Jumlah BLBI yang diterima

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK), jumlah 
BLBI yang diterima oleh 15 BDL adalah 
sebesar 11,89 triliun rupiah.

3. Pengalihan BLBI kepada 
pemerintah

BLBI yang diberikan kepada BDL 
telah dialihkan kepada pemerintah 
berdasarkan kesepakatan bersama 
antara Menteri Keuangan dan 
Gubernur BI tanggal 6 Februari 1999 
yang ditindaklanjuti dengan akta 
cessie yang dibuat di hadapan Notaris 
antara Direksi BI dan Ketua Badan 
Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) 
yang mewakili pemerintah. Dengan 
pengalihan tersebut, maka BLBI menjadi 
piutang pemerintah kepada bank-
bank. Terhadap pengalihan BLBI ini, 
pemerintah menerbitkan surat utang 
kepada Bank Indonesia.

Dengan pertimbangan masih banyak 
TL yang belum dapat menyelesaikan 
tugasnya dalam mencairkan sisa aset 
BDL, minimnya pengembalian dana 
BLBI berupa dana talangan dan saldo 
debet yang dapat direalisasikan, 
maka Gubernur BI melalui surat 

Nomor 6/4/GBI/DPIP tanggal 9 
Juni 2004 menyampaikan alternatif 
penyelesaian 15 BDL sebagai berikut :

	Alternatif 1 : 

Sebelum RUPS pertanggungjawaban 
akhir TL, sisa aset BDL diserahkan 
kepada Pemerintah selaku kreditor 
mayoritas 15 BDL, sebagai tindak 
lanjut pelaksanaan cessie berdasarkan 
akta cessie yang telah ditandatangani 
oleh Pemerintah qq BPPN dan BI 
pada tanggal 22 Februari 1999.

	Alternatif 2 :

TL mengagendakan penyelesaian 
sisa aset yang merupakan hak 
Pemerintah dalam pelaksanaan RUPS 
dan meminta RUPS menetapkan sisa 
aset diserahkan kepada Pemerintah 
selaku kreditor mayoritas terkait 
dengan akta cessie.

Menjawab surat Gubernur BI tersebut, 
Menteri Keuangan melalui surat 
Nomor S-319/MK.06/2004 tanggal 
18 Oktober 2004 menyampaikan 
bahwa Pemerintah cq Departemen 
Keuangan memilih alternatif 1 
untuk penyelesaian BDL, dimana 
pengurusan hak-hak Pemerintah 

Artikel Utama

HISTORI

KRISIS PEREKONOMIAN 
1997

Letter of Intent 
dengan IMF

EXIT POLICY 
PROGRAM

Penutupan 16 Bank 
bermasalah pada           
1 November 1997



Edisi Nomor 07 | MediaKekayaanNegara | 7

atas likuidasi BDL akan dilakukan 
oleh Panitia Urusan Piutang Negara 
(PUPN). 

Selama masa perpanjangan tugas, 
TL Bank Umum Majapahit Jaya telah 
berhasil melikuidasi aset, sehingga 
masih terdapat 14 TL yang belum 
dapat menyelesaikan tugasnya. 
Selanjutnya, antara Departemen 
Keuangan dan BI melalui Keputusan 
Bersama Menteri Keuangan RI 
dan Gubernur BI Nomor 209/
KMK.06/2005 dan 7/23/KEP.GBI/2005 
tentang Pembentukan Tim Koordinasi 
Penyelesaian Beberapa Permasalahan 
di Bidang Keuangan Departemen 
Keuangan dan BI, membentuk 
Tim Koordinasi yang antara lain 
bertugas untuk mengkoordinasikan 
penyelesaian atas beberapa hal, di 
antaranya penyelesaian 14 BDL.

Melalui Tim Koordinasi tersebut, 
dilakukan identifikasi permasalahan 
yang ada pada tiap BDL, sisa aset, dan 
hasil likuidasi yang telah dilakukan 
oleh TL. Selain itu, dilakukan 
pembahasan mengenai mekanisme 
tindak lanjut penyelesaian atas 
permasalahan 14 BDL dengan 
melakukan pembahasan mengenai 
hal-hal terkait serah terima aset dari 
TL kepada Departemen Keuangan.   

Sebelum dilakukan serah terima aset, 
pada tahun 2006, BPK melakukan 
audit atas pengembalian BLBI pada 
BDL, yang hasilnya dituangkan dalam 
Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 01/
XII/02/2006 tanggal 6 Februari 2006. 
Sehubungan dengan pemeriksaan 
atas 14 BDL, BPK menyarankan hal-
hal sebagai berikut:

a. Pemerintah dan Bank Indonesia 
mengambil langkah-langkah 
konkrit mengenai penyelesaian 
tugas Tim Likuidasi BDL, termasuk 
kemungkinan mengambil alih aset 

yang masih tersisa di BDL untuk 
menyelesaikan kewajiban bank 
dalam rangka meminimalkan 
kerugian negara.

b. Pihak penegak hukum 
menindaklanjuti beberapa 
permasalahan yang berindikasi 
tindak pidana korupsi.

c. TL mempertanggungjawabkan 
kepada RUPS atas pelaksanaan 
tugasnya yang tidak sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku.

d. TL meminta pertanggungjawaban 
pihak-pihak terkait sehubungan 
dengan kewajiban pihak terkait 
pada BDL dan apabila diperlukan 
agar dilakukan melalui jalur 
hukum.

Penyerahan sisa aset BDL kepada 
pemerintah 

Menindaklanjuti hal-hal tersebut 
di atas, maka dalam kurun waktu 
tahun 2007-2008 telah dilakukan 
serah terima sisa aset dari TL kepada 
Departemen Keuangan cq DJKN. Pada 
saat dilakukan penandatanganan 
BAST, TL BDL menyerahkan hasil 
likuidasi aset sebesar 2,73 triliun 
rupiah, sehingga dari posisi awal 
BLBI yang telah disalurkan kepada 
BDL sebesar 11,89 triliun rupiah, 

saldo kewajiban BLBI pada saat 
dilakukannya serah terima aset 
adalah sebesar 9,16 triliun rupiah.

Jenis aset yang diterima dari Tim 
Likuidasi terdiri dari aset kredit, aset 
properti, aset kendaraan bermotor, 
dan aset inventaris/surat berharga/
aset lainnya, dengan total nilai sebesar 
4,06 triliun rupiah. Bagaimana dengan 
selisih antara jumlah kewajiban 
dengan jumlah aset yang diserahkan? 
Menjadi tanggung jawab siapa dan 
bagaimana penyelesaiannya?

Terhadap aset-aset Eks BDL yang 
telah diterima dari TL, DJKN 
menindaklanjuti dengan langkah-
langkah sebagai berikut :

a. Pelaksanaan verifikasi terhadap 
dokumen dan fisik aset BDL 
yang telah diserahkan melalui 
penandatanganan BAST.

b. Penanganan permasalahan hukum.

c. Pembuatan akta cessie dari TL kepada 
Departemen Keuangan cq DJKN 
terhadap aset-aset kredit.

d. Pembuatan Surat Kuasa Menjual 
dari Tim Likuidasi BDL kepada 
Departemen Keuangan untuk aset-
aset properti baik berupa aset tetap 
maupun Barang Jaminan Diambil 
Alih (BJDA).

Artikel Utama

TINDAK LANJUT PENGELOLAAN ASET YANG DITERIMA 
DARI TIM LIKUIDASI

Akta Kuasa
Jual

Akta
Cessie

Penyerahan
Pengurusan

ke PUPN

Penjualan
Lelang
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Pasal 17 ayat (3) PP Nomor 25 Tahun 
1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, 
Pembubaran, dan Likuidasi Bank, 
mengatur “dalam hal terdapat lembaga 
yang dalam kedudukannya membayar 
terlebih dahulu, sebagian atau seluruh 
hak nasabah penyimpan dana, 
maka kedudukan lembaga tersebut 
menggantikan kedudukan nasabah 
penyimpan dana.”

Dalam konteks tersebut, Pemerintah 
telah mengeluarkan dana BLBI yang 
salah satu tujuannya adalah sebagai 
dana talangan kepada seluruh nasabah 
penyimpan dana, sehingga pemerintah 
berkedudukan sebagai lembaga yang 
menggantikan kedudukan nasabah 
penyimpan dana dan berhak atas hasil 
likuidasi aset.

Adapun pengelolaan aset dilakukan 
dengan langkah-langkah sebagai 
berikut :

a. Terhadap aset kredit yang telah 
dilengkapi dengan akta pengalihan 
hak tagih (cessie), dilakukan 
penyerahan pengurusannya 
kepada PUPN, melalui Kantor 
Pelayanan Kekayaan Negara dan 
Lelang (KPKNL).

b. Terhadap aset properti dan aset 
kendaraan yang telah dilengkapi 

dengan Kuasa Jual, dilakukan 
penilaian dan penjualan secara 
lelang.

Pengelolaan aset Eks BDL yang 
dilaksanakan oleh DJKN tidak terlepas 
dari adanya kendala-kendala maupun 
permasalahan hukum. Secara umum, 
kendala-kendala tersebut antara lain 
mencakup hal-hal sebagaimana tabel 
permasalahan aset eks BDL di bawah.

Selama masa Tahun 2007, hingga 
semester I tahun 2011, diperoleh hasil 
pengelolaan aset eks BDL sebesar 
Rp827.249.957.435,28, sehingga 
posisi saldo kewajiban BDL per 
semester I tahun 2011 adalah sebesar 
Rp8.331.043.049.971,62. Secara 
lengkap, hasil pengelolaan aset yang 
berhasil dihimpun dan posisi kewajiban 

BDL adalah 
sebagaimana 
t a b e l 
pengembalian 
k e w a j i b a n 
bank likuidasi.

Terkait dengan 
t a n g g u n g 
jawab atas 
selisih nilai aset 
dengan saldo 
k e w a j i b a n , 
Pasal 24 ayat 
(1) PP 25 Tahun 
1999 mengatur 
“Dalam hal 

harta kekayaan bank dalam likuidasi 
tidak cukup untuk memenuhi seluruh 
kewajiban bank dalam likuidasi tersebut, 
maka kekurangannya wajib dipenuhi 
oleh anggota direksi dan anggota dewan 
komisaris serta pemegang saham yang 
turut serta menjadi penyebab kesulitan 
keuangan yang dihadapi oleh bank atau 
menjadi penyebab kegagalan bank.”

Terlepas dari adanya kendala, hambatan, 
maupun permasalahan hukum 
yang menyertai pengelolaan aset 
Eks BDL, agar pengelolaan aset Eks 
BDL dapat lebih optimal, diperlukan 
beberapa upaya terobosan dari sisi 
kebijakan dan sisi hukum, serta action 
plan penyelesaian aset  antara lain 
berupa percepatan pengurusan aset 
kredit, percepatan penjualan aset 
properti, dan perlunya upaya untuk 
meminta pertanggungjawaban 
kepada Pemegang Saham Pengendali 
atas pengembalian dana yang telah 
disalurkan Pemerintah kepada BDL. 
Untuk mewujudkan hal-hal di atas 
perlu disusun peraturan pengelolaan 
aset yang komprehensif dan dapat 
memayungi langkah-langkah yang 
memadai serta perlu dilakukannya 
upaya-upaya koordinatif baik antar unit-
unit internal Kementerian Keuangan 
maupun dengan instansi-instansi terkait 
lainnya.

*) penulis merupakan pegawai di 
Direktorat PKN dan SI

Artikel Utama

Kewajiban BDL Dana Talangan 11.888.938.781.558,40

Hasil Tunai Tim Likuidasi (sd. Desember 2006) (2.730.645.774.151,38)

Sisa Kewajiban Saat Diserahkan ke Pemerintah 9.158.293.007.407,02

Hasil Pengelolaan Aset :

 2007 (228.053.353.976,53)
 2008 (323.144.463.070,41)
 2009 (140.764.168.750,84)
 2010 (84.175.667.811,50)
 2011 (s.d Juni 2011) (51.112.303.826,00)

Total Pengembalian (827.249.957.435,28)
Sisa Kewajiban BDL 8.331.043.049.971,62
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Wawancara

Sebagai Direktur Pengelolaan 
Kekayaan Negara dan Sistem 

Informasi (PKNSI), Susiadi Prayitno 
dikenal sebagai sosok kebapakan 

yang bersahaja. Pria yang lahir 
di Yogyakarta 60 tahun silam ini 

telah mengabdikan lebih dari 
separuh hidupnya pada Kementrian 

Keuangan. Malang melintang dari 
Kupang, Manado, Pontianak  hingga 

Jakarta selama kurang lebih 28 
tahun membawa beliau ke Direktorat 

Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) 
hingga beliau mengabdi dan 

mengakhiri masa bakti pada DJKN. 
Pak Sus, begitulah beliau akrab disapa, 

dengan pembawaan yang sederhana 
menerima Tim Humas DJKNW 

berbicara mengenai pengelolaan 
kekayaan negara dan sistem 

informasi di DJKN hingga harapannya 
terhadap DJKN, khususnya dalam 

hal pengelolaan kekayaan negara. 
Berikut petikan wawancara dengan 

beliau yang telah disarikan oleh Media 
Kekayaan Negara.

1.DJKN telah berusia 5 tahun 
terhitung tanggal 1 November 2011 
lalu. Bagaimana Bapak memandang 
peran DJKN sekarang? 
DJKN memiliki peran sangat penting 
sebagai pengelola aset. Sebagai 
pengelola aset negara, DJKN bekerja 
keras untuk mewujudkan pengelolaan 
kekayaan negara yang optimal, efektif, 
dan efisien. Banyak langkah yang sudah 
dilaksanakan seperti  inventarisasi 
dan penilaian, pembuatan peraturan-
peraturan di bidang kekayaan negara, 
peningkatan pengetahuan melalui 
rangkaian capacity building, serta 
pemberian bimbingan teknis melalui 
paket-paket sosialisasi. Hal ini terlihat 
dari opini audit yang dilakukan oleh 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
dari disclaimer menjadi Wajar Dengan 
Pengecualian (WDP). Namun demikian, 
yang terjadi saat ini merupakan titik 
awal yang harus ditindaklanjuti di 
masa mendatang. Optimisme bahwa 
DJKN menjadi benchmark pengelola 
aset the Best State Asset Management 
in the World. Tentunya, dengan kondisi 
bahwa kita harus mempercepat 
pembenahan serta melakukan 
sinergi dengan stakeholders serta 
mendasarinya dengan payung hukum 
untuk pelaksanaan tugas dan fungsi 
DJKN.  
2.Menurut Bapak strategi apa yang 
harus dilakukan untuk mewujudkan 
misi DJKN tersebut terkait direktorat 

yang Bapak pimpin?
Kita ketahui bersama bahwa 
pengelolaan aset BMN dilaksanakan 
berdasarkan asas fungsional, kepastian 
hukum, transparansi, efisiensi, 
akuntabilitas dan kepastian nilai. 
Dari sepuluh tahapan pengelolaan 
BMN yang diatur dalam Pasal 3 ayat 
(2) PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/
Daerah, terdapat beberapa tahapan 
yang belum didukung dengan 
peraturan dalam pelaksanaan 
pengelolaan BMN lebih lanjut. Untuk 
beberapa tahapan, proses penyusunan 
peraturannya sedang ditindaklanjuti.
Terdapat tiga tahapan penting 
dan cukup strategis bagi eksistensi 
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DJKN sebagai pengelola aset yang 
handal, profesional, dan akuntabel, 
namun belum ditetapkan aturan 
pelaksanaannya, yaitu perencanaan 
kebutuhan dan penganggaran, 
pengamanan dan pemeliharaan, 
serta pembinaan, pengawasan dan 
pengendalian. Tahapan perencanaan 
kebutuhan dan penganggaran sudah 
selayaknya menjadi prioritas utama, 
karena hal ini menjadi entry point 
bagi DJKN sebagai manajer aset, agar 
DJKN dapat lebih berperan dalam 
mengontrol pembelanjaan dana 
APBN yang terbatas. Dalam menyusun 
rencana kebutuhan, diperlukan 
standardisasi jenis barang, kebutuhan, 
dan biaya pemeliharaan, selain itu juga 
data base yang memudahkan analisa 
jumlah kebutuhan, memudahkan 
perancangan penggantian aset dan 
penyusunan perencanaan dalam 
jangka waktu tertentu. Sedangkan 
pada tahapan pengamanan dan 
pemeliharaan, perlu diatur siapa 
penanggung jawab terhadap BMN 
baik terhadap pengamanan secara 
fisik, hukum, dan administrasi 
termasuk pensertifikatan aset berupa 
tanah dan pemeliharaannya. Menuju 
clean goverment, dipandang perlu 
dilakukan pembinaan, pengawasan, 
dan pengendalian, sehingga seluruh 
jajaran Kementerian Lembaga (K/L) 
mengetahui secara jelas hak dan 
kewajibannya menyangkut BMN yang 
menjadi kewenangannya tersebut.  
Menurut saya, tiga hal tersebut 
merupakan  kunci utama bagaimana 
visi dan misi DJKN sebagai “The 
Best State Asset Management in 
The World” dapat tercapai selain 
merumuskan kebijakan terkait aset 
idle serta sertifikasi tanah.  Kedua hal 
tersebut termasuk isu yang penting 
dan fundamental bagi pengelola 
aset untuk segera ditindaklanjuti dan 

pengelola. Unit ini ke depan dapat 
dikembangkan menjadi Badan 
Layanan Umum (BLU) yang bertugas 
membukukan, memelihara, me-
laporkan, mengamankan, dan 
membukukan hasil PNBP dari aset 
yang dikelolanya serta melaporkan 
kepada DJKN.

7. DJKN belum memiliki Integrated 
State Aset Management System, 
sehingga yang dibangun adalah 
aplikasi-aplikasi secara parsial 
yang berorientasi pada solusi 
kasuistis. Contoh: Sistem Informasi 
Manajemen dan Akuntansi Barang 
Milik Negara (SIMAK-BMN) hanya 
berorientasi pada Fixed Asset 
Accounting, Modul Kekayaan Negara 
(Modul KN) berorientasi pada 
penatausahaan BMN dan Kekayaan 
Negara Lain-Lain (KNL).

8. Pengelolaan data base yang 
terdistribusi (Unit Akuntansi 
Pengguna Barang (UAPB), Unit 
Akuntansi Pembantu Pengguna 
Barang – Eselon 1 (UAPPB-E1), Unit 
Akuntansi Pembantu Pengguna 
Barang – Wilayah (UAPPB-W), Unit 
Akuntansi Kuasa Pengguna Barang 
(UAKPB), Kantor Pelayanan Kekayaan 
Negara dan Lelang (KPKNL), Kantor 
Wilayah (Kanwil) DJKN dan Kantor 
Pusat DJKN, sangat berpontensi 
menimbulkan perbedaan data, 
sehingga perlu mengembangkan 
data base aset yang terpusat dengan 
konsep pengembangan sistem aset 
manajemen berbasis pelayanan 
(system as a service).

Dalam hal menyiasati tantangan 
tersebut, re-engineering business 
process menjadi salah satu upaya di 
masa mendatang untuk berimprovisasi 
melihat kebutuhan sistem yang ada 
terkait pengelolaan kekayaan negara.  
Terkait dengan penyatuan pandangan 
antara DJKN dengan stakeholders 

segera dibuat aturan pelaksanaannya 
sebagaimana diamanatkan dalam PP 
Nomor 6 Tahun 2006.
3.Bentuk tantangan apa yang akan 
dihadapi DJKN di masa mendatang?
Pada tataran mewujudkan optimalisasi, 
efisiensi, dan efektifitas dalam 
pengelolaan kekayaan negara, 
tantangan yang akan dihadapi DJKN 
beragam. Secara garis besar tantangan 
tersebut sebagai berikut:
1. Kekayaan negara (aset negara) 

beragam dilihat dari jenis, letak 
geografis, kasus serta proses 
perolehannya.

2. Substansi - substansi terkait pe-
ngelolaan BMN belum seluruhnya 
mempunyai peraturan-peraturan 
operasional dan peraturan yang 
ada terkesan belum ada unifikasi 
regulasi. 

3. Adanya kepentingan-kepentingan 
yang beragam yang melekat dalam 
aset tersebut.

4. Adanya berbagai masalah 
terkait BMN yang belum tegas 
pengaturannya. Contoh persetujuan 
pemanfaatan aset, belum ada 
tindak lanjut apabila persetujuan 
Menteri Keuangan tersebut tidak 
ditindaklanjuti oleh K/L yang 
mengajukan.

5. Pengawasan internal oleh pengguna 
(inspektorat jenderal masing-
masing K/L) dan pengelola belum 
terkoordinasi dengan baik, sehingga 
deteksi awal terhadap kerugian 
negara belum terwujud.

6. DJKN perlu membentuk unit 
Penerimaan Negara Bukan Pajak 
(PNBP) (Revenue Centre/Cost Centre) 
yang bertugas mengelola aset-aset 
eks BPPN/Perusahaan Pengelola 
Aset (PPA), dan aset-aset lainya 
yang menjadi kelolaan pengelola 
aset serta aset idle yang telah 
diserahkan oleh pengguna kepada 
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mengenai berbagai masalah yang 
dihadapi, sudah seharusnya kita duduk 
bersama menyinergikan langkah 
untuk memberi yang terbaik dalam 
pengelolaan kekayaan negara. 
4.Saat ini Direktorat PKNSI harus 
mengerjakan tugas–tugas yang 
terkait dengan pengelolaan BMN, 
penanganan aset eks BPPN, PPA, 
BDL, rampasan, gratifikasi dan 
tegahan Bea Cukai. Selain itu juga 
harus bertanggungjawab dalam 
pengembangan sistem informasi 
DJKN. Bagaimana pendapat Bapak 
tentang semua pekerjaan ini?
Jawaban pertama saya adalah 
“Pekerjaan yang sangat berat”.  
Dilihat dari tugas yang dibebankan, 
maka seorang Direktur PKNSI harus 
memahami masalah manajemen 
aset, hukum (perdata, bisnis dan tata 
negara) serta Teknologi Informasi dan 
Komunikasi (TIK).  Salah satu contoh 
adalah penanganan aset eks BPPN, 
PPA dan BDL, di sini nuansa hukum, 
ekonomi, dan politik lebih kental 
dibandingkan dengan nuansa aset 
manajemennya, khususnya kejadian-
kejadian yang belum diatur dalam 
peraturan perundang-undangan. Dari 
sisi sistem informasi, pembangunan 
sistem saat ini  lebih banyak mengacu 
pada tugas dan fungsi masing-masing 
unit, bukan pada core business.
Yang kedua, masalah yang harus 
dikaji lebih serius dalam sistem 
informasi ini yaitu  “apakah business 
model yang diterapkan saat ini sudah 
cocok dengan kebutuhan DJKN 
sebagai pengelola aset?” Apabila hal 
tersebut tidak dilakukan, yang terjadi 
adalah bukan pembangunan sistem 
sesuai kebutuhan bisnis tetapi hanya 
“mengkomputerkan kegiatan manual.” 
Kajian terhadap business model dan 
business process mengacu pada core 
business DJKN harus segera dilakukan, 

agar pembangunan sistem informasi 
lebih terarah dan dapat memberikan 
solusi pada masalah-masalah yang ada 
saat ini.
5.Sesuai PMK 184/PMK.01/2010, 
Direktorat PKNSI melaksanakan 
fungsi sebagai pelaksana kebijakan 
dan juga menjalankan tugas-tugas 
pelayanan. Sebagai Direktur PKNSI, 
bagaimana pengamatan Bapak 
tentang keadaan ini? 
Hal ini  sudah pernah dibahas pertama 
kali dalam Rapat Pimpinan (Rapim) 
pada tahun 2007 tentang pembagian 
kewenangan antara kantor pusat, 
kanwil, dan kantor pelayanan. Menurut 
pendapat saya, perlu dilakukan tinjauan 
kembali pembagian kewenangan/tusi 
antara kantor pusat, kantor wilayah 
dan kantor pelayanan. Konkritnya, 
bahwa pekerjaan yang diserahkan 
kepada KPKNL adalah pekerjaan 
yang dapat distandardisasi, sehingga 
pejabat di sana tidak perlu mengambil 
keputusan pada setiap pekerjaan.  
Pekerjaan yang cocok untuk KPKNL 
adalah penatausahaan, rekonsiliasi 
data, termasuk pencocokan data-data 
lain agar data valid, inventarisasi dan 
penilaian, sehingga memudahkan 
KPKNL dalam melakukan pekerjaan 
sesuai  Standard Operating Procedure 
(SOP).
Kemudian, bagaimana dengan 
kanwil? Kanwil berperan sebagai 
koordinator dalam pengumpulan 
data dan penatausahaan, sedangkan 
dalam  pengelolaan kekayaan negara 
tugas-tugas yang dibebankan 
ke kanwil adalah penghapusan 
dengan penjualan melalui lelang, 
pemusnahan, hibah, tukar menukar, 
dan semua jenis pemanfaatan dengan 
tetap memperhatikan pembagian 
besaran kewenangan dengan kantor 
pusat. Dengan kata lain bahwa 
fungsi pertimbangan yang bersifat 

operasional lebih baik diletakkan 
kepada kanwil yang memiliki organisasi 
dan kewenangan lebih besar. 
Sedangkan hal-hal bersifat strategis 
merupakan kewenangan sepenuhnya 
Kantor Pusat DJKN.
Selain itu, DJKN perlu melakukan review 
apakah business model, business process, 
dan business rule yang diterapkan saat 
ini sudah sesuai dengan kebutuhan 
DJKN atau belum? 
6.Terkait dengan pembangunan 
TIK DJKN, kita ketahui bahwa saat 
ini Menteri Keuangan melalui 
Komite Pengarah TIK Kementerian 
Keuangan membuat terobosan-
terobosan di antaranya adalah 
membangun infrastruktur TIK (DC/
DRC) Kementerian Keuangan yang 
terpusat dan mengintegrasikan  
sistem informasi  yang tersebar pada 
masing-masing eselon I menjadi satu 
kesatuan yaitu “Integrated Financial 
Management  Information System 
(IFMIS)”.  Bagaimana pendapat Bapak 
tentang kebijakan ini?
Kebijakan Menteri Keuangan tersebut 
sangat bagus. Seperti kita ketahui 
bahwa sampai saat ini investasi TIK 
dan pengembangan sistem informasi 
dilakukan oleh masing-masing  eselon I 
yang  memerlukan biaya investasi  yang 
tinggi, begitu juga dari sisi operation & 
maintenance. Di sisi lain, unit eselon 
I yang kelebihan resources TIK tidak 
dapat dimanfaatkan secara langsung 
oleh unit lain yang membutuhkan. 
Kebutuhan lisensi akan software data 
base, operating system, development 
tools dan software lainnya menjadi 
tidak efisien, karena harus dilakukan 
oleh masing-masing unit eselon I. Dari 
sisi pengembangan sistem aplikasi, 
beberapa sistem yang mempunyai 
fungsi sama,  dikembangkan secara 
sendiri-sendiri oleh masing-masing 
unit eselon I, seperti sistem aplikasi 
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kepegawaian, gaji, Balance 
Score Card (BSC) dan lain-lain. 
Kebijakan Menteri Keuangan 
untuk mengintegrasikan 
infrastruktur (hardware, 
software, network) dan 
sistem aplikasi yang 
tersebar pada masing-
masing unit eselon I adalah 
konsep yang bagus. Dari 
beberapa hasil pembahasan 
dengan Komite Pengarah 
TIK Kementerian Keuangan 
beberapa keuntungan yang 
didapat adalah sebagai 
berikut:
1. Meningkatkan efisiensi 

dan efektivitas investasi 
TIK di lingkungan 
Kementerian Keuangan.

2. Memperoleh keuntungan 
dari penggunaan platform 
baru yang dapat berupa 
fungsionalitas yang 
lebih komprehensif dan 
dukungan berupa proses 
bisnis yang terotomasi, 
melalui layanan sistem di 
lingkungan Kementerian 
Keuangan.

3. Meningkatkan fokus 
dalam hal Information 
Technology (IT) 
controls, IT governance, 
dan enterprise risk 
management, termasuk 
otomasi terhadap tugas-
tugas audit, security event 
correlation, enterprise 
identity, dan access 
management.

7.Terkait dengan integrasi 
sistem di lingkungan 
Kementerian Keuangan, 
beberapa unit eselon I 
sudah bersiap-siap untuk 
menyambut integrasi 

dengan melakukan transformasi 
bisnis dari sistem lama ke sistem 
baru. Sebagai contoh DJPB dengan 
SPAN, DJP dengan PINTAR, DJBC 
dengan I-CIES serta DJPU dengan 
ALM. Bagaimana persiapan DJKN 
menghadapi fenomena  ini?
Kita harus mengakui, bahwa 
pembangunan TIK DJKN boleh 
dikatakan baru dimulai. Pada umur 
yang baru menginjak 5 tahun, 
DJKN sedang berkonsentrasi dalam 
pembentukan data base serta mencari 
model sistem yang sesuai dengan 
bisnis DJKN. Di tengah-tengah 
kesibukan pelaksanaan Inventarisasi 
dan Penilaian (IP) BMN, sejak tahun 
2008 DJKN sudah mulai dengan 
membangun prototyping-prototyping 
aplikasi. Terobosan Menteri Keuangan 
dengan isu integrasi sistem memicu 
kita, khususnya  Direktorat PKNSI untuk 
berkolaborasi lebih intensif dengan 
unit eselon I lain khususnya yang terkait 
dengan pembangunan sistem aplikasi. 
Seperti implementasi SPAN dengan 
konsep accrual basis dan data base 
terpusat, berakibat pada perubahan 
SIMAK-BMN yang mendasar. Mau tidak 
mau DJKN harus segera mengambil 
langkah-langkah antisipasi. 
Perubahan pendekatan pembangunan 
sistem mengacu pada core business 
DJKN yaitu manajemen aset (asset 
management), manajemen piutang 
(receiveble management), manajemen 
lelang (auction management), dan 
manajemen investasi (investment 
management) untuk Kekayaan Negara 
Dipisahkan (KND), yang  sebelumnya 
mengacu pada tugas fungsi per unit 
organisasi.  
8.Bagaimana pendapat Bapak 
mengenai kondisi sistem 
informasi di DJKN saat ini dan arah 
pengembangannya ke depan?
Pengembangan sistem informasi 
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adalah suatu proses yang panjang 
mengikuti perkembangan organisasi 
dan teknologi. Kita dapat mengambil 
pelajaran dari unit eselon I lain 
yang sudah mengembangkan 
sistem informasi dengan melakukan 
penyempurnaan secara terus-menerus. 
Sistem informasi di DJKN saat ini 
memang belum sepenuhnya dapat 
membantu tugas-tugas operasional dan 
manajerial DJKN secara menyeluruh. 
Sistem-sistem aplikasi yang dibangun 
secara partial baik oleh kantor pusat 
ataupun inisiatif KPKNL dan kanwil, 
setidaknya sudah berfungsi sebagai 
tools dalam membantu kelancaran 
pelayanan kepada pengguna jasa pada 
kantor operasional.
Dalam roadmap strategic asset 
management DJKN, sasaran yang dituju 
adalah ”aset negara sebagai indikator 
penting dalam pelaksanaan anggaran 
yang efisien, efektif dan optimal. 
”Apabila ditangani dengan cara yang 
biasa saja, sasaran tersebut akan berat 
untuk dicapai. Oleh karena itu menurut 
hemat saya, DJKN harus berani 
melakukan langkah business process 
reengineering, dimana TIK bukan lagi 
sebagai pendukung, tetapi TIK harus 
di depan. Langkah-langkah Direktorat 
PKNSI untuk pengembangan TIK DJKN 
ke depan adalah sebagai berikut:
1. Membangun Sistem Perencanaan 

dan Pengelolaan BMN pada tahun 
2011

2. Membentuk Komite Pengarah TIK 
DJKN pada tahun 2012

3. Menyesuaikan Cetak Biru TIK DJKN 
sesuai dengan organisasi baru pada 
tahun 2012

4. Membangunan Integrated State 
Asset Manajemen Information System 
(i-SAMS) pada tahun 2012

5. Membangun Invesment 
Management System pada tahun 
2013

6. Reenginering Sistem Piutang Negara 
dan Lelang pada tahun 2013

9.Apabila tugas dan fungsi DJKN 
dikaitkan dengan fungsi-fungsi 
manajemen aset serta arah 
pengembangan TIK DJKN saat 
ini, bagaimana pendapat Bapak 
terhadap struktur organisasi DJKN 
saat ini?
Pengembangan suatu sistem informasi 
yang sejalan dengan penyempurnaan 
proses bisnis merupakan perubahan 
mendasar yang juga harus diikuti 
dengan dukungan struktur organisasi 
yang memadai. Penyempurnaan 
proses bisnis umumnya bertujuan agar 
menjadi lebih baik (better), lebih murah 
(cheaper), dan lebih cepat (faster), 
dengan parameter keberhasilan yaitu 
efisiensi, efektivitas, dan adaptabilitas. 
Keberhasilan perubahan tersebut 
ditentukan oleh organisasi di semua 
lini. Menurut pendapat saya, apabila 
pengembangan sistem informasi 
diarahkan menuju  Asset Management 
System,  maka struktur organisasi 
DJKN saat ini masih perlu disesuaikan. 
Sebagai contoh, apabila perencanaan 
aset (asset planning) diterapkan, 
direktorat mana atau subdit mana yang 
akan melakukan verifikasi terhadap 
usulan Rencana Kebutuhan BMN 
(RKBMN) dari K/L. 
Saya mempunyai gagasan/pemikiran 
organisasi DJKN ke depan terkait 
dengan pengelolaan aset sebagaimana 
bagan di halaman 14.
10.Awal November lalu, direktorat 
yang Bapak pimpin telah menggelar 
Rakertas tentang penyelesaian aset 
eks BDL dengan menggandeng 
para pakar. Menurut Bapak, apakah 
pandangan dari pakar tersebut 
dapat memberikan terobosan bagi 
penyelesaian aset eks BDL? 
Betul, kami telah menyelenggarakan 
Rakertas tentang penyelesaian aset eks 

BDL dengan mengundang narasumber 
dari kalangan akademisi awal 
November lalu di Yogyakarta. Tidak 
dapat ditampik bahwa pandangan-
pandangan yang diberikan oleh para 
pakar membuka wacana lebih luas, 
unusual, dan membuat kita think out 
of the box tentang penyelesaian aset 
eks BDL. Pendapat para pakar tersebut 
tentunya akan dipertimbangkan 
sebagai upaya penyelesaian 
permasalahan yang kita hadapi untuk 
dirumuskan dalam satu payung hukum. 
Namun, untuk merumuskan terobosan 
baru yang luar biasa bukan pekerjaan 
mudah, apalagi kita juga harus realistis 
dengan permasalahan yang ada di 
lapangan.
Salah satu hal yang menjadi catatan 
penting dari Rakertas tersebut 
sebagaimana disampaikan oleh 
beberapa narasumber bahwa untuk 
penyelesaian permasalahan aset 
eks BDL adalah perlunya political 
will dari Pemerintah dan DPR untuk 
merampungkan Peraturan  Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang (Perpu) 
ataupun PP pengganti PP Nomor 
25 Tahun 1999 tentang Pencabutan 
Izin Usaha dan Likuidasi Bank. 
Hal lain yang juga penting adalah 
melakukan program percepatan proses 
pengurusan aset eks BDL dengan 
tidak melihat target pengembalian 
(recovery) aset tersebut, namun lebih 
melihat pada proses penyelesaiannya. 
Pemikiran untuk melakukan 
breaktrough  dengan menerapkan hair 
cut, setting-off, atau bahkan melakukan 
write-off  harus dikaji terlebih dahulu 
dan didukung dengan aturan 
yang kuat, kemudian disinkronkan 
dengan UU terkait seperti UU Tipikor, 
khususnya terkait dengan ruang 
lingkup korupsi dan kerugian negara. 
Selain itu, komitmen dan langkah 
konkrit oleh seluruh stakeholders 
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amat diperlukan untuk melakukan 
rekonsiliasi secara bersama-sama 
dalam menyelesaikan permasalahan 
ini, tentunya didukung dengan 
pembenahan berkesinambungan atas 
data base dan sistem yang ada.
11. Apakah Bapak optimis dengan 
zero outstanding 2014 terkait 
dengan penyelesaian pengelolaan 
kekayaan negara baik itu  aset eks 
BDL dan aset eks BPPN?
Mungkin tidak benar-benar zero 
ya, yang penting kita harus optimis 
bahwa penyelesaian aset eks BDL 
dapat mendukung tercapainya zero 
outstanding 2014. Kita telah melakukan 
koordinasi dengan Direktorat Piutang 
Negara dan Kekayaan Negara Lain-
Lain (PNKNL) untuk menyelesaikan  
permasalahan yang berkaitan dengan  
pengelolaan aset eks BPPN yang 
non free and clear, sehingga dapat 
diselesaikan sesuai dengan ketentuan 
dan target yang pasti. Tugas kawan-
kawan di Direktorat PKNSI untuk tetap 
mengawal apa yang telah dirumuskan.

12. Bapak telah mengakhiri masa 
bakti di DJKN, apakah capaian 
tertinggi yang Bapak telah raih 
selama menjabat di Direktorat 
PKNSI? 
Berbicara capaian kinerja rasanya 
setiap direktorat pasti punya ya seperti 
PKNSI, pencapaian hasil pengelolaan 
aset yang jauh melampaui target 
tahun 2010, target utilisasi aset yang 
dipatok sebesar 102 triliun rupiah pada 
tahun 2011 akan tercapai. Selain itu,  
membuat PMK Nomor 03 Tahun 2011 
tentang Pengelolaan BMN yang Berasal 
dari Barang Rampasan dan Gratifikasi.
Perlu dicatat bahwa keberhasilan 
semua itu tidak lepas dari kerja keras 
teman-teman di Direktorat PKNSI. I’m 
nothing without them. Saya tut wuri saja 
yang penting kekompakan tim dan 
pengawasan terus dijaga. 
13. Bagaimana proyeksi Bapak 
terhadap DJKN di masa mendatang?
Saya rasa dalam beberapa tahun 
mendatang DJKN akan memiliki peran 
yang penting dalam pembenahan/

penataan kekayaan negara baik 
berupa BMN maupun kekayaan 
negara potensial, dengan catatan 
bahwa DJKN harus bekerja keras 
untuk dapat segera merealisasikan 
payung hukum dalam bentuk 
Undang-Undang Kekayaan 
Negara yang bersifat universal. 
Perlu digarisbawahi juga bahwa 
pengelolaan kekayaan negara 
akan berperan dalam mewujudkan 
suatu pemerintahan yang 
bersih dan akuntabel. Tentunya 
melalui serangkaian action plan  
yang menuju ke arah 3T (Tertib 
Administrasi, Tertib Fisik, dan Tertib 
Hukum).
Hal lain yang perlu digarisbawahi 
adalah adanya  paradigma baru, 
dimana paradigma penatausahaan 
dan pengelolaan aset (asset 

administration) mengarah kepada 
manajemen aset (asset management), 
yang memerlukan dukungan 
kelembagaan dan teknologi informasi 
yang memadai. Ini merupakan konsep 
Business Process Reenginering (BPR) 
yang tergolong konsep perubahan 
radikal,  harus didukung dengan 
transformasi bisnis dan kelembagaan 
di DJKN.  Konsep BPR dapat dijadikan 
suatu langkah awal yang radikal 
sebagai perbaikan terhadap proses 
bisnis saat ini, dengan tujuan untuk 
menghasilkan proses bisnis baru 
yang lebih sesuai dengan kebutuhan 
organisasi, dapat beradaptasi 
dengan perkembangan lingkungan 
(transformasi bisnis di Kementerian 
Keuangan), serta memanfaatkan 
perkembangan teknologi informasi 
yang sangat pesat. Demikian hal-hal 
yang dapat saya kemukakan terkait 
pengelolaan BMN dengan harapan di 
masa yang akan datang penanganan 
masalah aset ini akan lebih baik. Terima 
kasih.

Wawancara
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State Assets Management dengan Pendekatan Asset Performance: 

Tinjauan terhadap Existing 
Assets-Future Assets dan 
Akuntansi Akrual
Oleh: Naf'an Widiarso Rafid

Kedutaan Besar Republik Indonesia 
di Seoul, Korea Selatan, pernah 

mendapat perhatian besar publik tahun 
2005 yang lampau. Waktu itu, media di 
tanah air ramai  menyorot pemberitaan 
seputar rencana tukar guling gedung 
KBRI tersebut. Gedung KBRI di Seoul 
memang banyak menarik minat 
investor karena letaknya yang strategis 
di distrik bisnis Yeongdeungpo-gu di 
pinggir Sungai Han yang terkenal. 
Ruislag itu sendiri pada akhirnya tidak 
pernah terwujud.
Kisah di atas hanyalah ilustrasi kecil 
dari beberapa persoalan menyangkut 
pengelolaan kekayaan negara (state 
asset management). Isu sentralnya 
adalah bagaimana aset negara dapat 

dioptimalkan penggunaannya dan 
mendatangkan manfaat (benefit) yang 
sebesar-besarnya bagi kemakmuran 
rakyat. Artinya, relokasi gedung KBRI 
di atas bisa dipandang sah-sah saja, 
apabila didudukkan dalam kerangka 
optimalisasi aset negara.
Pemerintah tentu saja sadar terhadap 
pelbagai persoalan di bidang 
pengelolaan kekayaan negara ini. 
Bidang ini termasuk objek reformasi 
keuangan negara yang ditandai 
dengan disahkannya UU Nomor 17 
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara. Keberadaan 
dua undang-undang tersebut menjadi 
batu pijakan dalam pengelolaan 

keuangan negara yang lebih transparan 
dan akuntabel. 
Penanganan yang tepat terhadap aset 
negara semakin krusial apabila kita 
menengok besaran belanja pemerintah 
pusat. Dalam konteks aset tetap misalnya, 
belanja modal yang digelontorkan 
pemerintah setiap tahunnya melalui 
APBN selalu meningkat. Belanja 
modal adalah belanja barang-barang 
yang mempunyai masa manfaat 
lebih dari satu tahun dan karenanya 
perlu dikapitalisasi. Besaran belanja 
dan akumulasi aset ini tentu harus 
diamankan dalam wujud pengelolaan 
aset yang amanah.
Kekayaan Negara dan per-
masalahannya

ArtikelBMN
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Pasal 33 UUD 1945 menyatakan 
bahwa: “Bumi, air, dan kekayaan alam 
yang terkandung di dalamnya dikuasai 
oleh negara dan dipergunakan untuk 
sebesar-besar kemakmuran rakyat.” 
Ini merupakan pengertian kekayaan 
negara dalam arti publik di mana 
seluruh kekayaan alam potensial 
termasuk di dalamnya. Dalam arti 
privat, kekayaan negara dipahami 
sebagai kekayaan yang dimiliki oleh 
negara, baik yang dipisahkan maupun 
yang tidak dipisahkan, yang bersumber 
dari keuangan Negara pasal 2 Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 
merumuskan bahwa kekayaan negara 
merupakan bagian dari keuangan 
negara dan  dapat berupa uang, surat 
berharga, piutang, barang, dan hak-hak 
lain yang dapat dinilai dengan uang. 
Dalam tulisan ini, batasan pengertian 
yang digunakan lebih sempit lagi 
karena objek pembahasan di sini adalah 
kekayaan negara dalam perspektif 
tugas dan fungsi Direktorat Jenderal 
Kekayaan Negara (DJKN). Menilik 
portofolio yang ditangani oleh lembaga 
ini, ruang lingkup kekayaan negara 
terfokus pada BMN, meski terdapat juga 
portofolio lain dalam bentuk antara lain 
aset-aset yang dipisahkan, baik di BUMN 
maupun BHMN.
Strategic aset management
Manifestasi good governance dalam 
pengelolaan aset negara di Indonesia 
dimulai dari upaya penertiban 
BMN. Melalui Keppres 17/2007 yang 
dilanjutkan dengan Keppres 13/2009, 
langkah penertiban ini bertujuan 
untuk mewujudkan pengelolaan  
kekayaan negara yang tertib fisik, 
hukum, dan administrasi. Dengan 
demikian persoalan sebagaimana telah 
disinggung di atas dapat direduksi 
bahkan dieliminasi. Nilai tambah 
pun siap untuk dipanen dengan 
ketersediaan data base yang reliable. 

Ini menjadi pintu masuk (entry point) 
bagi pengelolaan  aset negara secara 
strategis.
Perspektif strategis yang tentu saja 
berdimensi jangka panjang itu harus 
diejawantahkan (diwujudkan-red) 
secara riil dalam tahapan pengelolaan 
aset negara, dari perencanaan 
sampai dengan penghapusan, guna 
mencapai pengelolaan yang optimal. 
Sudut pandang lain yang dapat kita 
gunakan dalam kerangka optimalisasi 
ini adalah dengan pendekatan asset 
performance. Menurut Investopedia, 
asset performance adalah “a business’ 
ability to take productive resources and 
manage them within its operations to 
produce subsequent returns”. Di sini, 
penulis menempatkan aset secara lebih 
aktif dengan mempersonifikasikannya 
sebagai semacam entitas yang 
mempunyai kinerja yang dapat 
dievaluasi. Pembahasan dengan 
pendekatan ini dapat lebih terarah, 
karena meletakkan aset sebagai sentral, 
bahkan dalam kadar tertentu sebagai 
subjek.
Di lingkungan komersial, sebuah  
aset dikatakan produktif dan 
mempunyai kinerja yang kuat apabila 
mampu menghasilkan profit yang 
signifikan. Pelaku di lingkungan ini 
menggunakan berbagai macam rasio 
untuk mengevaluasi sejauh mana 
aset mampu menghasilkan profit, 
seperti cash conversion cycle, return on 
asset (ROA), ataupun fixed asset turnover 
ratio. Dalam konteks pemerintahan  
yang  nirlaba,  kita  dapat  mengartikan  
asset performance sebagai kinerja 
aset negara di dalam berkontribusi 
bagi penyelenggaraan urusan publik. 
Secara umum kinerja sebuah aset 
dapat dikatakan baik apabila utilisasi 
terhadap aset tersebut  telah  mencapai  
tingkat  yang  diinginkan  (desired  level),  
demikian  sebaliknya,  aset dianggap 

kurang kinerja-nya apabila tingkat 
utilisasinya masih rendah. Asumsi 
yang digunakan adalah utilisasi aset 
berbanding lurus dengan manfaat yang 
dihasilkan, semakin didayagunakan 
semakin besar benefit-nya.
Selanjutnya, pembahasan akan dibagi 
menjadi dua, yaitu terhadap existing 
assets (aset yang ada saat ini) dan future 
asset (aset negara di masa mendatang). 
Sebagai catatan, pembahasan 
difokuskan kepada BMN berupa aset 
tetap mengingat dimensi jangka 
panjang menjadi faktor penting dalam 
pengelolaan aset secara strategis. 
Aset yang habis  pakai dalam waktu 
satu tahun tidak dimasukkan karena 
dianggap mempunyai tingkat strategis 
yang lebih rendah.
Existing assets
Terhadap  existing assets  ini, kita 
dapat membagi BMN  menjadi 4 
bagian berdasar tingkat utilisasinya, 
yaitu (1) BMN yang diutilisasi pada 
level penuh (full utilized); (2) BMN yang 
tidak digunakan (idle); (3) BMN yang 
tidak dapat digunakan (4) BMN yang 
diutilisasi, namun tidak pada level 
penuh (under-performing).
BMN yang diutilisasi pada level penuh
BMN yang diusulkan pada level penuh 
adalah BMN yang memiliki asset 
performance yang ideal. Setidaknya 
BMN jenis ini telah memenuhi 
alasan keberadaannya, yaitu untuk 
digunakan/dimanfaatkan. Upaya 
pemeliharaan harus dilakukan secara 
berkesinambungan untuk menjaga 
kapasitas aset dalam berkontribusi 
terhadap penyelenggaraan 
pemerintahan.
BMN yang tidak digunakan
Terkait dengan  aset, telah diatur 
bahwa aset tersebut harus diserahkan 
kepada pengelola barang. Peraturan 
Menteri Keuangan 120/1997 tentang 
Penatausahaan BMN mengamanatkan 
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disusunnya Daftar BMN (DBMN) yang 
berisi aset-aset idle ini. Wujud keseriusan 
penanganan  aset idle juga dapat 
dilihat dengan disusunnya aplikasi 
IT khusus untuk pengelolaan aset ini, 
yang barangkali akan lebih  sempurna 
jika diintegrasikan dengan SIG (sistem 
informasi geografi). Sanksi juga telah 
disiapkan terhadap pelanggaran 
atas ketentuan ini. Pengelola barang 
kemudian dapat mengoptimalkan 
aset tersebut untuk digunakan oleh 
instansi lain, dimanfaatkan, atau 
dipindahtangankan. Tanpa optimalisasi 
seperti ini, aset idle akan menjadi aset 
ber-kinerja nol besar.
Di samping itu, biaya penanganan 
(handling cost) aset  idle juga tidak  
sedikit, antara lain untuk kebutuhan 
pengamanan. 
BMN yang tidak dapat digunakan
BMN jenis ini adalah BMN yang 
kondisinya sudah rusak berat dan secara 
akuntansi mestinya sudah tidak memiliki 
nilai  buku. Terhadap BMN jenis ini, 
perlakuan yang harus dilakukan sudah 
jelas  yaitu dihapuskan. Penghapusan 
tersebut dapat ditindaklanjuti 
dengan pemindahtanganan (bila 
masih memungkinkan) ataupun 
pemusnahan..  BMN  dengan  kriteria  
seperti  ini  harus  diklasifikasikan  secara  
terpisah  untuk memastikan tidak ada 
dana pemeliharaan yang dialokasikan 
terhadap aset ini.
BMN yang diutilisasi, namun tidak 
pada level penuh
Aset idle sesungguhnya dapat juga 
berupa aset yang digunakan tidak 
secara penuh sesuai kapasitasnya 
(bukan pada level yang optimal). 
Bisa saja sebuah aset digunakan, tapi 
tingkat penggunaannya hanya 50% 
atau 60% dari kapasitas yang tersedia. 
Dengan demikian kinerjanya pun belum 
maksimal. Kondisi ini misalnya dapat 
terjadi pada tanah dan/atau bangunan 

yang sudah digunakan oleh pengguna 
barang, tetapi masih memungkinkan 
untuk dimanfaatkan untuk hal yang lain. 
PP Nomor 6 tahun 2006 sebenarnya 
telah secara cermat mengantisipasi 
hal ini. Disebutkan dalam Pasal 19 ayat 
(3) sebagaimana dielaborasi lebih 
lanjut dalam PMK Nomor 96 tahun 
2007 bahwa pemanfaatan atas BMN 
yang digunakan adalah dimungkinkan 
sepanjang sesuai dengan tupoksi. 
Pengguna barang dapat memanfaatkan 
sebagian kapasitas tanah dan/atau 
bangunan tersebut untuk kegiatan yang 
menunjang penyelenggaraan tupoksi, 

seperti kantin, bank, koperasi, dan aula 
atau gedung serba guna. Pemanfaatan 
di luar konteks itu dikhawatirkan dapat 
mengganggu proses penyelenggaran 
tupoksi itu sendiri. Sebagai pengguna, 
urusan mereka sebenarnya hanyalah 
menggunakan aset yang ada untuk 
kelancaran aktivitas mereka.
Masalah yang sering muncul dalam 
pemanfaatan secara parsial  ini  adalah   
kebocoran penerimaan negara. 
Kebocoran terjadi tidak saja berupa 
penerimaan yang tidak disetorkan 
kepada kas umum negara, melainkan 
juga fasilitas-fasilitas yang disediakan 
mitra kerja sebagai reward tambahan 
tapi tidak tercatat sebagai BMN. 
Lebih jauh, kondisi under-performing 

juga bisa terjadi ketika tingkat utilisasi 
maksimal dari sebuah aset sebetulnya 
belum tercapai. Mungkin saja terdapat 
aset negara yang berada di satu kawasan 
bisnis sehingga optimalisasi akan 
diperoleh jika aset tersebut diutilisasi 
dalam konteks komersial. Kasus KBRI di 
Seoul di atas adalah salah satu contoh. 
Relokasi bisa saja dilakukan sepanjang 
tempat yang baru tetap dapat 
menjamin kelancaran penyelenggaraan 
kegiatan kedutaan sementara lokasi 
yang lama dapat dimaksimalkan lebih 
lanjut. Menurut penulis, pertimbangan 
efisiensi semestinya ikut menentukan 
level of necessity (tingkat keperluan) 
dari penggunaan sebuah aset 
sehingga relokasi aset seperti itu dapat 
saja dilakukan.
Future assets
Kalau mau jujur, kenyataan banyaknya 
aset idle maupun under-performing 
asset sesungguhnya menunjukkan 
kelemahan pengelolaan aset, 
khususnya  aspek perencanaan, di masa 
lalu. Setidaknya ini dapat dilihat dari 
fakta bahwa dari nilai BMN sekarang 
yang lebih dari Rp 700 trilyun, sebesar 
Rp383,68 trilyun adalah hasil koreksi 
dari penertiban BMN. Itu artinya 
jumlah itu berasal dari pengadaan 
sebelum 2005 mengingat koreksi 
nilai hanya dilakukan terhadap aset 
yang diadakan sebelum tahun itu. 
Pengadaan dibuat tanpa dilengkapi 
dengan visi perencanaan strategis. Ini 
diperburuk dengan pengadaan aset-
aset baru yang terus berjalan tanpa 
mengindahkan kenyataan banyaknya 
aset menganggur yang sejatinya 
dapat didayagunakan. Seandainya 
perencanaan aset dilakukan secara 
benar, barangkali ceritanya akan lain.
Menariknya, regulasi mengenai 
pemanfaatan BMN di Indonesia boleh 
jadi paling lengkap dibanding negara 
lain, karena menyediakan opsi 
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pemanfaatan yang bervariasi (sewa, 
pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, 
dan BGS/BSG. Sejauh pengamatan 
penulis, pilihan pemanfaatan aset 
negara di negara lain tidak banyak. Di 
Jepang misalnya, disebutkan bahwa 
aset idle akan diumumkan. Apabila 
tidak ada instansi yang memerlukan, 
pilihannya adalah menyewakan atau 
menjual. Hal yang sama terjadi di 
Canada, bahkan pilihan yang tersedia 
untuk aset idle hanyalah dijual. Sembari 
memahami bahwa  regulasi   kita   sudah  
tepat  sesuai  dengan  kondisi  saat 
ini  (terlebih  dengan banyaknya aset 
negara non-APBN seperti aset eks 
BPPN, asing, dan kontraktor kontrak 
kerja sama  (KKKS)),  dibutuhkan studi  
komprehensif  tentang  aset  idle  ini. 
Hal ini untuk menguji perlukah  negara  
ambil  bagian  secara  langsung  dalam  
pengelolaannya  melalui   skema 
pemanfaatan  yang  ada  atau  cukup  
memindahtangankannya  kepada  pihak  
lain. Kajian tersebut akan menjadi bukti 
empiris penting yang dapat menjadi 
acuan bagi pengambilan kebijakan di 
bidang pengelolaan aset negara.
Poin penting di sini adalah bahwa BMN 
di masa mendatang (future assets) harus 
diadakan melalui proses perencanaan 
yang strategis. Perencanaan aset harus 
harmonis dengan renstra atau visi misi 
yang  telah ditetapkan. Perencanaan itu 
melingkupi keseluruhan siklus usia dari 
aset, sejak dari pengadaan sampai ke 
penghapusan. Perencanaan juga harus 
mampu  membuat analisis apakah 

lebih menguntungkan 
mengadakan aset secara 
langsung atau melalui 
penyelesaian non-aset 
(misalnya leasing). Apabila 
ada perspektif untuk 
memanfaatkan aset 
tersebut, itu harus sejak awal 
diperhitungkan, sehingga 
diupayakan yang akan terjadi 

adalah pemanfaatan by design, bukan 
pemanfaatan by accident.
Implementasi akuntansi akrual
Aset  negara  harus  diutilisasi  secara  
optimal  untuk  mewujudkan kinerja 
yang tinggi sehingga dibutuhk an 
alat kontrol yang akurat, dalam hal 
ini akuntansi. Akuntansi menyediakan 
data historis yang penting untuk 
pengambilan keputusan manajerial. 
Secara lebih spesifik, akuntansi bisa 
menjadi instrumen yang vital dalam 
konteks  asset performance. Aspek 
akuntabilitas dari penggunaan BMN 
aset tetap sangatlah krusial sebab 
BMN adalah resources yang menjadi 
input dalam pelaksanaan kegiatan 
dan oleh karenanya mutlak untuk 
dipertanggungjawabkan dalam bentuk 
kinerja yang riil. Hal ini relevan dengan 
diterapkannya anggaran berbasis 
kinerja (performance-based budgeting). 
Anggaran berbasis kinerja berarti  
bahwa harus ada keterkaitan antara  
outcome  (hasil) yang jelas dari setiap 
rupiah anggaran yang dikeluarkan. 
Pemakaian resources itu sendiri 
direfleksikan dalam bentuk penyusutan 
BMN. Di sini kita bertemu dengan 
kebutuhan akan akuntansi akrual 
(accrual accounting).
Akuntansi  akrual  adalah  metode  
akuntansi  yang  mengakui  pendapatan  
dan  belanja  tidak berdasarkan kas yang 
diterima atau dikeluarkan, melainkan 
pada saat terjadinya peralihan hak. 
Dari segi pendapatan misalnya, 

boleh jadi kas belum diterima, tapi 
apabila transfer hak sudah terjadi, 
pada saat itulah pendapatan dapat 
diakui. Dengan demikian, terminologi 
penyusutan aktiva tetap hanya dikenal 
dalam akuntansi berbasis akrual. 
Dalam ikhtiar menyajikan laporan 
keuangan pemerintah yang lebih 
terpercaya, Indonesia telah menyusun 
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 
yang di dalamnya mengamanatkan 
penggunaan akuntansi akrual dalam 
praktek  akuntansi  pemerintahannya.  
Implementasi  akuntansi  akrual  
ini  dengan  sendirinya membuka  
peluang  dilakukannya  penghitungan  
penyusutan  aktiva  tetap.
Penutup
Pengelolaan kekayaan  negara secara 
strategis memang sebuah keniscayaan,  
raison d’etre, yang  harus  dijalani  
sebagai  manifestasi  akuntabilitas  
aparatur  negara  terhadap  pemegang 
kedaulatan  tertinggi  negeri  ini  
yaitu  rakyat.  Hal  ini  sangat  krusial  
mengingat  keterbatasan kapasitas fiskal 
negara kita. Keterbatasan yang ada 
seharusnya menyadarkan kita bahwa 
aset yang dibeli dari uang negara harus 
dikelola secara baik. Ketidakcermatan 
dalam  hal ini bisa dianggap sebagai 
mubadzir. Keterbatasan itu seharusnya 
juga menyadarkan bahwa aset-aset   
tersebut   bahkan   bisa   menghasilkan 
PNBP yang   dapat   berkontribusi   
membantu penerimaan negara. Itu 
semua bisa dicapai melalui optimalisasi 
penggunaan/pemanfaatan aset negara 
serta keberadaan alat ukur kinerja yang 
reliable untuk memastikan optimalisasi 
tersebut. Ini merupakan tantangan 
bagi DJKN selaku  asset manager untuk 
menjawab semua harapan itu.
*Penulis merupakan pegawai di 
KPKNL Semarang*Penulis merupakan 
pegawai di KPKNL Semarang
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Perlunya Reformasi Pengelolaan 

BUMN

Sebagaimana diamanatkan dalam 
Pembukaan Undang-Undang Dasar 

1945, yang selanjutnya diatur lebih 
rinci dalam Pasal 33 Undang-Undang 
Dasar 1945, yang menyebutkan 
bahwa (1) Perekonomian disusun 
sebagai usaha bersama berdasar 
atas asas kekeluargaan; (2) Cabang-
cabang produksi yang penting 
bagi negara dan yang menguasai 
hajat hidup orang banyak dikuasai 
oleh negara; (3) Bumi dan air dan 
kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya dikuasai oleh negara dan 
dipergunakan untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat; (4) Perekonomian 
nasional diselenggarakan berdasar 
atas demokrasi ekonomi dengan 
prinsip kebersamaan, efisiensi 
berkeadilan, berkelanjutan, ber-
wawasan lingkungan, kemandirian, 
serta dengan menjaga keseimbangan 
kemajuan dan kesatuan ekonomi 
nasional, sehingga pemerintah 

memiliki tugas dan kewajiban secara 
konstitusional untuk mewujudkan 
dan memajukan kesejahteraan umum 
bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam 
rangka mewujudkan cita-cita nasional 
tersebut, salah satu upaya Pemerintah 
adalah dengan membentuk dan 
mendirikan Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN).  

Dalam Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik 
Negara, definisi BUMN adalah badan 
usaha yang seluruhnya atau sebagian 
besar modalnya dimiliki oleh negara 
melalui penyertaan secara langsung 
yang berasal dari kekayaan negara 
yang dipisahkan. Sesuai Undang-
undang tersebut terdapat dua bentuk 
BUMN, yaitu Perusahaan Perseroan 
(Persero), yaitu BUMN yang berbentuk 
Perseroan Terbatas yang modalnya 
terbagi dalam saham yang seluruhnya 
atau paling sedikit 51% (lima puluh 
satu persen) sahamnya dimiliki oleh 

Negara Republik Indonesia yang tujuan 
utamanya mengejar keuntungan, 
dan Perusahaan Umum (Perum), yaitu 
BUMN yang seluruh modalnya dimiliki 
negara dan tidak terbagi atas saham, 
yang bertujuan untuk kemanfaatan 
umum berupa penyediaan barang dan/
atau jasa yang bermutu tinggi sekaligus 
mengejar keuntungan berdasarkan 
prinsip pengelolaan perusahaan.

Jika mengacu pada kondisi keuangan, 
sebaran BUMN sangat  beragam. Dari 
145 BUMN yang ada, terdapat BUMN 
yang kondisinya sangat buruk, dan 
BUMN yang kondisinya sangat baik. 
Kondisi yang sangat buruk ini dapat 
dilihat dari kondisi keuangan yang 
selama beberapa tahun mengalami 
kerugian, beban hutang masa lalu 
yang cukup besar, bahkan sampai 
pada kondisi ekuitas negatif. Kondisi 
sangat baik ditunjukkan dengan 
pencapaian laba dan pertumbuhan 
yang terus meningkat, bahkan untuk 

Oleh: Sri Yuwono H.
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beberapa BUMN yang telah go public 
mencatatkan kapitalisasi pasar yang 
cukup dominan di Pasar Modal, seperti 
Bank Mandiri, Telkom dan beberapa 
perusahaan tambang. 

Yang menjadi pertanyaan, apakah 
kondisi tersebut telah menunjukkan 
pencapaian maksud dan tujuan 
pendirian BUMN? Untuk menjawab 
hal tersebut,  terlebih dahulu kita lihat  
maksud dan tujuan pendirian BUMN 
seperti yang diamanatkan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2003 
tentang Badan Usaha Milik Negara. 
Maksud dan tujuan pendirian BUMN 
adalah 1) memberikan sumbangan 
bagi perkembangan perekonomian 
nasional pada umumnya dan 
penerimaan negara pada khususnya, 
2) mengejar keuntungan, 3) me- 
nyelenggarakan kemanfaatan umum 
berupa penyediaan barang dan/jasa 
yang bermutu tinggi dan memadai 
bagi pemenuhan hajat hidup orang 
banyak, 4) menjadi perintis kegiatan-
kegiatan usaha yang belum dapat 
dilaksanakan oleh sektor swasta dan 
koperasi, dan 5) turut aktif memberikan 
bimbingan dan bantuan kepada 
pengusaha golongan ekonomi lemah, 
koperasi dan masyarakat. 

Dengan mengacu pada maksud dan 
tujuan tersebut, dan berdasarkan data 
BUMN yang ada di Indonesia, dapat 
kita lihat, pertama,  peran BUMN 
pada perekonomian diwujudkan 
dalam kegiatan usaha yang meliputi 
hampir seluruh sektor perekonomian, 
seperti: sektor pertanian, perikanan, 
perkebunan, kehutanan, manufaktur, 
pertambangan, keuangan, pos dan 
telekomunikasi, transportasi, listrik, 
industri perdagangan, serta konstruksi. 
Penerimaan negara yang diperoleh 
dari BUMN dapat berupa pajak, dividen 
dan hasil privatisasi. Secara umum, 
peran BUMN untuk perekonomian 

dan penerimaan negara telah sesuai 
dengan maksud dan tujuannya. Hal 
ini dapat dilihat dari kegiatan usaha 
BUMN yang meliputi hampir seluruh 
sektor perekonomian dan jumlah 
penerimaan negara yang cukup 
optimal. Berdasarkan data Laporan 
Investasi Pemerintah, kinerja BUMN 
secara total adalah sebagai berikut:

Dari data tersebut, terlihat bahwa 

dividen yang diterima Pemerintah baru 
mencapai sekitar 5,01% sampai dengan 
6,2% dibandingkan dengan ekuitas 
yang dimiliki Pemerintah. Dilihat dari 
penyebarannya, hanya BUMN tertentu 
yang menyumbang dividen kepada 
Pemerintah.

Kedua, maksud dan tujuan pendirian 
BUMN adalah mengejar keuntungan. 
Apabila kita melihat data tahun 2007 
sampai dengan 2010, dari jumlah 
portofolio (aset) yang dikelola BUMN, 
laba bersih baru mencapai kisaran 
angka 3,75% sampai dengan 4,09%. Hal 
ini menunjukkan bahwa pengelolaan 
portofolio BUMN belum optimal. Pada 
tahun 2010, masih terdapat beberapa 
BUMN yang mengalami kerugian. 
Berdasarkan Laporan Investasi 
Pemerintah, diperoleh data bahwa dari 
145 BUMN yang ada, terdapat 19 BUMN 
yang mengalami kerugian di tahun 
2010. Dari 19 BUMN yang mengalami 
kerugian tersebut, bahkan terdapat 
BUMN yang telah mengalami kerugian 
selama beberapa tahun.

Ketiga, BUMN belum sepenuhnya dapat 
menyediakan barang dan/atau jasa 

yang bermutu tinggi bagi masyarakat 
dengan harga yang terjangkau serta 
belum mampu berkompetisi dalam 
persaingan bisnis secara global. 
Keempat, ada beberapa BUMN yang 
telah berperan sebagai pelopor dan/
atau perintis dalam sektor-sektor usaha 
yang belum diminati usaha swasta. 
Namun demikian, dalam penyediaan 
barang dan/atau jasa yang dibutuhkan 

masyarakat serta melakukan 
usaha perintis tidak dilakukan 
secara efisien dan masih 
membutuhkan kontribusi yang 
cukup banyak dari pemerintah. 
Hal ini terlihat dari adanya 
Bantuan Pemerintah Yang Belum 
Ditetapkan Statusnya pada 

BUMN-BUMN yang mencapai hampir 
50 triliun rupiah. 

Maksud dan tujuan terakhir dalam 
pendirian BUMN, yaitu turut aktif 
memberikan bimbingan dan bantuan 
kepada pengusaha golongan ekonomi 
lemah, koperasi dan masyarakat, 
sepertinya sudah cukup berjalan 
dengan baik. Hal ini terlihat dengan 
banyaknya program pembinaan yang 
dilakukan BUMN, baik secara langsung, 
maupun melalui Program Kemitraan 
dan Bina Lingkungan. Terdapat juga 
beberapa BUMN yang memberikan 
perhatian khusus kepada Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah (UMKM), baik 
berdasarkan penugasan Pemerintah 
maupun kegiatan usahanya.

Dari sudut pandang pencapaian 
maksud dan tujuan pendirian BUMN 
dimaksud, dapat disimpulkan bahwa 
BUMN belum mampu mengoptimalkan 
perannya dan mempertahankan 
keberadaannya dalam perkembangan 
ekonomi dunia yang semakin terbuka 
dan kompetitif. Oleh karena itu, perlu 
adanya reformasi pengelolaan BUMN 
sehingga dapat menciptakan BUMN 
yang mampu mencapai maksud 
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dan tujuan pendiriannya, yang 
pada akhirnya dapat menciptakan 
kesejahteraan masyarakat sesuai 
tujuan negara. 

Langkah awal telah dilakukan oleh 
Pemerintah dengan menerbitkan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2003 tentang Badan Usaha Milik 
Negara. Dengan terbitnya Undang-
Undang tersebut, diharapkan dapat 
menciptakan sistem pengelolaan 
dan pengawasan berlandaskan pada 
prinsip efisiensi dan produktivitas guna 
meningkatkan kinerja dan nilai BUMN 
serta menghindarkan BUMN dari 
tindakan-tindakan pengeksploitasian 
di luar asas tata kelola perusahaan yang 
baik, menata dan mempertegas peran 
lembaga dan posisi wakil pemerintah 
sebagai pemegang saham/pemilik 
modal BUMN, mempertegas dan 
memperjelas hubungan BUMN selaku 
operator usaha dengan lembaga 
pemerintah selaku regulator. Namun 
demikian, perlu dilakukan langkah 
nyata yang secara operasional dapat 
dilakukan baik oleh BUMN maupun 
oleh pemerintah, sehingga dapat 
menciptakan BUMN yang mampu 
memberikan kontribusi pada 
kesejahteraan masyarakat dan dapat 
bersaing secara global. 

Dengan mengacu pada hal-hal yang 
harus dilakukan untuk menciptakan 
BUMN yang baik, seperti apa yang 
disampaikan oleh Chang (2007), 
upaya reformasi suatu perusahaan 
yang dimiliki oleh pemerintah dapat 
dilakukan antara lain dengan reformasi 
politik dan administratif dalam 
pengelolaan perusahaan yang dimiliki 
oleh negara. Hal ini dapat dilakukan 
pada perusahaan, dalam hal ini BUMN, 
dan pada pihak pemerintah. 

Pertama, ada beberapa BUMN yang 
didirikan tidak berorientasi pada 

laba, misalnya BUMN yang lebih 
mengedepankan penyediaan barang 
dan/atau jasa  bagi masyarakat, BUMN 
yang menjadi perintis usaha di bidang 
yang secara keekonomian belum 
menguntungkan, atau BUMN yang 
bergerak di bidang usaha dimana 
produknya menguasai hajat hidup 
orang banyak.  Namun demikian, 
tidak ada definisi atau ukuran secara 
jelas apa yang dimaksud dengan tidak 
berorientasi pada laba tersebut. Hal 
ini dapat dijadikan alasan bagi BUMN 
mengapa BUMN yang bersangkutan 
menjadi tidak efisien dan tidak sehat. 
Oleh karena itu, pemerintah harus 
jelas mendefinisikan dan memberikan 
ukuran bagi BUMN yang tidak 
berorientasi pada laba, sehingga dalam 
jangka panjang manajemen BUMN 
harus berorientasi pada laba agar BUMN 
yang bersangkutan dapat efisien dan 
sehat, baik sebagai penyediaan barang 
dan/atau jasa bagi masyarakat, perintis 
usaha yang secara keekonomian belum 
menguntungkan, maupun penyedia 
barang dan/atau jasa yang menguasai 
hajat hidup orang banyak.

Kedua, beberapa BUMN, khususnya 
di bidang manufaktur, secara 
teknologi telah ketinggalan, misalnya 
BUMN kelompok industri sandang, 
kelompok kertas, dan kelompok 
aneka industri. Saat ini, kondisi 
BUMN-BUMN tersebut, secara umum 
mengalami permasalahan, baik di 
bidang keuangan maupun produksi. 
Hal ini disebabkan karena BUMN 
tersebut tidak mengadopsi teknologi 
terkini. Oleh karena itu, BUMN-BUMN 
tersebut harus segera menerapkan 
teknologi tersebut. Capital expenditure 
untuk keperluan peremajaan fasilitas 
produksi merupakan tuntutan yang 
harus dipenuhi sehingga perusahaan 
tidak ketinggalan teknologi dan 
mampu bersaing. Namun demikian, 

peremajaan fasilitas produksi tersebut 
harus juga diikuti dengan pemeliharaan 
yang rutin sehingga efisiensi produksi 
tetap terjaga pada kondisi yang 
optimal.

Ketiga, bagi BUMN-BUMN yang telah 
mampu bersaing dan menghasilkan 
barang dan jasa yang berkualitas perlu 
didorong untuk melakukan ekspor 
atau menanamkan investasi di luar 
negeri untuk menjadi perusahaan 
multinasional. Pemerintah harus 
selalu mendorong dan memberikan 
kemudahan-kemudahan agar BUMN-
BUMN tersebut dapat menjadi 
perusahaan multinasional baik melalui 
perangkat aturan maupun kerjasama 
internasional antar negara yang 
melibatkan BUMN tertentu.

Keempat, BUMN harus melakukan 
investasi pada sumber daya manusia 
dan mengembangkan sistem 
pemberian insentif pada pegawai yang 
baik. 

Pada pihak pemerintah, reformasi 
pengelolaan BUMN dilakukan dengan 
menciptakan institusi pengawas 
yang berdedikasi tinggi, mengurangi 
jumlah BUMN, mengembangkan 
sistem informasi, meningkatkan 
kompetisi, menghindari kepentingan 
politik dalam manajemen, melakukan 
reformasi politik agar BUMN tidak perlu 
mengambil peran dalam hal-hal yang 
tidak esensial, serta mengembangkan 
kualitas birokrasi ekonomi.  

Referensi:
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
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2. “State Owned Enterprise Reform”, 
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*)Penulis merupakan pegawai 
pada Direktorat Kekayaan Negara 
Dipisahkan Kantor Pusat DJKN
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RUU Lelang: 

Harmonisasi di Kementerian Hukum dan 
HAM

Vendu Reglement 1908 merupakan 
Undang-Undang Lelang warisan 

pemerintah kolonial Belanda yang 
dibuat khusus untuk negara koloni. 
Secara filosofis, sosiologis, dan yuridis 
Undang-Undang Lelang yang sudah 
sekian lama harus segera diganti 
dengan Undang-Undang Lelang 
yang baru karena tidak sesuai dengan 
Pancasila dan UUD 1945. Sebagian 
besar dari pasal-pasal Vendu Reglement 
sudah tidak lagi mengakomodasi 
perkembangan hukum, kebutuhan 
serta tuntutan masyarakat akan 
keadilan dan kepastian hukum. Lelang 
sebagai sarana jual beli yang berkaitan 
dengan masyarakat luas membutuhkan 
ketentuan yang mengikat untuk 
menjamin kepastian hukum seperti 
ketentuan mengenai hak dan kewajiban 
bagi Penjual dan Pembeli, ketentuan 
mengenai pengumuman lelang, sanksi 

administratif, dan pidana. Lelang 
diharapkan mampu untuk mendukung 
perekonomian melalui transaksi jual 
beli yang sehat, transparan, kompetitif, 
efektif, dan efisien sehingga perlu 
diberikan landasan hukum yang kuat 
dengan undang-undang, agar dapat 
menumbuhkan kepercayaan publik 
terhadap lelang.

Menindaklanjuti urgensi perubahan 
peraturan di bidang lelang, Direktorat 
Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) 
telah menginisiasi Rancangan 
Undang-Undang Lelang (RUU Lelang). 
Perkembangan RUU Lelang dari waktu 
ke waktu dapat dilihat pada gambar 
halaman 26.

RUU Lelang bermula dari Nota Prakarsa 
Kementerian Keuangan kepada 
Presiden tahun 1998. Langkah-langkah 
selanjutnya yang ditempuh oleh 

pemerintah dalam rangka menyusun 
RUU Lelang yaitu dengan membentuk 
Tim Panitia Antar Kementerian RUU 
Lelang, mengikutkan RUU Lelang dalam 
Program Legislasi Nasional 2010-2014, 
melakukan studi banding ke 4 (empat) 
negara, mengadakan diseminasi di 
3 (tiga) kota, meminta masukan ke 
kantor-kantor operasional selaku 
penyelenggara lelang, membahas 
RUU Lelang dengan Panitia Antar 
Kementerian, dan meminta pendapat 
para pakar hukum. 

Harmonisasi RUU Lelang     
Pada tanggal 24-26 Nopember 
2011, Kementerian Hukum dan HAM 
mengundang DJKN, Sekretariat Negara 
RI, Sekretariat Jenderal Kementerian 
Keuangan, Badan Pertanahan 
Nasional, Kepolisian RI, Kejaksaan, 
Kementerian Perhubungan, dan Badan 
Pembinaan Hukum Nasional untuk 
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menyelenggarakan rapat harmonisasi 
RUU Lelang. Harmonisasi dilakukan 
sebagai upaya untuk menyelaraskan 
RUU Lelang dengan peraturan lain 
yang terkait.

Dalam rapat harmonisasi, Dirjen 
Kekayaan Negara (Dirjen KN) 
menyampaikan, bahwa pelaksanaan 
lelang selama ini masih menggunakan 
ketentuan lama yang tidak sesuai 
lagi dengan kondisi saat ini, sehingga 
menimbulkan permasalahan hukum 
tersendiri, hal ini terlihat dari statistik 
gugatan   yang masih banyak. Negeri 
Belanda sendiri tidak mengenal Vendu 
Reglement, karena Vendu Reglement 
dikhususkan untuk negara jajahan. 
Harmonisasi merupakan salah satu 
tahapan penting untuk memudahkan 
pembahasan RUU Lelang di tingkat 
Legislatif, karena undang-undang 
merupakan undang-undang bersama 
antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
dan pemerintah. Kesatuan pandangan 
dari pemerintah akan mempermudah 
proses pembahasan undang-undang di 
DPR. Oleh karena itu, hasil harmonisasi 

RUU lelang merupakan hal penting 
untuk segera disampaikan kepada 
Presiden dan diajukan kepada DPR 
untuk masa sidang 2012.

RUU Lelang diharapkan dapat segera 
disahkan menjadi Undang-Undang 
Lelang. sehingga lelang dapat 
meningkatkan transparansi transaksi 
ekonomi, meningkatkan peran swasta 
sekaligus perlindungan terhadap 
semua pihak baik pemerintah, balai 
lelang, dan pihak-pihak lain. Harapan 
jangka panjang dengan disahkannya 
RUU Lelang adalah menjadikan lelang 
sebagai sarana jual beli terpercaya bagi 
masyarakat sehingga tercipta persepsi 
sales means auction.

Selling point RUU Lelang 
RUU Lelang yang telah selesai disusun 
oleh pemerintah mempunyai selling 
point sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum yang lebih 
tegas kepada Pembeli, antara lain:

a. Proses lelang  yang telah sesuai 
dengan ketentuan tidak dapat 

d i b a t a l k a n , 
n a m u n 
d i b e r i k a n 
kesempatan 
k e p a d a 
pihak-pihak 
yang merasa 
d i r u g i k a n 
m e l a l u i 
m e k a n i s m e 
t u n t u t a n 
ganti rugi.

b.Ketentuan 
pengosongan 
t e r h a d a p 
o b j e k 
lelang yang 
berpenghuni 
cukup dengan 
permohonan 

kepada Pengadilan Negeri tanpa 
melalui gugatan.

c. Akta Lelang bukan merupakan 
objek Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Memberikan kepastian hukum 
mengenai hak dan kewajiban bagi 
penjual dan pembeli.

3. Memberikan ketegasan peran 
Pejabat Lelang Negara, Pejabat 
Lelang Swasta, dan Balai Lelang.

4. Adanya ketentuan mengenai lelang 
internet untuk menuju lelang 
modern yang sarat dengan IT. 

5. Akta Lelang diatur dengan substansi 
yang lebih sederhana, praktis, 
kemudahan dalam proses, serta ciri 
khas pengamanannya.

6. Adanya sanksi-sanksi yang tegas 
kepada pihak-pihak yang melakukan 
pelanggaran ketentuan lelang.

1998
Nota Prakarsa dari 
Kementerian 
Keuangan kepada 
Presiden

 Melakukan diseminasi
di tiga kota besar
(Jakarta, Medan, 
Denpasar)

 Pembahasan draf RUU 
Lelang

 Telah dilakukan 2 
(dua) kali pembahasan
dengan Menteri
Keuangan

 Minta masukan
ke kantor
operasional

 Permintaan
pendapat
narasumber
pakar hukum

 Harmonisasi di
Kementerian
Hukum dan
HAM

 Keputusan DPR
RI Nomor
41A/DPR
RI/I/2009-2010
Prolegnas RUU
2010– 2014.

 Studi banding
lelang ke 4
Negara

2009

2010

2011

2004- 2005

PIC Tim RUU
Lelang ada di Biro
Hukum
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Mitos 1 : Nilai suatu properti sama 
dengan harga transaksi dari properti 
itu.  

Fakta:

Nilai dan harga transaksi adalah dua 
konsep yang sangat berbeda. Sebagai 
ilustrasi dapat penulis gambarkan 
bahwa jika seseorang membeli rumah 
pertama pada tahun 2007 dengan 
harga Rp200 juta, maka harga transaksi 
dari rumah tersebut adalah Rp200 
juta.  Jika pertanyaannya dilanjutkan 
dengan “ Berapa nilai dari rumah 
tersebut? ” maka jawabannya beragam 
dan tergantung pada kepada siapa 
dan sebagai pihak apa.  Apabila kita 
bertanya pada penjual rumah tersebut, 
maka jawabannya mungkin Rp 200 juta 
atau sama dengan harga transaksinya,  
namun apabila kita bertanya pada 
pembeli rumah tersebut dimana rumah 
tersebut adalah rumah pertama yang 
diperoleh dengan jerih payahnya maka 
hampir bisa dipastikan bahwa nilai dari 
rumah tersebut akan jauh melebihi 

Mitos-Mitos 
Tentang Nilai dan Penilaian

Oleh: Muhamad Nahdi
harga transaksinya (diatas Rp200 juta).  

Jadi, mitos ini bisa dijawab dengan 
fakta-fakta sederhana yang 
menunjukkan bahwa nilai tidaklah 
sama dengan harga.

Mitos 2: Satu properti hanya 
memiliki satu nilai saja yang dapat 
dipergunakan untuk keperluan apa 
saja

Fakta:

Pendapat umum tentang mitos ini 
adalah satu properti tidak mungkin 
memiliki nilai lebih dari satu.

Untuk membantah mitos tersebut, 
dapat diilustrasikan, jika terdapat 
sebuah mobil yang akan dijual oleh 
pemilik yang sangat membutuhkan 
uang, maka nilai yang akan tercipta 
sudah pasti bukanlah nilai pasar. 
Mengapa? Sebagai orang yang 
membutuhkan uang dalam waktu 
segera maka pemilik mobil tersebut 
pasti akan memberikan pengurangan 
harga dari nilai pasar agar mobilnya 

segera terjual. Nilai yang tercipta dalam 
keadaan seperti itu bukanlah nilai pasar 
melainkan nilai likuidasi. Lain halnya 
apabila orang tersebut menjual mobil 
dalam keadaan wajar, maka harga 
transaksi yang diinginkan adalah sesuai 
dengan harga pasar. Dengan demikian, 
dapat dijelaskan bahwa untuk satu 
properti yang sama dapat memiliki 
dua jenis nilai yang berbeda, yaitu nilai 
pasar dan nilai likuidasi.

Berkaitan dengan ilustrasi di atas, maka 
dalam teori penilaian terdapat belasan 
jenis nilai yang bisa dihasilkan dari satu 
properti yang sama.  Bahkan, untuk 
mendapatkan satu jenis nilai yang 
sama, misalnya nilai pasar, bisa terdapat 
beberapa metode yang digunakan 
sehingga untuk mendapatkan satu 
jenis nilai saja bisa terjadi perbedaan 
pendapat antara satu penilai dengan 
penilai lainnya. Dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa mitos ini 
hanyalah sekadar mitos yang tidak 
memiliki dasar pemikiran yang kuat.
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Mitos 3: Proses penilaian dapat 
dilakukan oleh Penilai/seseorang 
yang tidak terjun ke lapangan, karena 
perhitungan nilai bisa dilakukan 
secara otomatis di belakang meja 
dengan program dan alat bantu 
seperti Microsoft Excel, Daftar 
Komponen Penilaian Bangunan 
(DKPB), Daftar Komponen Penilaian 
Jalan (DKPJ), dll di komputer.

Fakta:

Salah satu mitos yang sering 
disampaikan oleh pihak yang belum 
memahami secara benar profesi penilai. 
Guna menjawab kelirunya mitos ini, 
penulis akan membahas mengenai 
mitos ini dan kaitannya dengan proses 
penilaian, yaitu dengan sebuah idiom 
yang sederhana dan sudah menjadi 
prinsip umum yang berlaku, yakni 
Garbage In Garbage Out (GIGO).  

Menurut kamus Cambridge Dictionaries 
Online didefinisikan sebagai something 
you say which means that something 
produced from materials of low quality 
will also be of low quality yang berarti 
kurang lebih sesuatu yang dihasilkan 
dari bahan baku yang berkualitas 
rendah akan memiliki kualitas yang 
rendah juga.  Dengan kata lain, sebagus 
apapun alat-alat yang digunakan untuk 
mengolah bahan baku tersebut untuk 
menjadi produk jadi, menjadi tidak 
berarti jika bahan bakunya berkualitas 
rendah.

Demikian juga dengan penilaian, 
diperlukan bahan baku berupa data 
dan asumsi-asumsi yang dikumpulkan 
oleh Penilai sesuai dengan objek 
penilaiannya.  Adapun alat-alat 
masaknya adalah berupa program-
program komputer seperti Microsoft 
Excel, DKPB, DKPJ, dan sebagainya.  
Jika data dan asumsi-asumsi yang 
dikumpulkan oleh Penilai tidak 
berkualitas, tidak valid, maka secanggih 
dan sehebat apapun program 
komputer sudah bisa dipastikan nilai 
yang dihasilkan tidak akan akurat. 

Pertanyaan besarnya adalah  apakah 
Penilai yang tidak terjun ke lapangan 
memiliki kapasitas untuk mencari dan 
memilih data dan asumsi-asumsi yang 
tepat dan akurat sebagai bahan baku 
untuk menghasilkan nilai yang dapat 
diandalkan? Jawabannya adalah jelas 
dan nyata TIDAK.   Hanya Penilai yang 
terjun ke lapangan yang mengetahui 
secara pasti kondisi objek penilaian 
sekaligus mampu menganalisis 
berdasarkan pengamatannya di 
lapangan dan professional judgment 
yang dimilikinya, sehingga data dan 
asumsi-asumsi yang dipilihnya adalah 
bahan baku yang tepat dan akurat 
untuk dimasak.  Hal ini berarti bahwa 
penilaian yang dilakukan di belakang 
meja atau tidak terjun ke lapangan 
hanya akan menghasilkan nilai yang 
tidak memiliki nilai (valueless value).

Mitos 4: Subyektifitas Penilai berperan 
besar dalam proses penilaian dan 
penentuan simpulan nilai.

Fakta:

Dalam melakukan penilaian dan 
menentukan simpulan nilai, sudah pasti 
akan melibatkan unsur subyektifitas 
dari penilai. Jadi, pertanyaan 
selanjutnya adalah seberapa besar 
peran dari unsur subyektifitas penilai 
tersebut?

Jawaban dari pertanyaan tersebut 
adalah beragam tergantung dari tingkat 
kompetensi dan profesionalisme 
dari penilai.  Sedangkan penilai 
dengan tingkat kompetensi dan 
profesionalisme yang tinggi akan 
lebih sedikit menggunakan unsur 
subyektifitasnya dengan terus mencari 
data dan informasi yang valid sebagai 
bahan baku dalam proses penilaian.

Berkaitan dengan hal tersebut, dapat 
penulis sampaikan bahwa tingkat 
objektivitas nilai dan penilaian 
tergantung dari seberapa besar penilai 
menggunakan data dan informasi 
yang valid sebagai bahan baku untuk 
melakukan analisis dan membuat 
simpulan nilai.  Semakin banyak data 
dan informasi valid yang digunakan 
sebagai bahan untuk menilai, 
maka akan semakin tinggi tingkat 
objektivitas dari penilaian dan nilai 
yang dihasilkannya.

Dengan demikian, mitos ini dapat 
dijawab dengan fakta bahwa unsur 
subyektifitas memang berperan dalam 
proses penilaian dan penentuan 
simpulan nilai.  Namun, perannya 
tidak harus selalu besar, karena sangat 
tergantung dari tingkat kompetensi 
dan profesionalisme dari penilai yang 
bersangkutan.

*)Penulis merupakan pegawai di 
Direktorat Penilaian Kantor Pusat 
DJKN

Suasana Knowledge Sharing Penilaian. (foto: HumasDJKN)
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Seperti tahun-tahun sebelumnya, 
bulan Oktober ditetapkan oleh 
Kantor Pusat DJKN sebagai waktu 
untuk melakukan pengukuran indeks 
kepuasan pengguna jasa DJKN, baik 
untuk pengguna jasa pelayanan lelang, 
pengurusan piutang Negara, penilaian, 
maupun pengelolaan kekayaan negara. 
Maksud pengukuran indeks kepuasan 
ini adalah untuk mengetahui  tingkat 
kepuasan para pengguna jasa terhadap 
kualitas layanan yang diberikan kantor-
kantor operasional di lingkungan DJKN. 

Tulisan berikut akan mencoba 
menguraikan mengenai hal apa yang 
dapat menjadi kunci dari kesuksesan 
pelayanan yang dikenal dalam 
ilmu manajemen dan bagaimana 
implementasinya dalam pelayanan 
oleh DJKN dan unit vertikalnya di 
daerah.

Service encounter dalam pemberian 
layanan 

Dalam manajemen jasa, dikenal 
adanya service encounter (titik temu 
jasa) yang merupakan suatu interaksi 
langsung antara konsumen dengan 
karyawan, termasuk fasilitas fisik 
yang dapat menggantikan fungsi 
personel. Interaksi ini penting, karena 

Mengenal Konsep Internal Quality 
sebagai Kunci Sukses Pelayanan

Oleh: Mohamad Akyas
merupakan saat yang menentukan 
kualitas jasa dibenak konsumen, 
apakah akan memberikan kesan positif 
atau sebaliknya. Service encounter 
digambarkan dalam bentuk segitiga 
yang menggambarkan interaksi 
diantara konsumen, karyawan, dan 
organisasi. Ketiga partisipan tersebut 
masing-masing bekerja menurut 
kepentingannya masing-masing. Yang 
harus diusahakan adalah mencapai 
hasil yang sama-sama memuaskan 
bagi masing-masing pihak. 

Service encounter dalam pelayanan jasa 
digambarkan sebagaimana gambar  di 
halaman 30.

Menurut Farida Jasfar (2005), terdapat 
3 hal yang akan terjadi dalam interaksi 
yang digambarkan oleh segitiga service 
encounter tersebut, yaitu sebagai 
berikut : 

1. Organisasi mendominasi 
pertemuan

Pimpinan organisasi menginginkan 
proses penyampaian jasa 
berjalan seefisien mungkin 
untuk menghindari beban biaya 
yang terlalu besar yang akan 
mengurangi keuntungannya. 

Untuk mengontrol agar tidak 
terjadi pemborosan, pimpinan 
akan menetapkan suatu prosedur 
dan peraturan yang kadang-
kadang bisa mengurangi 
kebebasan karyawan, dalam hal ini 
kontak personel.

2. Kontak personel yang 
mendominasi pertemuan

Secara umum, penyedia jasa 
mencoba untuk membatasi 
wilayah dari service encounter ini 
untuk mengurangi ketegangan 
mereka dalam memenuhi 
permintaan konsumen. Sementara 
pihak konsumen menginginkan 
proses berlangsung dengan biaya 
yang seminimal mungkin dengan 
tingkat kepuasan yang diinginkan. 
Perbedaan kepentingan ini harus 
dikelola dengan sebaik mungkin 
dalam konsep service encounter, 
terutama pengelolaan terhadap 
manusia yang terlibat, dalam hal 
ini karyawan dan konsumen.

3. Konsumen mendominasi 
pertemuan

Ciri spesifik jasa yang tidak dapat 
dibuat standarnya memungkinkan 
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konsumen mendominasi service 
encounter. Untuk jasa yang dapat 
distandardisasi, pelayanan mandiri 
(swalayan) adalah suatu pilihan 
yang memungkinkan konsumen 
memberikan kontrol dalam situasi 
terbatasnya jasa yang tersedia.

Jasa yang diberikan oleh DJKN 
dan kantor-kantor vertikalnya di 
daerah dalam bidang pelayanan 
lelang, pengurusan piutang 
negara, penilaian, dan pengelolaan 
kekayaan negara selama ini 
masih bersifat by officier, artinya  
masih sangat mengandalkan 
penanganannya oleh petugas 
langsung, mengingat setiap 
permohonan pelayanan yang 
diajukan memiliki karakteristiknya 
masing-masing (heterogen). 
Sebagai contoh, permohonan 
lelang eksekusi hak tanggungan 
yang diajukan oleh pemegang 
Hak Tanggungan I. Untuk jenis 
pelayanan tersebut, meskipun 
jenisnya lelangnya sama-sama 
lelang eksekusi hak tanggungan, 
namun untuk tiap permohonan 
tetap harus dilakukan penelitian 
berkas mengingat obyek 
lelangnya  berbeda-beda, baik 
jumlah maupun dokumen obyek 
lelangnya, apalagi jika terdapat 
permasalahan hukum/gugatan. 
Dalam pelayanan pengurusan 
piutang negara, masing-masing 

Berkas Kasus Piutang Negara 
(BKPN) memiliki karakteristik 
permasalahannya sendiri-sendiri. 
Demikian juga dalam pelayanan 
di bidang penilaian dan/atau 
pengelolaan kekayaan negara. 
Melihat karakteristik pelayanan 
tersebut dan dihubungkan 
dengan 3 hal dalam konsep 
service encounter, pelayanan di 
lingkungan DJKN lebih didominasi 
oleh kontak personal, sehingga 
kontak personal akan memegang 
peranan yang sangat penting 
dalam proses pemberian layanan 
kepada pelanggan. 

Internal Quality sebagai kunci dalam 
pelayanan yang berkualitas

Dalam kaitan dengan konsep service 
encounter dalam proses pemberian 
jasa, Heskett sebagaimana dikutip 
Fitzsimmons (2001) mengenalkan 
konsep  Service Chain Model yang 
menyatakan bahwa suatu pelayanan 
yang berkualitas dimulai dari karyawan 
(internal quality) dan berakhir dengan 
profit atau penghasilan perusahaan 
melalui kepuasan pelanggan. Dalam 
konteks organisasi publik seperti 
DJKN, hasil yang ingin dicapai adalah 
berupa citra baik di mata stakeholders. 
Dalam hal ini, jika organisasi dapat 
mengelola kualitas internal, maka 
karyawan akan merasa puas dan loyal 
terhadap pekerjaannya sehingga akan 
memberikan pelayanan yang terbaik 

kepada pengguna jasa organisasi.

Menurut Heskett, kepuasan konsumen 
kuncinya terletak pada kepuasan 
pegawai. Apabila pegawai puas atas 
perlakuan organisasi kepada mereka, 
maka mereka akan memberikan 
kepuasan yang sama atau bahkan lebih 
kepada pengguna jasa. Sebaliknya, 
apabila pegawai tidak mendapatkan 
kepuasan, besar kemungkinan mereka 
akan berperilaku atau menangani 
konsumen tidak dengan sepenuh hati, 
yang berakibat pengguna jasa merasa 
tidak puas. Untuk itu pegawai harus 
diberi penjelasan tentang pentingnya 
budaya kualitas bagi suatu perusahaan, 
terutama yang bergerak di bidang jasa. 
Karena menitikberatkan pada aspek 
contact person, maka model Heskett 
ini lebih mengutamakan kualitas 
internal (internal quality) sebagai 
kunci kesuksesan dalam memberikan 
pelayanan yang berkualitas.

Pelayanan yang berkualitas diyakini 
akan menghasilkan konsumen 
yang puas dan berdasarkan konsep 
relationship marketing, konsumen 
yang puas adalah aset masa depan 
yang diharapkan berperilaku 
menguntungkan (favourable behavior), 
seperti loyal kepada perusahaan dan 
menceritakan hal yang baik (word of 
mouth) mengenai pengalamannya 
kepada pihak ketiga. 

Internal quality menurut Heskett 
digambarkan dalam model yang 
dikenal juga dengan sebutan Quality 
Wheel Heskett’s sebagaimana gambar 
berikut:

Penjelasan atas model tersebut dapat 
diterangkan sebagai berikut :

1. Kualitas internal akan menciptakan 
kepuasan karyawan (internal 
quality drives employee satisfaction). 
Kualitas internal menunjukkan 
suasana atau lingkungan tempat 
karyawan bekerja, termasuk 
tata cara rekrutmen, seleksi, 
pengembangan, pemberian 
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penghargaan ataupun sanksi bagi 
karyawan. 

2. Kepuasan karyawan akan 
mendorong terciptanya 
produktivitas kerja dan sedikitnya 
tingkat keluar masuk karyawan 
(employee satisfaction drives 
retention and productivity).

3. Produktivitas dan sedikitnya 
jumlah karyawan yang keluar 
masuk akan menciptakan nilai 
(value) dalam perusahaan 
(employee retention and production 
drives service value).

Untuk mendapatkan internal quality 
yang baik, mengacu pada pendapat 
Heskett, DJKN telah melaksanakan 
beberapa program sebagai berikut:

a. pengembangan kapasitas individu 
(capacity building), misalnya 
dengan memberikan pelatihan-
pelatihan untuk meningkatkan 
kompetensi/kemampuan/skil l 
pegawai dalam melaksanakan 
tugas pelayanan. Kompetensi/
kemampuan/skill pegawai 
memegang peran yang sangat 
penting dan akan menjadi 
modal dasar dalam memberikan 
pelayanan prima bagi pelanggan/
pengguna jasa. Sebagai contoh 
dalam hal ini adalah diklat-diklat 

substantif (DTSS) yang berkaitan 
dengan core business DJKN di 
bidang lelang, piutang negara, 
penilaian, pengelolaan kekayaan 
negara, dsb;

b. Pelatihan manajemen dengan 
cara mengikuti seminar-seminar 
atau simposium untuk menambah 
wawasan dan pengetahuan. 
Pelatihan ini diperuntukkan bagi 
para pejabat struktural dengan 
tujuan untuk menambah wawasan 
dalam hal me-manage semua 
sumber daya yang ada dalam 
memberikan pelayanan. Contoh 
yang dapat dikemukakan adalah 
executive training atau outbond.

c. program pengembangan karir 
yang jelas.

d. Standar kinerja (performance 
standard) sebagai dasar 
pertimbangan untuk 
meningkatkan posisi atau 
kedudukan baru bagi pegawai. 
Dalam lingkup Kementerian 
Keuangan/DJKN, hal ini telah 
diimplementasikan dengan 
pelaksanaan evaluasi kinerja 
pelaksana berdasarkan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 190/
PMK.01/2008 tentang Pedoman 
Penetapan, Evaluasi, Penilaian, 

Kenaikan dan Penurunan Jabatan 
dan Peringkat Bagi Pemangku 
Jabatan pelaksana di Lingkungan 
Departemen Keuangan. 
Evaluasi kinerja pelaksana rutin 
dilaksanakan setiap periode 6 bulan 
dengan mempertimbangkan 
3 aspek, yaitu pelaksanaan 
pekerjaan (bobot 40%), disiplin 
kehadiran (bobot 30%) dan sikap 
dan perilaku terhadap pekerjaan 
(bobot 30%). Hasil evaluasi 
kinerja tersebut dijadikan dasar 
untuk memberikan reward and 
punishment berupa kenaikan atau 
penurunan peringkat jabatannya 
(grading) yang berpengaruh 
terhadap penghasilan yang 
diterima pegawai.

e. Survey pendapat kepada para 
pegawai untuk mendapatkan 
saran-saran maupun keluhan-
keluhan yang perlu ditangani 
untuk dicarikan jalan keluarnya 
(survei internal).

f. Internalisasi core values DJKN 
(integrity, commitment, sincerity) 
dan Nilai-Nilai Kementerian 
Keuangan (integritas, 
profesionalisme, sinergi, 
pelayanan, kesempurnaan) 
bagi semua pegawai. Nilai-nilai 
organisasi tersebut digunakan 
sebagai acuan dalam membangun 
budaya pelayanan yang berkualitas 
dan berorientasi kepada pengguna 
jasa.

Penutup
Berdasarkan uraian tersebut diatas, 
dapat disimpulkan bahwa untuk 
mendapatkan pelayanan yang 
berkualitas dan dapat memuaskan 
pengguna jasa, terlebih dahulu harus 
diciptakan internal quality, yang baik 
sehingga timbul kepuasan dikalangan 
pegawai. Kepuasan yang dirasakan 
pegawai selanjutnya akan menjadi 
motivasi terbesar bagi pegawai untuk 
memberikan pelayanan yang terbaik 
kepada pengguna jasa.
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New Zealand
Tim studi banding melakukan kegiatan 
pada tanggal 12 s.d. 16 September 2011 
di New Zealand dengan mitra studi 
banding, antara lain Crown Ownership 
Monitoring Unit (COMU) – The Treasury of 
New Zealand, yang dalam hal ini mewakili 
materi Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), 
National Infrastructure Unit (NIU) - The 
Treasury of New Zealand, yang dalam hal ini 
mewakili materi Kekayaan Negara Dimiliki/
Barang Milik Negara (BMN), Energy and 
Communication Branch (ECB) - Ministry of 
Economic Development, mewakili materi 
Kekayaan Negara Potensial (KNP) antara 
lain energi, listrik, minyak bumi dan gas, 
dan Ministry for the Environment (MfE), 
mewakili materi KNP dari sisi pengelolaan 
yang secara berkesinambungan (sustainable 
development).

Dari studi banding tersebut diperoleh 
informasi bahwa pengelolaan aset negara 
(state asset management) dan kebijakan 
pengelolaan sumber daya alam (natural 
resources policy) merupakan dua hal 
yang berbeda. Kebijakan pengelolaan 
sumber daya alam merupakan wewenang 
kementerian terkait, seperti Kementerian 
Pertanian dan Kehutanan (Ministry of 
Agriculture and Foresty), Kementerian 
Lingkungan Hidup (Ministry of Environment) 
dan Kementerian Pembangunan Ekonomi 
(Ministry of Economic Development). 

Sedangkan untuk kebijakan pengelolaan 
aset negara, yaitu meliputi Crown Entities 
dan Fixed Asset dilakukan oleh Treasury. 
Ketika delegasi mengunjungi COMU, 
diperoleh informasi bahwa  unit di bawah 
Treasury of New Zealand, yang bertugas 
memberikan nasihat kepada Shareholder 
Ministers (terdiri dari Menkeu dan related 
Responsible Ministers), terutama berkaitan 
dengan strategi yang diterapkan, 
monitoring kinerja keuangan (financial 
performance), dan pencapaian tujuan serta 
target Crown Entities (CEs) dan State-Owned 
Enterprises (SOEs).
Shareholder Ministers bertanggung jawab 
kepada Parlemen atas kinerja CEs dan 
SOEs yang berada di bawah tanggung 
jawabnya. Tidak ada campur tangan COMU 
dan Pemerintah dalam pengambilan 
keputusan Board of Directors SOEs dan 

CEs, kecuali untuk proyek 
yang mempunyai nilai yang 
sangat besar > 50% total 
nilai aset) SOEs dan CEs 
harus mengkonsultasikan 
dengan Treasury cq COMU 
dan Parlemen untuk 
persetujuannya.  
Terkait hal yang diperoleh 
dari National Infrastructure 
Unit (NIU) antara lain bahwa 
NIU merupakan unit di 
bawah Treasury of New 
Zealand yang bertugas 
menyusun pedoman dan/
atau kebijakan pengelolaan 
aset tetap (infrastruktur) 

pada seluruh agencies dan CEs, koordinasi 
antar agency, perencanaan infrastruktur 
(tertuang dalam National Infrastructure 
Plan), dan memberikan pembinaan dan 
dukungan pada seluruh agencies dalam 
pengelolaan aset tetap. Pada pertemuan 
tersebut ditekankan diskusi pada sejumlah 
isu terkait peran dan tanggung jawab NIU, 
Menteri Keuangan, pimpinan agencies, 
dan Parlemen, pencatatan depresiasi aset, 
pelaksanaan Public Private Partnerships 
(PPPs), serta pendelegasian kewenangan 
pengelolaan pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah. 
New Zealand tidak memiliki produk hukum 
yang secara khusus mengatur mengenai 
Capital Asset Management (CAM). CAM 
dilakukan berdasarkan kebijakan dan 
panduan (gateway - untuk high risk projects) 
yang disusun oleh Tim NIU. PPPs dilakukan 
dengan dasar pertimbangan pemberian 
jalan keluar baru untuk memberikan 
pelayanan kepada masyarakat. Contoh 
PPPs yang sudah dilakukan adalah 
pembangunan penjara di wilayah sekitar 
Auckland dan pembangunan gedung 
sekolah. 
Terkait dengan hal yang disampaikan oleh 
Energy and Communication Branch (ECB), 
diperoleh informasi bahwa ECB merupakan 
unit di bawah Ministry of Economic 
Development yang bertugas menyusun 
kebijakan terkait izin penambangan 
minyak, gas, listrik, termasuk di dalamnya 
isu terkait alokasi dan akses harga, Treaty of 
Waitangi, kebijakan kelautan, prospek bio 
fuel, dan geothermal. 
Adapun 4 (empat) jenis penerimaan 
fiskal yang diperoleh Pemerintah dalam 
pengelolaan natural resources adalah 
royalty, energy resouces levy, income tax 
dan permit fees. Jenis penerimaan yang 
signifikan adalah royalty dan income tax, 
yang besaran atas keduanya ditetapkan 
oleh Treasury of New Zealand.
Adapun hal lain yang diperoleh dari 
Ministry for the Environment antara lain 
bahwa RMA merupakan status terintegrasi 
tentang pemanfaatan sumber daya alam 
dan sumber daya fisik, yang bertujuan 
untuk meningkatkan pengelolaan 
yang berkesinambungan terhadap 
pengalokasian sumber daya, pengelolaan 
terhadap akibat yang ditimbulkan dari 
pemanfaatan sumber daya dan partisipasi 
publik.  Struktur kelembagaan RMA 
antara lain meliputi pemerintah pusat 
dan pemerintah daerah (lokal) yaitu 
Kementerian Lingkungan Hidup (Ministry 
for the Environment), Badan Perlindungan 
Lingkungan Hidup (Environment Protection 
Authority), Bagian Konservasi (Department 
of Conservation), dan Regional Councils 

Studi Banding Tim RUU PKN ke New 
Zealand, Afrika Selatan, dan Swedia
Oleh: Tim Studi Banding RUU PKN

Tim studi banding di New Zealand. (foto: Tim Studi Banding)
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(Dewan Wilayah).
Pemerintah Pusat memiliki kewenangan 
dalam mengelola isu-isu yang memiliki arti 
penting secara nasional. Adapun Regional 
Councils berwenang  mengelola isu-isu 
yang terkait dengan masalah bumi (soil), 
air, udara, polusi dan pantai sedangkan 
District Council bertugas mengelola isu-
isu yang terkait dengan tanah (land), 
pembagian (sub-division) dan polusi suara 
(noise). Environment Court merupakan 
lembaga yang menangani konflik/sengketa 
lingkungan hidup dan memastikan bahwa 
tidak ada kepentingan politik dalam setiap 
pengambilan keputusan. 

Afrika Selatan
Mitra studi banding untuk kegiatan 
dimaksud adalah  4 (empat) Instansi 
terkait yakni Department of Public Works 
(DPW) mewakili materi Kekayaan Negara 
Dimiliki berupa pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah serta pendalaman materi 
tentang Land Reform , National Treasury 
(NT) mewakili materi konsep Integrated 
Assets Planning and Budgeting, Public Private 
Partnership, Kekayaan Negara Dimiliki 
Dipisahkan, Penetapan target fiskal bagi 
Kementerian Sektoral untuk Kekayaan 
Negara Dikuasai, dan pengadaan tanah bagi 
peningkatan kesejahteraan masyarakat dan 
University of Pretoria (UoP). 
Pokok penting yang diperoleh dari DPW 
antara lain bahwa DPW merupakan 
Kementerian yang dapat disetarakan 
dengan Kementerian Pekerjaan Umum 
yang bertugas mengelola BMN berupa 
Immovable Assets (IA) atau barang tidak 
bergerak dan Movable Assets (MA) atau 
barang bergerak. Peraturan yang digunakan 
adalah Government Immovable Asset 
Management Act No.19 of 2007 (GIAMA), 
Public Finance Management Act No. 29 
of 1999 (PFMA), Generally Recognised 
Accounting Practices (GRAP), Provincial 
Adminstration Law,  dan peraturan terkait 
lainnya.
Konsep Pengelolaan Kekayaan Negara 
Dimiliki pada DPW meliputi perencanaan 
kebutuhan BMN melalui pengadaan, hibah, 
sewa beli, tukar menukar, atau diperoleh 
dari putusan pengadilan yang berkekuatan 
hukum tetap. DPW bertindak selaku 
custodian atau dapat dipersamakan sebagai 
Pengelola Barang khusus Bangunan. 
Sedangkan Kementerian/Lembaga (K/L) 
yang menggunakan BMN berupa tanah dan 

bangunan bertindak 
selaku user atau 
dapat dipersamakan 
sebagai Pengguna 
Barang. Sebagai 
pengelola BMN 
berupa bangunan, 
DPW menyiapkan 
dan menyusun 
rencana strategis 
aset, pemeliharaan, 
kinerja IA, kondisi 
aset, sampai dengan 
dan rencana 
penghapusan atas 
IA. Sedangkan 
K/L menggunakan 
bangunan dimaksud dengan menyewa 
(rent) dari DPW dengan terlebih dahulu 
menyiapkan rencana kebutuhan, 
operasional, dan bentuk penyerahan IA 
dimaksud.
Terhadap aset idle berupa bangunan, DPW 
merawat aset dimaksud dengan merenovasi 
atau merehabilitasi dan digunakan oleh K/L 
lain. Namun tidak tertutup kemungkinan 
aset tersebut dimanfaatkan oleh sektor 
swasta. Sanksi berupa denda dan pidana 
minimal 5 (lima) tahun diberikan kepada 
pejabat/pegawai yang secara hukum 
dinyatakan bersalah dalam mengelola atau 
menggunakan BMN. 
Adapun informasi yang diperoleh dari NT 
adalah bahwa NT merupakan unit dibawah 
Kementerian Keuangan yang bertugas 
menetapkan standard, kebijakan, dan 
peraturan terkait dengan pengelolaan 
uang dan barang untuk digunakan oleh 
setiap K/L. Peraturan terkait dengan NT 
adalah Public Finance Management Act 
No. 29 of 1999 (PFMA), Municipal Finance 
Management Act No.56 of 2003 (MFMA), 
Annual Divison of Revenue Act.
Konsep Pengelolaan Kekayaan Negara 
Dikuasai pada NT, antara lain bahwa 
pengelolaan Kekayaan Negara Dikuasai itu 
merupakan kewenangan dari Pemerintah 
Afrika Selatan tingkat nasional. 
Terkait  konsep Pengelolaan Kekayaan 
Negara Dipisahkan pada NT, diperoleh 
informasi bahwa Hubungan Kementerian 
Keuangan dan Kementerian BUMN 
sebatas keuangan dan pemegang 
saham pemerintah pada BUMN adalah 
Kementerian BUMN. Kinerja BUMN menjadi 
tanggung jawab Kemeneg BUMN, namun 
NT tetap melakukan pengawasan terhadap 

saham pemerintah yang terdapat pada 
BUMN. NT 
Adapun konsep Pengelolaan Kekayaan 
Negara Dimiliki pada NT diperoleh informasi 
bahwa pengadaan aset dengan pembelian 
menggunakan prinsip fungsional 
dan ekonomis bukan pembelian atau 
pengadaan karena harga termurah. Solusi 
non-aset berupa sewa atau outsourcing 
menjadi bahan pertimbangan sebelum 
pengadaan melalui pembelian. Afrika 
Selatan mempunyai Komite Penghapusan 
yang struktur organisasinya berada dibawah 
Chief Financial Officer (CFO), dimana CFO 
berada di bawah Account Officer (AO) 
atau dapat dipersamakan dengan Eselon 
I pada tiap K/L. NT mempunyai kerangka 
acuan (frameworks) untuk setiap K/L atas 
penganggaran, perencanaan, pengelolaan 
aset yang telah terintegrasi dan berbasis 
accrual.
Apabila terdapat BUMN yang Anggaran 
pemeliharaan Immovable Assets berada 
pada DPW dan apabila terdapat anggaran 
pemeliharaan yang tidak terserap, 
dikembalikan  ke kas negara. 
Pengadaan tanah bagi masyarakat 
miskin atau demi meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat dimungkinkan 
menggunakan nilai di bawah harga pasar 
dan harus melalui persetujuan NT. Jika K/L 
mempunyai aset yang tidak mempunyai 
historical dokumen atau dokumen 
kepemilikan, maka K/L dimaksud membuat 
Berita Acara Kepemilikan  Aset dan 
meminta pembuatan akte atau dokumen 
kepemilikan kepada pihak terkait.  Negara 
memberikan amnesti kepada pihak 
ketiga yang menggunakan BMN sebelum 
terbitnya peraturan yang mengatur 

Tim Studi Banding di Afrika Selatan. (foto: Tim Studi Banding)
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StudiBanding
tentang BMN dengan tidak memungut 
sewa untuk jangka waktu tertentu. Namun, 
setelah jangka waktu dimaksud selesai 
maka pihak yang menggunakan harus 
membayar sewa pemakaian BMN kepada 
Negara. K/L yang merencanakan untuk 
menggunakan mekanisme Public Private 
Partnership atas pengadaan asetnya harus 
mencantumkannya dalam Asset Planning 
and Budgeting.  BMN berupa tanah yang 
belum digunakan atau terbengkalai dicatat 
dan ditetapkan statusnya oleh Department 
of Land and Rural Development. 

Swedia
Mitra Tim studi banding untuk kegiatan 
dimaksud meliputi 4 (empat) Instansi/
lembaga terkait yakni Ministry of Finance 
(MoF), Ministry of Environment (MoE), 
Naturskyddsforeningen (Non Governmental 
Organization), dan Riset Center Universitas 
Stockholm (Stockholm Resilence Centre 
Stockholm University (SU).
Dari studi banding pada tanggal 25 s.d. 30 
September 2011, diperoleh informasi dari 
Division for State-Owned Companies (DSD) 
di bawah Ministry of Finance (MoF) yang 
mengawasi State-owned Company (SoC/
BUMN) bahwa Swedia memiliki 60 BUMN, 
46 diantaranya dimiliki 100% oleh negara  
dan 14 dimiliki oleh negara dan pihak lain. 
Dari 60 BUMN yang dimiliki hanya 3 BUMN 
yang telah go publik. Dalam hal perumusan 
kebijakan terkait struktur permodalan, 
financial termasuk kebijakan devidend 
dan hal-hal yang berpengaruh pada resiko 
dan profit pada seluruh BUMN diputuskan 
oleh Kementerian Keuangan. Sedangkan 
kebijakan yang terkait dengan operasional 
perusahaan diputus oleh Kementerian 
sektoral yang membidangi bidang usaha 
BUMN tersebut seperti (Ministry of 
Enterprise, Ministry of Education, Ministry 

of Justice, Ministry of Envoronment, 
Ministry of Health an Social Affairs, Ministry 
of Culture dan Ministry of Foreign Affairs) 
sesuai bidang tugas Kementerian tersebut. 
Seluruh BUMN di swedia tunduk pada 
Undang-Undang yang mengatur Perseroan 
Terbatas, tidak ada Undang-Undang 
yang mengatur khusus mengenai BUMN. 
Dengan demikian, maka dalam kaitan 
dengan pengelolaan BUMN, Pemerintah 
bertindak selaku “pemain” bukan sebagai 
regulator.
Kewenangan pemilik BUMN oleh 
Pemerintah didelegasikan sepenuhnya 
kepada Board (Dewan Komisaris)  
pada setiap BUMN. Dengan besarnya 
kewenangan yang diberikan kepada 
Board mewakili negara, maka setiap 
tahun dilakukan evaluasi kinerja Board 
dan hampir setiap tahun ada penggantian 
salah satu anggota Board. Board dapat 
berasal dari Pajabat Pemerintah, CEO, 
prakatisi. Board berperan sebagai manager 
Investasi.  Hampir seluruh BUMN di swedia 
dibentuk untuk melaksanakan penugasan 
Pemerintah, kecuali BUMN yang dibawah 
pengelolaan Ministry of Enterprise 
yang murni bersifat profit, sedangkan 
lainnya mengembang fungsi khusus 
sebagai alat pemerintah. Di samping itu, 
SOC mempunyai tanggungjawab atas 
kelangsungan lingkungan hidup dan 
tanggung jawab sosial. 
Hal lain terkait pengelolaan kekayaan 
Negara yang diperoleh dari Ministry of 
Environment (MoE) antara lain penekanan 
bahwa Swedia merupakan negara yang 
mempunyai visi menjadi “green for runner” 
country melakukan balancing economy, 
social, environtment, dan challenge. Dengan 
sumber daya alam yang kaya, Indonesia 
merupakan salah satu negara target dalam 
strategi Swedia menjadi “green for runner” 

country. Oleh karena itu, pengaturan 
mengenai pengelolaan kekayaan negara 
potensial ditetapkan dalam Environment 
Code.
Institusi lain yang ditemui oleh tim studi 
banding adalah Naturskyddsforeningen 
(NSF). Naturskyddsforeningen merupakan 
Non Governmental Organization (NGO) 
di bidang lingkungan yang sudah berusia 
100 tahun-an dengan keanggotaan sekitar 
80.000 pihak di seluruh dunia, komposisi 
terbesar di Swedia. Terkait dengan rencana 
penyusunan RUU Kekayaan Negara oleh 
Indonesia, NSF menyarankan untuk 
mengkaji kemungkin untuk mengatur 
mengenai pemberdayaan masyarakat 
secara nyata atas kelestarian sumber daya 
alam.
Selain, NSF institusi yang dikunjungi oleh 
tim studi banding adalah Stockholm 
Resilence Centre Stockholm University 
(SU). Stockholm Resilence Centre 
(SRC) sebagai pusat riset di Swedia yang 
bertugas menjembatani/mengharmonisasi 
perbedaan konsepsi dan kompetensi pihak-
pihak terkait untuk mencapai kesepahaman 
atas fokus permasalahan dan merumuskan 
usulan solusi. Dalam rangka pertemuan 
United Nation (UN) Panel yang akan 
membahas isu sustainability development 
di Brazil, SRC SU sudah menyusun suatu 
Memorandum yang ditandatangani oleh 
pendiri Nobel untuk menjadi masukan 
dalam Panel tersebut.
Adapun lessons learned lesson learned 
untuk dapat diterapkan dalam penyusunan 
RUU PKN terkait KND antara lain 
Pemerintah perlu menegaskan lagi peran 
nyata Komisaris sebagai wakil Pemilik pada 
BUMN dan PT untuk memastikan bahwa 
pengelolaan korporasi dilaksanakan secara 
prudent untuk menghasilkan manfaat bagi 
Pemerintah dan masyarakat baik secara 

makro dalam pertumbuhan ekonomi dan 
secara mikro sebagai sumber penerimaan 
negara. Pemerintah perlu memberi 
batasan peran sebagai pemain (korporasi) 
dan sebagai regulator sehingga tidak 
tumpang tindih. Sedangkan yang terkait 
dengan Kekayaan Potensial, dipandang 
perlu membentuk suatu forum untuk 
menciptakan integrasi sektoral sehingga 
kebijakan yang diambil Pemerintah 
tidak bersifat sektoral tapi terintegrasi 
dan perlu memberikan akses kepada 
masyrakat untuk turut melakukan 
pengawasan pengelolaan SDA. 

Tim Studi Banding di Swedia. (foto: Tim Studi Banding)
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Kanwil IX DJKN Semarang

Falsafah Pelayanan Dengan Lima Jari

Kanwil IX DJKN Semarang (Kanwil Semarang) 
merupakan salah satu kantor vertikal di 
lingkungan DJKN yang terletak di Gedung 

Keuangan Negara (GKN) Semarang II Jalan Imam 
Bonjol No. 1D Semarang. Kota Semarang berada 
sekitar 466 km sebelah timur Jakarta, atau 312 km 
sebelah barat Surabaya berbatasan dengan Laut 
Jawa di utara, Kabupaten Demak di timur, Kabupaten 
Semarang di selatan, dan Kabupaten Kendal di barat. 
Kota Semarang dikenal sebagai kota atlas, karena 
mempunyai semboyan ATLAS (Aman, Tertib. Lancar, 
Asri, dan Sehat). Wilayah Kerja Kanwil Semarang 
meliputi KPKNL Semarang, KPKNL Surakarta, KPKNL 
Pekalongan, KPKNL Tegal, KPKNL Yogyakarta, dan 
KPKNL Purwokerto, dengan wilayah kerja meliputi 
Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa 
Yogyakarta. 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kanwil 
Semarang mempunyai sumber daya manusia 

Oleh: Tim Humas (SDM) berjumlah 70 pegawai dengan 
komposisi pegawai laki-laki  sebanyak 
36 orang dan pegawai perempuan 34 
orang. Dari segi tingkat pendidikan 
Kanwil Semarang mempunyai 8 orang 
pegawai berpendidikan strata dua 
(S2), 26 pegawai berpendidikan strata 
satu (S1), 2 orang berpendidikan D1 
sedangkan SLTA masih ada sebanyak 
20 orang. Pegawai dengan status 
penilai sebanyak 20 orang, jurusita 7 
orang, dan pejabat lelang 6 orang. 

Kanwil Semarang saat ini dipimpin 
oleh Soenarjo yang dilantik menjadi 
Kakanwil pada tahun 2010. Pria 
kelahiran Trenggalek ini dalam 
memimpin Kanwil Semarang selalu 
menekankan pada peningkatan kinerja. 
Himbuan kepada pegawai Kanwil 

“Memberikan 
pelayanan yang 
terbaik kepada 

pengguna 
jasa adalah 

sesuatu yang 
membanggakan.”

ProfilKanwil
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Semarang dan KPKNL di lingkungan 
Kanwil Semarang untuk selalu proaktif 
dalam menyelesaikan tugas dan fungsi  
senantiasa didengungkan supaya 
pegawai terpacu untuk bekerja lebih 
cepat dan tepat sasaran. “Dalam bekerja 
setiap pegawai hendaknya proaktif 
dengan tidak melanggar peraturan-
peraturan yang berlaku,” ujar mantan 
Direktur Piutang Negara ini. 

Kanwil Semarang juga menyatakan 
kesiapannya untuk mendukung dan 
menyukseskan program-program yang 
dicanangkan kantor pusat seperti Zero 
Outstanding Piutang Negara 2014, Sales 
Means Auction dan program-program 
lain. Capaian Kinerja

Sebagai hasil dari pembinaan yang 
selama ini dilakukan oleh Kanwil 
Semarang terhadap kantor operasional 
dapat dikatakan memuaskan. Hal 
ini dapat dilihat dari capaian kinerja 
Kanwil Semarang sampai dengan 
bulan September 2011 dengan nilai 
kekayaan negara yang telah diutilisasi 
yaitu dari target sebesar Rp14,7 milyar 
telah direalisasikan sebanyak Rp47,6 
milyar atau 323% dari target yang telah 
ditetapkan. Demikian pula dengan 
pokok lelang dan bea lelang dari target 
sebesar Rp219,4 milyar dan Rp3,8 
milyar telah direalisasikan sebesar 
Rp439,1 milyar dan Rp6,1 milyar atau 

200,17% dan 160% dari target yang 
ditetapkan. 

Namun demikian, untuk Biaya 
Administrasi (Biad) Pengurusan Piutang 
Negara dan Piutang Negara Dapat 
Diselesaikan (PNDS) sampai dengan 
bulan September baru tercapai 75 % 
dan 61%. Dengan waktu yang tersisa 
sampai dengan bulan Desember 2011, 
Kakanwil akan berusaha mendorong 
KPKNL untuk bekerja lebih keras lagi 
guna mencapai target Biad dan PNDS 
serta diharapkan sampai dengan 
akhir tahun 2011 target dapat diraih. 
Capain kinerja yang menggembirakan 
tersebut tentunya tidak lepas dari 
bimbingan dan koordinasi yang selama 
ini dilakukan oleh Kanwil Semarang 
terhadap KPKNL di lingkungan Kanwil 
IX DJKN Semarang.

Bekerja dalam Keterbatasan SDM

Jabatan yang masih kosong ini 
dirangkap oleh pejabat lain yang 
ditunjuk. Perangkapan jabatan 
tentunya akan cukup mengganggu 
penyelesaikan tugas sehari-hari, 
namun menurut Kakanwil Semarang 
koordinasi yang baik dan kerja 
keras akan menghilangkan semua 
keterbatasan yang ada. 

Penghormatan dan penghargaan 
atas pekerjaan sangat penting dalam 

rangka mendukung pencapaian 
tujuan organisasi. “Sekecil apapun 
peran mereka dalam menyelesaikan 
tugas, kalau tidak ada mereka maka 
pencapaian tujuan organisasi akan 
lebih sulit tercapai,” tambah Mantan 
Kakanwil VI DJKN Serang ini.  Pola 
manajemen yang diterapkan oleh 
Kakanwil Semarang  terbukti efektif 
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 
Kanwil Semarang. Hal ini terlihat 
dari capaian kinerja yang cukup 
membanggakan, karena sebagian 
besar target telah tercapai.

Pelayanan Lima Jari

Terkait dengan pelayanan, Kakanwil 
Semarang sering memberikan arahan 
dan bimbingan kepada pegawai di 
lingkungan Kanwil Semarang terkait 
pelayanan kepada stakeholder maupun 
masyarakat yaitu dalam memberikan 
pelayanan hendaknya belajar dari lima 
jari pemberian dari Tuhan. 

Pertama, jari kelingking adalah jari kecil 
yang lincah yang berarti bahwa dalam 
melayani stakeholder atau pengguna 
jasa kita harus lincah, cepat, dan 
trengginas dalam merespon semua 
kebutuhan pengguna jasa. Pelayanan 
yang cepat akan memberikan dampak 
positif pada organisasi kita karena 
pengguna jasa akan kembali dan 
senang untuk menggunakan jasa kita.

Kedua, jari manis mempunyai arti bahwa 
sebagai seorang pelayan masyarakat 
harus bersikap manis, wajah yang 
selalu sumringah, senyum yang ramah 
adalah tanda bahwa kita ikhlas dalam 
membantu dan menghargai mereka. 
Disamping itu, ucapan dan tingkah 
laku kita juga harus “manis”, senantiasa 
memberikan salam kepada pengguna 
jasa yang datang.

Ketiga, jari tengah dalam bahasa 
Jawa berarti “panunggul” (jari yang 
unggul-red) mempunyai dua sisi 
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arti yaitu dari eksternal dan internal 
organisasi. Dari sisi eksternal berarti 
bahwa dalam memberikan pelayanan 
kepada masyarakat, pengguna 
jasa itu harus kita unggulkan, kita 
manusiakan, dan kita utamakan. 
Pemberi jasa dalam memberikan 
pelayanan tidak mengecewakan 
pengguna jasa. Sedangkan dari sisi 
internal, pejabat maupun pegawai 
unggul harus mempunyai kemampuan 
dan pengetahuan yang memadai agar 
dapat memberikan pelayanan terbaik.

Keempat, jari telunjuk mempunyai arti 
bahwa kita harus menunjukan kepada 
pengguna jasa apa saja yang menjadi 
hak dan kewajibannya, menunjukkan 
segala peraturan/ketentuan-ketentuan 
yang terkait dan apa saja yang ingin 
diketahui dari pengguna jasa. Hal ini 
juga merupakan bentuk transparansi 
dan keterbukan serta akuntabilitas 
kepada pengguna jasa. 

Kelima, ibu jari (jempol) memberikan 
makna bahwa dalam memberikan 
pelayanan kepada masyarakat harus 
semaksimal mungkin. “memberikan 
pelayanan yang terbaik kepada 

pengguna jasa adalah sesuatu yang 
membanggakan, “ lanjut Kakanwil 
Semarang.

Selain itu,  Kakanwil Semarang juga 
menyampaikan bahwa dalam setiap 
pelayanan kepada masyarakat 
sebaiknya didasarkan pada empat 
“mu”, yang meliputi: mudah, murah, 
mutu, dan memuaskan. Sebagai 
penutup uraian tentang pelayanan 
kepada pengguna jasa atau masyarakat 
Kakanwil berkelakar, “berikanlah 
service excellence anda kepada orang 
yang membutuhkan,” ucap Kakanwil 
Semarang.

Nilai-Nilai Kementerian Keuangan

Kanwil Semarang merespon 
peluncuran Nilai-Nilai Kementerian 
Keuangan yang meliputi integritas, 
profesionalisme, sinergi, pelayanan dan 
kesempurnaan dengan cara melakukan 
sosialisasi Nilai-Nilai Kementerian 
Keuangan kepada pegawai-pegawai 
di lingkungan Kanwil Semarang 
dan kantor operasional. Pada setiap 
kesempatan kunjungan ke daerah 
tidak lupa Kakanwil memberikan 
arahan dan mengingatkan kembali 

kepada pegawai di KPKNL untuk 
senantiasa melakukan internalisasi 
Nilai-Nilai Kementerian Keuangan 
dalam kehidupan sehari-hari. Kakanwil 
menekankan kepada para pegawai 
untuk mengubah pola pikir yang 
selama ini kurang tepat baik dalam 
tindakan dan perilaku agar sesuai 
dengan Nilai-Nilai Kementerian 
Keuangan yang akhirnya menjadi 
kebiasaan dan budaya kerja. “Secara 
umum untuk wilayah Kanwil Semarang 
perilaku pegawai sudah mencerminkan 
Nilai-Nilai Kementerian Keuangan” ujar 
Mantan Kakanwil IV DJKN Palembang 
ini. 

Di akhir wawancara  Kakanwil 
Semarang berpesan, agar pegawai 
ikhlas dalam menjalankan pekerjaan 
sehingga menjadi kebaikan bagi 
organisasi dan orang lain.  “Dimanapun 
anda ditempatkan, apapun tugas 
yang diberikan, hendaknya diterima 
dan dilaksanakan dengan ikhlas, serta 
menjadi penyebab kebaikan bagi 
institusi dan orang lain,” tutup pria 
yang sudah bekerja di Kementerian 
Keuangan lebih dari 36 tahun ini.

Seluruh jajaran pegawai di Kantor Wilayah IX DJKN Semarang. (foto: Nurbiyanto)

ProfilKanwil
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Penggalian Potensi Uti l isasi Kekayaan 
Negara
Oleh: Tim Humas Banjarmasin, kota yang dijuluki kota seribu sungai ini 

merupakan salah satu kota besar sekaligus merupakan 
ibu kota dari provinsi Kalimantan Selatan. Kota ini 
disebut  kota delta atau kota kepulauan, karena terdiri 
dari sedikitnya 25 buah pulau kecil yang merupakan 
bagian-bagian kota yang dipisahkan oleh sungai-
sungai, dengan luas kurang lebih 72 km2.

Sedikit membahas sejarahnya, sejarah Jawa mencatat 
nama Banjarmasin berasal dari keluarga keraton 
Kerajaan Mahasin di Singapura yang mengungsi ke 
daerah Banjar, karena serangan Sriwijaya kemudian 
mendirikan Kerajaan Banjar Mahasin. Menurut 
Hikayat Banjar, nama asli kota Banjarmasin adalah 
Banjar-Masih, pada tahun 1664 orang Belanda masih 
menulisnya Banjarmasch atau Banzjarmasch.

Kota ini juga terkenal akan wisata airnya yang berupa 

pasar terapung. Pasar Terapung Muara 
Kuin adalah pasar terapung tradisional 
yang berada di atas sungai Barito di 
muara sungai Kuin, Banjarmasin. Para 
pedagang dan pembeli menggunakan 
jukung, sebutan perahu dalam Bahasa 
Banjar. Pasar ini mulai setelah salat 
subuh sampai selepas pukul tujuh pagi. 

Sebagai instansi pemerintah yang 
memiliki tugas dan fungsi pelayanan, 
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 
memiliki kantor vertikal yang tersebar 
di seluruh Indonesia. Unit vertikal DJKN 
ini bertugas sebagai kantor operasional 
yang memberikan pelayanan kepada 
para pengguna jasa di bidang 

KPKNL Banjarmasin
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kekayaan negara, piutang negara, 
pelayanan lelang dan penilaian. Untuk 
kota Banjarmasin dan sekitarnya, 
DJKN membentuk Kantor Pelayanan 
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) 
Banjarmasin sebagai unit vertikal DJKN 
bernaung di bawah Kantor Wilayah XII 
DJKN Banjarmasin. KPKNL Banjarmasin  
memiliki wilayah kerja yang terdiri 
dari 13 kota/kabupaten di Provinsi 
Kalimantan Selatan.

KPKNL yang akan segera menyandang 
predikat Kantor Teladan di akhir tahun 
2011 ini mulai beroperasi secara resmi 
mulai akhir tahun 2006. Hal tersebut 
ditandai dengan terbitnya Peraturan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 
66 Tahun 2006 Tentang Perubahan 
Keempat Atas Peraturan Presiden 
Nomor 10 Tahun 2005 Tentang 
Unit Organisasi dan Tugas Eselon 
I Kementerian Negara Republik 
Indonesia dan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 135/PMK.01/2006 
Tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Instansi Vertikal Direktorat Jenderal 
Kekayaan Negara.

Sebagai unit eselon III di Kementerian 
Keuangan, KPKNL Banjarmasin selalu 
berpegang teguh dengan Nilai-Nilai 
Kementerian Keuangan dan semboyan 
one team, one spirit, one goal. Selain 
berpegang teguh dengan nilai-nilai 
tersebut, KPKNL Banjarmasin juga 
memiliki motto tersendiri. “Melayani 
dengan PASTI,” itulah janji KPKNL 

Banjarmasin kepada para pengguna 
jasanya. Kata PASTI sendiri merupakan 
singkatan dari Profesional, Amanah, 
Sungguh-Sungguh, Tertib dan Inovatif. 

KPKNL Banjarmasin saat ini dipimpin 
oleh Samsuddin. Kepala KPKNL yang 
memulai karir sebagai pegawai 
negeri semenjak tahun 1984 ini 
menjelaskan bahwa penggunaan 
motto “Melayani dengan PASTI” 
merupakan salah satu implementasi 
dari Nilai-Nilai Kementerian Keuangan. 
Samsuddin menambahkan “inovasi 
juga diperlukan dalam melaksanakan 
nilai kesempurnaan, karena dengan 
ini pegawai dituntut untuk dapat 
memberikan ide/gagasan yang positif 
untuk kemajuan organisasi serta 
bersikap terbuka dalam menerima hal-
hal baru,  tentunya perbaikan terus-
menurus juga tidak kalah penting, 
ungkapnya. 

Samsuddin melanjutkan, sebagai 
kantor dengan predikat teladan di 
tahun 2011 ini, KPKNL Banjarmasin 

terus melakukan perbaikan, baik dari 
segi fisik maupun pelayanan. Gedung 
yang sekarang ditempati merupakan 
gedung yang baru dibangun tahun 
2009 lalu. Persiapan pembuatan area 
pelayanan terpadu (APT) pun tengah 
dilakukan. 

Dilihat dari struktur organisasi, KPKNL 
Banjarmasin memiliki 29 pegawai. 
Formasi pejabat struktural dan 
fungsional di KPKNL telah terisi dengan 
baik. Satu kepala kantor, enam pejabat 
eselon IV, tiga pejabat lelang, lima juru 
sita, tiga pemeriksa, sembilan penilai 
dan dua orang bendaharawan. Hal 
ini menunjukan pelaksanaan tugas 
dan fungsi di KPKNL telah tertangani 
dengan baik. 

Capaian Kinerja
Berbicara mengenai capaian kinerja, 
di tahun 2010 dan 2011 KPKNL 
Banjarmasin mencapai realisasi yang 
memuaskan. Inilah yang menjadi hal 
yang membanggakan bagi KPKNL 
Banjarmasin, nilai utilisasi kekayaan 
negara di tahun 2010 mencapai 207% 
dari target, sedangkan untuk tahun 
ini, data per oktober untuk utilisasi 
sudah mencapai angka 1580%. Angka 
ini dicapai bukan dengan cara yang 
mudah. Samsuddin menjelaskan, 
jajarannya terus melakukan upaya agar 
nilai utilisasi ini terus meningkat. 

Salah satu upaya yang dilakukan KPKNL 
Banjarmasin adalah melalui penggalian 

Pasar Terapung Muara Kuin, salah satu ikon Kota Banjarmasin. (foto: Qori K.)
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Pasar Terapung Muara Kuin, salah satu ikon Kota Banjarmasin. (foto: Qori K.)

potensi utilisasi dan 
sosialisasi melalui media. 
Samsuddin menjelaskan 
KPKNL Banjarmasin 
melalui seksi Pengelolaan 
Kekayaan Negara terus 
melakukan penggalian 
informasi mengenai 
pemanfaatan aset idle 
yang ada di wilayah kerja 
mereka. Mereka selalu 
berusaha mencari tahu, 
aset mana yang idle dan 
pihak mana yang sedang 
membutuhkan aset.

KPKNL Banjarmasin 
menggiatkan penggalian 
potensi Pendapatan 
Negara Bukan Pajak 
(PNBP) atas pemanfaatan BMN 
berupa sewa harian/mingguan yang 
cenderung belum disetorakan ke kas 
negara. Samsuddin berharap tidak ada 
lagi PNBP yang digunakan oleh satuan 
kerja sebagai biaya pemeliharaan, 
kebersihan dan lainnya.  Hal tersebut 
dikarenakan dana pemeliharaan sudah 
ada di dalam anggaran satuan kerja.

Upaya Kehumasan
Satu yang menonjol dari KPKNL 
Banjarmasin adalah upaya 
kehumasannya. Pria yang sudah 
dikaruniai tiga anak ini mengaku 
telah berungkali melakukan sosialisasi 
melalui berbagai media lokal 
Banjarmasin. Mulai dari talkshow di 
televisi lokal, wawancara rutin di radio 
setempat sampai publikasi kegiatan 
melalui media cetak Banjarmasin. 
Dengan adanya upaya kehumasan, 
Samsuddin berharap masyarakat 
semakin tahu akan adanya instansi 
yang mengurusi kekayaan Negara 
dan pelayanan yang diberikan kepada 
stakeholders. 

Pengembangan sumber daya manusia 

di KPKNL Banjarmasin sendiri terus 
berjalan. Samsuddin menjelaskan, 
para pegawai di lingkungan KPKNL 
terus ditingkatkan kompetensinya, 
baik melalui capacity building yang 
diselenggarakan kantor pusat maupun 
melalui in house training. Selain 
dari upaya peningkatan dari segi 
kompetensi terkait tugas dan fungsi, 
KPKNL Banjarmasin juga melakukan 
upaya penguatan jasmani melalui 
olahraga setiap rutin setiap Jumat 

pagi. Terkait pengembangan SDM, 
kepala kantor yang suka bercerita ini 
menyampaikan perlunya motivation 
training untuk para pegawai DJKN di 
seluruh Indonesia, tidak hanya capacity 
building terkait tusi saja. Dan yang tidak 
kalah penting adalah adanya “Teladan” 
dari  pimpinan kepada staf, dengan 
memberikan contoh yang baik dalam 
bersikap dan berperilaku sehingga 
menghasilkan kinerja yang optimal. 

Jajaran Pejabat dan staf di KPKNL Banjarmasin berpose di depan kantor. (foto: Qori K.)

  KINERJA KPKNL BANJARMASIN 
TAHUN 2010

PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA

No Kinerja Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%)
1 Nilai Kekayaan Negara yang di utilisasi 700.000.000 1.446.789.000 206,68

LELANG

No Kinerja Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%)
1 Pokok Lelang 26.500.000.000 248.791.989.600 938,84
2 Bea lelang 400.000.000 4.447.729.866 1111,93
3 Frekuensi Lelang 502 kali 550 kali 109,56

PIUTANG NEGARA

No Kinerja Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%)
1 PNDS 7.573.130.000 7.601.839.20 100,38
2 Biad PN 646.650.000 1.198.989.152 185,42

TAHUN 2011 (per 1 NOVEMBER 2011)
PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA

No Kinerja Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%)
1 Nilai Kekayaan Negara yang di utilisasi 600.000.000 9.483.687.019 1580,61

LELANG

No Kinerja Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%)
1 Pokok Lelang 40.500.000.000 62.506.532.500 154,34
2 Bea lelang 694.000.000 419.537.094 60,45
3 Frekuensi Lelang 565 kali 372 kali 65,84

PIUTANG NEGARA

No Kinerja Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%)
1 PNDS 6.450.000.000 4.269.483.650 66,19
2 Biad PN 388.000.000 273.506.440 70,49



Para pegawai di KPKNL Danpasar seusai mengikuti kegiatan olahraga. (foto: KPKNL Denpasar)
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Dalam rangka Hari Oeang yang 
ke-65, Kementerian Keuangan 
menyelenggarakan berbagai lomba 
dan kegiatan yang diikuti oleh seluruh 
unit eselon I di lingkungan Kementerian 
Keuangan. Salah satu kegiatan yang 
dilombakan adalah kantor pelayanan 
percontohan. KPKNL Denpasar yang 
ditunjuk untuk mewakili DJKN terpilih 
sebagai juara II dalam lomba tersebut. 
Atas prestasinya tersebut, Kepala 
KPKNL Denpasar Ngakan Putu Tagel 
berkesempatan untuk menerima 
piagam yang diserahkan langsung 
oleh Wakil Menteri Keuangan Anny 
Rahmawati pada upacara peringatan 
Hari Oeang ke-65 di Jakarta, Senin 
(31/10). 

Atas prestasi yang diraih KPKNL 
Denpasar itu, Media KN berkesempatan 
mewawancarai Kepala KPKNL 
Denpasar Ngakan Putu Tagel 
mengenai beberapa aspek yang telah 
dilakukan oleh KPKNL Denpasar dalam 

KPKNL Denpasar Juara II Lomba Kantor Pelayanan Percontohan

Pelayanan CERMAT adalah Kuncinya 

menghadapi lomba kantor pelayanan 
percontohan tersebut, Jumat (11/11). 
Intisari wawancara dengan kepala 
KPKNL Denpasar mengenai persiapan, 
pelayanan, dan Nilai-Nilai Kementerian 
Keuangan, disajikan dalam narasi 
berikut ini.

Ditemui di ruang kerjanya, Pak Putu, 
demikian Kepala KPKNL Denpasar 
ini biasa disapa, membuka dialog 
dalam memaknai kesuksesan KPKNL 
Denpasar sebagai juara II nasional 
lomba kantor pelayanan percontohan 
Kementerian Keuangan tahun 2011. 
Dua makna yang harus digarisbawahi 
adalah rasa syukur dan kerja keras. 
“Yang pertama, puji syukur kepada 
Tuhan karena semua ini adalah 
berkah Tuhan. Yang kedua, prestasi ini 
merupakan buah atas semangat dan 
kerja keras kami yang harus dijadikan 
motivator untuk mempertahankan 
kinerja dan meningkatkan kualitas 
pelayanan kepada stakehoders dengan 

senantiasa melakukan perbaikan atas 
semua kekurangan yang ada,” urainya 
bersemangat. 

Mengenakan kemeja batik warna biru 
tua, pria satu putra ini mengapresiasi 
partisipasi dan dukungan berbagai 
pihak yang selama ini telah membantu 
KPKNL Denpasar dalam menghadapi 
lomba kantor pelayanan percontohan 
di lingkungan Kementerian Keuangan 
tahun 2011. Dijabarkannya, pihak 
internal yang meliputi seluruh pegawai 
dan pihak eksternal yang terdiri dari 
kantor pusat DJKN, Kanwil Denpasar, 
satker-satker kementerian/lembaga, 
dan stakeholders lainnya, sungguh 
berjasa besar pada kesuksesan KPKNL 
Denpasar. Di luar itu semua, tak kalah 
pentingnya adalah adanya sarana 
dan prasarana yang ada pada KPKNL 
Denpasar.

Ditanya mengenai cara dan kiat 
dalam mengelola aspek internal 
dan eksternal, sambil membetulkan 

InfoDJKN

Oleh: Tim Humas
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kacamatanya, pria yang juga pernah 
menjabat Kepala KPKNL Mataram ini 
menguraikan bahwa aspek internal 
mengedepankan peningkatan kinerja, 
disiplin, dan kemampuan SDM melalui 
rapat berkala maupun inhouse training. 
Termasuk di sini adalah aspek kegiatan 
di luar kedinasan untuk mengingkatkan 
keakraban melalui forum kegiatan 
keagamaan, sosial, olahraga dan 
outbound. Aspek eksternal, imbuhnya,  
dilakukan secara bersama-sama 
dengan kanwil dan kantor pusat dalam 
hal koordinasi dan evaluasi guna 
mewujudkan peningkatan kualitas 
pelayanan yang terbaik kepada 
stakeholders dengan tetap berpedoman 
pada SOP. Terkait dengan aspek sarana 
dan prasarana, hal-hal yang dilakukan 
adalah pembenahan sistem informasi 
teknologi dan pengembangan 
aplikasi, penataan ruangan, arsip, 
penyediaan ruang kesehatan dan 
perpustakaan. “Semua kami lakukan 
demi peningkatan kualitas pelayanan 
yang lebih baik,” paparnya.

Sebagai salah satu aspek penting 
dalam kriteria penilaian lomba, aspek 
pelayanan memegang peranan yang 
sangat penting. Oleh karena itu, Pak 
Putu memprioritaskan peningkatan 
kualitas pelayanan kepada stakeholders 
melalui pelayanan CERMAT yang berarti 

cepat, efektif, ramah, mudah, andal, 
dan terpadu. “Cepat berarti pelayanan 
diselesaikan secara cepat dalam batas 
waktu sebagaimana telah ditentukan 
dalam SOP. Efektif maksudnya adalah 
pelayanan diberikan secara tepat. 
Ramah artinya pelayanan harus 
dibarengi dengan sikap dan perilaku 
yang ramah dan sopan. Mudah artinya 
sistem dan prosedur pelayanan 
diberikan dengan mudan dan 
transparan sesuai SOP. Andal artinya 
seluruh pegawai memiliki kapasitas 
yang andal dalam memberikan 
pelayanan. Terpadu maknanya adalah 
bahwa  pelayanan yang diberikan 
oleh masing-masing maupun seluruh 
seksi merupakan satu kesatuan bentuk 
pelayanan KPKNL Denpasar,” rinci pria 
yang hobi berolah raga ini.

Salah satu parameter untuk mengetahui 
baik dan buruknya pelayanan adalah 
kepuasan stakeholders. Ditemani 
oleh dua orang kepala seksi, pria asli 
Bali ini mengelaborasi bahwa dalam 
rangka mengukur tingkat kepuasan 
stakeholders, KPKNL Denpasar 
menyediakan kotak saran, website 
yang interaktif, SMS pengaduan, 
dan kuesioner tentang kepuasan 
stakeholders yang disebar baik di ruang 
Area Pelayanan Teladan maupun di 
satker-satker saat sosialisasi. Tindak 

lanjut yang dilakukan adalah, lanjut pria 
ramah ini, evaluasi atas segala masukan 
yang diberikan stakeholders, baik itu 
melalui kotak pengaduan, website, 
maupun formulir kuesioner. “Meskipun 
sejauh ini respon stakeholders 
kepada kami positif, kami selalu 
melakukan continous improvement 
guna peningkatan kualitas pelayanan 
kepada stakeholders,” lanjutnya. 

Sebelum ditetapkan sebagai juara 
II nasional lomba kantor pelayanan 
percontohan di tingkat Kementerian 
Keuangan tahun 2011, beberapa 
tahapan telah dilakukan oleh KPKNL 
Denpasar. Tahapan pertama adalah 
ditetapkannya KPKNL Denpasar 
sebagai kantor teladan di lingkungan 
DJKN pada tahun 2010. Tahapan 
selanjutnya, KPKNL Denpasar meraih 
juara I dalam lomba kantor percontohan 
tingkat DJKN pada tahun 2010. Sebagai 
peringkat pertama, KPKNL Denpasar 
selanjutnya ditunjuk untuk mewakili 
DJKN dalam lomba kantor pelayanan 
percontohan tingkat kementerian 
Keuangan tahun 2011.

Menindaklanjuti sosialisasi Nilai-
Nilai Kementerian Keuangan yang 
kini marak dilakukan oleh Menteri 
Keuangan dan Dirjen Kekayaan 
Negara, Pak Putu mengilustrasikan 
bahwa dalam setiap rapat berkala 
dengan seluruh pegawai, ia selalu 
menyampaikan dan mengingatkan 
agar Nilai-Nilai Kementerian Keuangan 
yakni integritas, profesionalisme, 
sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan 
dijadikan landasan dalam bekerja 
dan melayani. Ditambahkannya, 
secara simbolik para pegawai KPKNL 
Denpasar sepakat mengenakan baju 
seragam yang mencantumkan Nilai-
Nilai Kementerian Keuangan setiap hari 
Selasa sebagai pengingat pentingnya 
Nilai-Nilai Kementerian Keuangan. 
Selain itu, piagam dan tulisan Nilai-Nilai 
Kementerian Keuangan juga terpajang 
pada dinding sebagai agar menjadi 
pengingat bagi seluruh pegawai.

Kepala KPKNL Denpasar Ngakan Putu Tagel (foto: Agus Y)



Perbedaan pandangan antara DPR 
dan BPK dengan Pemerintah 

mengenai pembelian 7% saham 
divestasi PT. Newmont Nusa Tenggara 
(PT. NNT) oleh Pemerintah RI melalui 
Pusat Investasi Pemerintah (PIP) 
terus bergulir. DPR menyatakan tidak 
menyetujui pembelian sisa saham 
divestasi perusahaan tambang asal 
Amerika Serikat ini, dan lembaga auditor 
negara, Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) telah merekomendasikan bahwa 
proses pembelian saham divestasi 
PT. NNT harus melalui persetujuan 
DPR, karena dibeli dari dana APBN. 
Pemerintah tetap berkeyakinan  tidak 
ada satu pun aturan yang dilanggar, 
berulang  kali Menteri Keuangan 
Agus Martowardojo menegaskan, 
“ini adalah investasi jangka panjang 
non-permanen yang pelaksanaannya 
merupakan kewenangan Menteri 
Keuangan selaku Bendahara Umum 
Negara (BUN) sesuai Undang-Undang 
(UU) Nomor 1 Tahun 2002 tentang  
Perbendaharaan Negara, sehingga 
pelaksanaan investasi tersebut tidak 

memerlukan persetujuan DPR “, ungkap 
Agus dalam berbagai kesempatan.

Sementara polemik ini belum mencapai 
titik temu, beberapa Perguruan Tunggi 
Negeri, yakni Universitas Gadjah Mada, 
Universitas Brawijaya, Universitas 
Diponegoro, Universitas Sumatra 
Utara, Universitas Andalas, Universitas 
Indonesia, Universitas Padjadjaran, 
dan  Universitas Sriwijaya   menggelar 
seminar pada bulan Nopember yang 
baru lalu, sebagai forum diskusi yang 
diikuti kalangan akademisi, praktisi 
hukum, pemerintah daerah, LSM, dan 
mahasiswa. Dari seminar ini telah lahir  
pandangan dan pemikiran akademis 
dari berbagai  perspektif ilmu hukum 
dengan melihat permasalahan secara 
jernih dan objektif, dan ini menjadi  
referensi bagi Kementerian Keuangan. 

Para pakar hukum di beberapa 
Perguruan Tinggi Negeri ini menyoroti 
Pembelian 7% Saham Divestasi  
PT. NNT oleh  Pemerintah RI,  dari 
perspektif Hukum Investasi, Hukum 
Perusahaan, dan Hukum Adminstrasi 

Negara. Guru Besar fakultas Hukum 
UGM Nindyo Purnowo menilai 
rencana pemerintah tidak menyalahi 
peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, investasi di Newmont tidak 
permanen, sehingga pembelian saham 
tidak perlu persetujuan DPR, karena 
merupakan kewenangan pemerintah. 
Sikap pemerintah sudah benar karena 
menggunakan Pasal 41 ayat (1) UU 
Nomor 1 Tahun 2004.

Alasan yang dikemukakan Nindyo 
bahwa apa yang dilakukan pemerintah 
bukan investasi langsung, karena 
pembelian   saham 7 persen adalah 
konsekuensi logis dari kontrak karya 
yang sudah dibuat sejak tahun 
1986. Pembelian saham 7 persen   
tersebut, tidak tepat jika dimasukkan 
kategori “dalam keadaan tertentu 
untuk penyelamatan perekonomian 
nasional” sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2003 tentang Keuangan Negara Pasal 
24 ayat (7), karena keadaan sekarang 
bukan  seperti buy back saham BUMN 
Go Public seperti tahun  2008. 

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto memberikan penjelasan terkait pembelian saham 
divestasi di Kampus Universitas Padjajaran. (foto: Rusma)

40 | MediaKekayaanNegara | Edisi Nomor 07

Kajian Pembelian 7% Saham Divestasi  
PT. Newmont Nusa Tenggara oleh 
Pusat Investasi Pemerintah, dalam 

Perspektif Ilmu Hukum
(Pandangan Para Pakar dalam Seminar di Beberapa 

Perguruan Tinggi)
Oleh: Tim Humas
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Pendapat senada  juga disampaikan 
hampir semua pakar  hukum dan 
akademisi dari perguruan tinggi lainnya 
antara lain Sihabuddin dari Universitas 
Brawijaya,  yang  menyatakan  
bahwa pembelian 7% saham oleh 
pemerintah, merupakan gebrakan 
untuk menata kembali pengelolaan 
sumber daya alam Indonesia terutama 
pertambangan, sehingga dapat 
memberi manfaat sebesar-besarnya 
bagi Bangsa Indonesia. Meskipun 
penguasaan hanya 7%, namun 
pemerintah pusat dapat  mendesak PT. 
NNT untuk menerapkan good corporate 
governance, misalnya agar pajak 
dibayar dengan benar. Dari  aspek  
yuridis  normatif, Menteri Keuangan 
selaku Bendahara Umum Negara (BUN) 
menurutnya berwenang menempatkan 
uang negara dan mengelola investasi 
untuk memperoleh manfaat ekonomi, 
sosial, dan lainnya. Selain dengan 
DPR, tarik ulur juga terjadi antara 
pemerintah pusat dengan pemerintah 
daerah. Pemerintah daerah, 
tambahnya, menghendaki divestasi 31 
% saham, agar jika digabung dengan 
milik PT. Pukuafu akan menjadi saham 
mayoritas nasional yakni 51%. 

Lebih jauh disampaikan oleh Guru 
Besar Hukum Ekonomi Fakultas Hukum 
Unversitas Sumatera Utara Bismar 
Nasution, bahwa ini bukan penyertaan 
modal melalui pemindahtanganan 
Barang Milik Negara sebagaimana 
diatur dalam Pasal 45 sd Pasal 47 
UU  Perbendaharaan Negara yang 
memang memerlukan Izin DPR. 
Namun,  pembelian saham ini 

adalah investasi yang merupakan 
pelaksanaan wewenang pemerintah 
yang diberikan  oleh Pasal 41 UU 
Perbendaharaan Negara dan tidak 
mengharuskan adanya izin DPR. Bismar 
juga memandang UU Keuangan   
Negara merupakan Lex Generalist yang 
peraturan di dalamnya diatur secara 
rinci oleh UU Perbendaharaan Negara 
sebagai Lex Spesialist. 

Sentosa Sembiring, Dekan Fakultas 
Hukum Universitas Parahiyangan  
melihat dari  pranata  Hukum Investasi,  
bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat 
(1) UU Perbendaharaan Negara, 
pemerintah dapat  melakukan investasi 
jangka panjang untuk memperoleh 
manfaat ekonomi, sosial, dan/atau 
manfaat lainnya. Selanjutnya,  proses 
penawaran dan pembelian 7% saham 
divestasi PT  NNT yang merupakan 
pelaksanaan kontrak karya telah 
terpenuhi sesuai Pasal 24 ayat (3) 
Kontrak Karya. Dengan demikian, 
upaya yang dilakukan pemerintah 
untuk membeli saham PT  NNT melalui 
proses divestasi dilihat dari perspektif  
Hukum Investasi mempunyai landasan 
hukum yang kuat, sebagai acuan dalam 
hal ini yakni apa yang telah disepakati 
dalam klausul kontrak karya. Dengan 
melihat divestasi saham PT  NNT olah 
Pemerintah RI  secara objektif dari  
pandangan yuridis,  maka tidak perlu 
persetujuan DPR. 

“Kontrak karya antara PT NNT dengan 
Pemerintah RI merupakan kontrak 
yang bersifat privat bernuansa publik, 
oleh karena itu tidak saja aturan hukum 
privat yang berlaku tetapi aturan hukum 
publik yang terkait menjadi dasar untuk 
menyusun kontrak tersebut”, ungkap 
Joni Emirzon, Ketua Program Doktor 
Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.  
Pendapat ini senada dengan yang 
disampaikan  Lastuti Abubakar, pakar 
hukum dari Universitas Padjadjaran 
yang juga mengkaji dari aspek hukum 
kontrak. Dengan berpangkal dari 
prinsip  “Berpikir dan bersikap semata-

mata untuk kepentingan bangsa dan 
kesejahteraan rakyat Indonesia”, Lastuti 
menambahkan bahwa sifat investasi 
jangka panjang non-permanen 
terdapat dalam klausul-klausul Sales 
and Purchase Agreement (SPA)  yang 
ditandatangani oleh PIP  selaku wakil 
Pemerintah dan NTPBV selaku penjual 
saham. SPA mengikat para pihak  
berdasarkan asas-asas perjanjian yaitu 
asas Pacta sunt servanda dan asas 
partij otonomie  sehingga pembelian 
7%  saham divestasi PT. NNT oleh 
Pemerintah RI tidak perlu persetujuan 
DPR karena merupakan pelaksanaan 
perjanjian oleh para pihak.

Sementara itu, pakar Hukum Tata 
Negara dari Universitas Brawijaya  
menilai bahwa divestasi perlu 
ditinjau kembali,  karena sejak awal 
paradigmanya bertentangan dengan 
Pasal 33 UUD 1945. Solusi terkait hal 
ini, menurutnya  pemerintah harus 
mampu meningkatkan kemandirian 
dan daya saing kepada dunia. 
Kesuksesan divestasi, diukur dari 
aspek pengelolaan, pengawasan dan 
pertanggungjawaban keuangan yang 
akuntabel. 

Pandangan dari Aspek Hukum 
Administrasi Negara Universitas 
Padjadjaran yang dipaparkan oleh 
pakar hukum Zainal Muttaqin, bahwa 
divesatasi 7% Saham PT. NNT oleh 
Pemerintah RI adalah dalam rangka 
pelaksanaan pengelolaan keuangan 
negara, dimana Menteri Keuangan 
yang diwakili oleh PIP melaksanakan 
kekuasaan pemerintah yang mandiri 
pada eksekutif, di luar kekuasaan 
yudisial dan legislasi, dengan demiikian 
sangat tidak tepat adanya campur 
tangan DPR dalam pelaksanaan 
kewenangan ini. 

Pandangan dan pemikiran yang 
muncul dari pelaksanaan seminar pada 
umumnya mendukung pemerintah 
untuk mengajukan uji materi ke 
Mahkamah Konstitusi, demi kepastian 
hukum. tambang emas dan tembaga (foto: internet)
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Menteri Keuangan Agus Matowardojo 
memberikan arahan kepada seluruh pimpinan 
DJKN (foto: Panitia Rakernas)

Rakernas 
DJKN 

2011

Dengan 
Nilai-Nilai 

Kementerian 
Keuangan 

Kita 
Tingkatkan 

Kinerja 
Melalui 

Perbaikan 
Kualitas 

Perencanaan 
dan Kinerja 

yang Optimal

Menteri Keuangan Agus Martowardojo 
secara resmi membuka acara Rapat 
Kerja Nasional (Rakernas) Direktorat 
Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), 
Senin (5/12) di Aula Mezzanine Gedung 
Juanda I Kementerian Keuangan, 
Jakarta.  Acara yang digelar pada 5-7 
Desember 2011 ini mengambil tema 
”Dengan Nilai-Nilai Kementerian 
Keuangan, Kita Tingkatkan Kinerja 
Melalui Perbaikan Kualitas Perencanaan 
dan Kinerja Yang Optimal”. Acara ini  
diikuti oleh 121 peserta yang terdiri 
dari para direktur, tenaga pengkaji 
kantor pusat DJKN, seluruh kepala 
kantor wilayah dan Kantor Pelayanan 
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) 
di seluruh Indonesia.

 Menteri Keuangan, dalam sambutannya 
mengatakan pelaksanaan Rakernas 
DJKN 2011 ini merupakan upaya  untuk 
meyakini Nilai-Nilai Kemenkeu yang 
merupakan transformasi dari nilai-
nilai yang sudah ada sebelumnya. 
Pesan tentang pentingnya nilai-nilai ini 
sebagai pedoman dalam menjalankan 
tugas tidak hanya pada level atas tapi 
juga harus diteruskan hingga level 
terbawah. “Tunjukan kuatnya nilai-nilai 
integritas, profesionalisme, sinergi, 
pelayanan dan kesempurnaan dalam 
menjalankan tugas sehari-hari secara 
konsisten,” ujarnya.

Mengenai penertiban aset berupa 
3T (tertib fisik, tertib administrasi, 
dan tertib hukum), pria yang pernah 

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto memberikan sambutan dan 
arahan kepada peserta rakernas (foto: Panitia Rakernas)
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menjabat sebagai Direktur Utama 
Bank Mandiri ini berharap agar 
program ini terus dijalankan. Di bidang 
Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), Ia 
menegaskan agar dalam pengelolaan 
KND baik dalam rangka Penyertaan 
Modal Negara (PMN) maupun 
privatisasi BMN harus disertai dengan 
kajian yang kredibel dan akuntabel dan 
harus mengacu pada best practice yang 
berlaku, sehingga setiap keputusan 
yang diambil tepat dan dapat 
dipertanggungjawabkan. Pengambilan 
keputusan harus dilaksanakan dengan 
“prudent”, sehingga semua aspek sudah 
diperhitungkan baik dari aspek hukum, 
aspek keuangan , dan aspek reputasi.

Terkait   Piutang Negara dan Kekayaan 
Negara Lain-Lain (PN dan KNL), 
penagihan piutang negara termasuk 
eks Badan Penyehatan Perbankan 
Nasional (BPPN) dan penyelesaian aset 
Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), 
harus diyakini dapat diselesaikan 
dengan proses yang tidak terlalu lama, 
sehingga menjadi pengelola kekayaan 
negara yang akuntabel dan institusi 
yang dapat dipercaya sesuai visi 
organisasi yakni menjadi pengelolan 
kekayaan negara, piutang negara, 
dan lelang yang profesional dan 

bertanggung jawab untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat. Ia meminta, 
hendaknya piutang negara diurus 
dengan optimal dengan menggunakan 
kewenangan yang ada, termasuk 
kewenangan untuk menjalankan  
gijzelling, dan diumumkannya melalui 
media terhadap debitor-debitor 
tertentu yang dinilai memenuhi syarat. 
“Di sini, penegakan hukum penting! 
Tidak cukup menjalankan tugas dengan 
bussines as usual agar   mencapai hasil 
yang lebih baik,” tegasnya di depan 
semua peserta Rakernas.

Di bidang lelang, hendaknya 
ditingkatkan kerja sama dengan 
Kementerian/Lembaga dan 
stakeholders lainnya untuk optimalisasi 
hasil lelang. Sedangkan terkait 
penilaian, Menkeu berharap agar RUU 
Penilaian dapat segera diselesaikan. 
Mengakhiri sambutannya, Menkeu 
berpesan agar dalam menjalankan 
tugas dan fungsi DJKN, hendaknya 
optimalkan kerja sama dengan 
Kementerian BUMN,   responsif dalam 
berfikir, tunjukan bahasa tubuh positif   
agar menjadi suatu sinergi dalam satu 
tim dengan berkeyakinan “ berhasil 
karena kita berjuang untuk rakyat ”.

Sebelumnya, Direktur Jenderal 

Kekayaan Negara Hadiyanto 
melaporkan bahwa agenda Rakernas 
ini meliputi internalisasi dan 
eksplorasi Nilai-Nilai Kementerian 
Keuangan, evaluasi  pelaksanaan 
tugas,  pembahasan permasalahan 
yang menghambat pelaksanaan tugas, 
serta penetapan rencana kerja  tahun 
2012.  Lebih lanjut, Dirjen melaporkan  
capaian kinerja terkait pengelolaan 
BMN, pengelolaan KND, pengurusan 
piutang negara dan kekayaan negara 
lain-lain, penilaian, dan pelayanan 
lelang. Ia berharap Rakernas DJKN 
2011 ini dapat menghasilkan kebijakan 
dan strategi yang implementatif, 
pemecahan masalah yang bersifat 
solutif,  serta perencanaan kinerja 
yang lebih baik. Selain itu, diharapkan 
juga adanya kesatuan tekad untuk 
mengimplementasikan Nilai-Nilai 
Kementerian Keuangan, yaitu 
integritas, profesionalisme, sinergi, 
pelayanan, dan  kesempurnaan. 

Saat menyampaikan pengarahan  di 
Hotel Masion Pine, Bandung, setelah 
Rakernas  dibuka secara resmi pada pagi 
hari nya oleh Menteri Keuangan, Dirjen 
menegaskan kepada seluruh peserta  
untuk selalu bekerja semaksimal 
mungkin dan tidak hanya terpaku pada 

Peserta Rakernas DJKN 2011 mendengarkan paparan para direktur (foto: Panitia Rakernas)
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pelaksanaan business process yang ada. 
Ia mengharapkan agar bawahan dapat 
meng-capitalize peran, tugas dan 
fungsi, sehingga dapat memberikan 
manfaat kepada pihak lain, tidak boleh 
terjebak pada sikap dan attitude yang 
bekerja terbatas pada business as usual. 
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 
tersebut, diharapkan sikap responsive 
dan positif gestures dari pegawai DJKN. 
Selain itu, nilai-nilai tersebut harus 
dapat meresap hingga ke level yang 
paling bawah dan dijalankan dengan 
disiplin dan konsisten.

Demi kemajuan DJKN, pria yang 
gemar berolah raga badminton 
ini menyampaikan agar pegawai 
DJKN selalu meningkatkan inisiasi, 
membangun regenerasi dan sense 
of belonging terhadap organisasi, 
leadership dan partisipasi pegawai. 
“Saya harapkan masukan anda kepada 
kantor pusat dalam rangka peningkatan 
pengelolaan aset negara,” imbuhnya. 

Ia menegaskan kembali Nilai-Nilai 
Kementerian Keuangan yang terdiri 
dari integritas, profesionalisme, sinergi, 
pelayanan dan kesempurnaan untuk 
dapat diimplementasikan dengan baik. 
Selain nilai-nilai tersebut, ditambahkan 
juga dengan penerapan attitude, 
sense of belonging, responsibility, dan 
knowledge sharing.

Selanjutnya, Dirjen mengingatkan 
peserta untuk mengimplementasikan 
3T dalam pengelolaan kekayaan 
negara, yaitu tertib fisik, tertib 
hukum, dan tertib administrasi, yang 
belum optimal dilaksanakan. Selain 
itu juga percepatan pelaksanaan 
pensertipikatan aset. Untuk bidang 
KND lebih mengutamakan pentingnya 
unsur prudential dan optimalisasi 
kepemilikan saham BUMN, sehingga 
return utilisasi dapat dicapai lebih baik. 
Dalam proses pengurusan piutang 
negara, perlunya pemetaan BKPN 
secara transparan dan diselesaikan 

penanganannya dengan baik. 
Ditambahkannya, bahwa peningkatan 
kinerja dapat di-utilize dengan adanya 
perencanaan yang baik, karena 
perencanaan merupakan gerbang 
menuju pencapaian tujuan, arahan 
Menteri Keuangan harus dapat 
direfleksikan, bagaimana mewujudkan 
arahan kedalam butir-butir rencana 
kita, Penetapan rencana harus 
memperhatikan unsur challenging dan 
achievable-nya.

Terakhir, Dirjen menyampaikan  
beberapa upaya yang  dilakukan 
dalam mengimplementasikan Nilai-
Nilai Kementerian Keuangan, antara 
lain melakukan shared values secara   
berkesinambungan pada setiap 
level manajerial sehingga tercipta 
kesamaan pandangan dan tindakan, 
menunjukan komitmen dan menjadi 
tauladan bagi para pelaksana kegiatan, 
menciptakan lingkungan kerja yang 
kondusif sehingga staf dapat bekerja 

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto menyerahkan plakat Nilai-Nilai Kementerian Keuangan kepada seluruh kepala 
kanwil (foto: Panitia Rakernas)
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secara nyaman, tidak mudah puas 
dengan tingkat capaian kinerja yang 
telah diraih, memiliki kesadaran dan 
tanggung jawab proporsional pada 
masing-masing level manajerial, 
mengelola hubungan baik dengan 
para stakeholders DJKN sehingga dapat 
membantu kelancaran pelaksanaan 
tugas, dan meningkatkan kemapuan 
self-motivation dan kemampuan 
self consciousness dalam diri serta 
menumbuhkan semangat self 
evaluation dan continuos improvement 
mengenai business process pekerjaan. 

Setelah meyampaikan pengarahan, 
pada kesempatan Rakernas ini, Dirjen 
berkenan menyerahkan plakat Nilai-
Nilai Kementerian Keuangan kepada 
kepala kanwil dan kepala KPKNL, serta 
Plakat Pemenang Kantor Pelayanan 
Percontohan (KPPc) tingkat DJKN 2011.

Di tempat yang sama, pada hari 
kedua acara Rakernas para Direktur 
Kantor Pusat DJKN secara panel diberi 
kesempatan untuk memaparkan 
kebijakan serta evaluasi kinerja 2011. 
Sessi pertama, dengan dimoderatori 
Direktur Lelang Suryanto,  Direktur 
Hukum dan Humas Purnama T. Sianturi 
memaparkan kebijakan strategis dan 

capaian kinerja Direktorat Hukum dan 
Humas antara lain telah dilakukannya  
harmonisasi  peraturan perundang-
undangan,  posisi aktif penanganan 
perkara perdata dan TUN, jenis pokok 
perkara,  hal-hal yang perlu mendapat 
perhatian terkiat penanganan 
perkara, dan beberapa kegiatan untuk 
membentuk citra dan reputasi DJKN 
antara lain layanan informasi baik 
internal maupun eksternal, publikasi 
melalui website, Media Kekayaan 
Negara, siaran pers dan liputan 
kegiatan baik di kantor pusat maupun 
kantor vertikal.

Sekretaris DJKN Agus Rijanto Sedjati 
menyampaikan kembali arahan Menteri 
Keuangan, bahwa seluruh unit harus 
menerapkan manajemen risiko untuk 
mengawal upaya pencapaian target 
kinerja sehingga seluruh unit eselon II 
dapat melakukan monitoring terhadap 
mitigasi risiko yang sudah disusun dan 
dalam penerapan manajemen risiko 
tahun 2012 lebih kepada identifikasi 
risiko-risiko yang dapat menghambat 
pencapaian sasaran strategis. Selain itu, 
disampaikan pula mengenai evaluasi 
capaian kinerja tahun 2011 dan 
Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 

2012. 

Kasubdit Perencanaan dan 
Pengembangan Sistem Aplikasi 
Direktorat Pengelolaan Kekayaan 
Negara dan Sistem Informasi (PKNSI) I 
Ketut Puja menyampaikan  beberapa 
kegiatan yang terkait modul aplikasi, 
yaitu pengembangan Modul  
Kekayaan Negara (KN),  modul piutang 
negara dan lelang, modul layanan 
informasi. Dalam kurun waktu 2012-
2014, direncanakan penyusunan 
Blue Print TIK sesuai organisasi baru, 
penbentukan Komite Pengarah TIK 
DJKN, pembangunan Integrated State 
Asset Manajemen Information System 
(i-SAMS), pembangunan Sistem 
Informasi Manajemen Piutang Negara 
(SiMPN), Sistem Informasi Manajemen 
Pelayanan Lelang (SiMPLe), Sistem 
Informasi Manajemen Investasi Negara 
(SiMIN). 

Selanjutnya, dengan moderator Tenaga 
Pengkaji Bidang Restrukturisasi, 
Privatisasi, dan Efektivitas Kekayaan 
Negara Dipisahkan Nuning Sri 
Rejeki, pada sesi kedua disampaikan 
pemaparan oleh Direktur KND Arif 
Baharudin,  dengan  materi skema 
dan lingkup pengelolaan KND, 

Foto atas: Dari kiri, Tenaga Pengkaji 
RPEKND bertindak sebagai 
moderator, Direktur KND, Direktur 
Penilaian, dan Direktur PN-KNL 
memberikan paparan terkait 
capaian kinerja.
Foto Kiri: Dari kiri, Direktur Lelang 
sebagai moderator, Sekretaris 
DJKN, Direktur Hukum dan Humas, 
Kasubdit PPSA memaparkan 
capaian kinerja di unitnya.
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bentuk badan hukum yang termasuk 
dalam lingkup KND, mekanisme dan 
kebijakan restruturisasi dan revitalisasi,  
status Bantuan Pemerintah yang 
Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) 
pada BUMN per 12 Oktober 2011,  
pelaksanaan perencanaan investasi ke 
depan, pembinaan BUMN di bawah 
kementerian Keuangan,  sekilas 
tentang PT Inalum dan PT Newmont, 
dan   capaian   kinerja  Direktorat   
KND  tahun 2011. Plt.  Direktur PKNSI 
Supomo pada kesempatan berikutnya 
memaparkan pengelolaan aset eks 
Bank dalam Likuidasi (BDL) dan eks 
Unit Penjaminan Pemerintah (UP3), 
pengelolaan Aset Eks BPPN dan eks 
PPA, pengelolaan Aset Berharga Milik 
Asing/Cina (ABMAC), pengelolaan 
barang rampasan negara, tegahan 
bea dan cukai, dan barang gratifikasi 
dan penyelesaian BMN pada TNI AL, 
serta capaian kinerja Direktorat PKNSI 
tahun 2011.  Direktur Penilaian Ida 
Bagus Adityaantara Plt. Direktur BMN 
Aditya selanjutnya menyampaikan 
pemaparan tentang isu dan kebijakan 
strategis antara lain mengenai RUU 

Penilai, penilaian aset pemerintah 
daerah, dan penilai di kementerian/
lembaga. Selanjutnya evaluasi tindak 
lanjut temuan BPK terkait 8 K/L, dan 
capaian kinerja bidang penilaian tahun 
2011. 

Pada sesi  ketiga, dengan moderator 
Sekretaris DJKN Agus Rijanto Sejati, 
pada kesempatan pertama Direktur 
PN dan KNL  Soepomo memaparkan 
progress Road Map Percepatan Piutang 
Negara, current issue dan kebijakan 
strategis, , serta pemaparan capaian 
kinerja Direktorat PN dan KNL.
Selanjutnya, Direktur Lelang  Suryanto 
memaparkan kebijakan strategis 
jangka pendek antara lain melakukan 
penyempurnaan Peraturan Menteri 
Keuangan (PMK), rencana uji coba 
lelang internet, rencana penerapan 
security paper risalah lelang, kebijakan 
strategis jangka menengah antara 
lain mengupayakan RUU Lelang 
menjadi Undang-Undang Lelang, 
menyusun peraturan pelaksanaan 
di bawah Undang-Undang Lelang,  
meninjau standar operasional prosedur 
(SOP) lelang agar bersifat lebih 

implementatif, dam kebijakan strategis 
jangka panjang yakni mewujudkan 
Sales Means Auction menjadi sebuah 
keniscayaan, lelang dilakukan 
secara modern, serta lelang dapat 
berkontribusi besar pada perputaran 
dana masyarakat Bea Perolehan Hak 
atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), 
maupun pendapatan negara lainnya.  

Pemaparan selanjutnya adalah 
kebijakan di bidang Kesekretariatan 
disampaikan oleh Sekretaris DJKN 
Agus Rijanto Sedjati, yang terdiri 
dari kebijakan di bidang organisasi 
dan kepatuhan internal, bidang 
kepegawaian, bidang keuangan, dan 
bidang perlengkapan, serta  sosialisasi 
pedoman pengelolaan kinerja yang 
disampaikan  Tim Reformasi Birokrasi 
Kementerian  Keuangan. 

Dalam acara diskusi, pada setiap sesi, 
perserta terlihat antusias melontarkan 
beberapa pertanyaan, ataupun 
menyampaikan masukan-masukan dari 
peserta rapat yang ditanggapi pemapar 
dengan singkat dan jelas, dengan tetap 
membuka kesempatan kepada peserta 
untuk menyampaikan pertanyaan/

m a s u k a n 
s e c a r a 
tertulis. 

Para peserta rakernas melaksanakan kegiatan outbond (foto: Panitia Rakernas)
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Sebelum acara Rakernas ditutup, Dirjen berkenan 
menyampaikan current issues terkait tugas dan fungsi DJKN. 
Selanjutnya, Sekretaris DJKN membacakan butir-butir 
Rakernas DJKN Tahun 2011 yang akan dipedomani dan 
dilaksanakan sebagai komitmen bersama, yaitu:

1. Perlunya pengawalan terhadap sosialisasi Nilai-Nilai 
Kementerian Keuangan kepada seluruh pegawai 
Kementerian Keuangan.

2. Seluruh unit harus menerapkan manajemen risiko untuk 
mengawal upaya pencapaian target kinerja, sehingga 
seluruh unit eselon II (direktorat dan kanwil) melakukan 
monitoring terhadap mitigasi risiko yang sudah disusun 
dan dalam penerapan manajemen risiko tahun 2012 
lebih fokus pada identifikasi risiko-risiko yang dapat 
menghambat pencapaian sasaran strategis.

3. Dalam rangka menciptakan 3T (tertib administratif, tertib 
hukum, dan tertib fisik), diperlukan kebijakan strategis, 
yaitu, penyempurnaan sistem pengendalian intern 
dan tata kelola pengelolaan kekayaan negara secara 
berkesinambungan, updating hasil penertiban dan hasil 
penatausahaan kekayaan negara serta pengembangan 
aplikasi, sosialisasi, dan piloting penyusutan aset tetap. 

4. Penyelesaian secara tepat, cepat dan terukur hal-hal 
yang terkait dengan sertifikasi aset, penggunaan, 
pemeliharaan dan penghapusan BMN.

5. Evaluasi peraturan terkait pengelolaan BMN akan 
dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan 
berdasarkan masukan dari kanwil dan KPKNL.

6. Penyusunan Blue Print TIK sesuai organisasi baru, 
pembentukan Komite Pengarah TIK DJKN, pembangunan 
Integrated State Asset Manajemen Information System 
(i-SAMS), Pembangunan Sistem Informasi Manajemen 

Piutang Negara (SiMPN), Sistem Informasi Manajemen 
Pelayanan Lelang (SiMPLe), Sistem Informasi Manajemen 
Investasi Negara (SiMIN) perlu segera direalisasikan.

7. Reformasi birokrasi dan pencapaian tujuan organisasi 
perlu ditanamkan dan merupakan dasar dalam 
pelaksanaan manajemen kinerja dengan memperhatikan 
kebutuhan organisasi dalam melihat tantangan ke 
depan.

8. DJKN harus mempunyai peran yang lebih luas dalam 
perencanaan investasi pemerintah ke depan dan 
menerima usulan anggaran investasi pemerintah dari 
unit-unit terkait investasi.

9. Pembahasan RUU Pengurusan Piutang Negara/Daerah 
didorong untuk segera selesai pada tahun 2012 dengan 
DPR, sedangkan RUU Lelang, RUU Pengelolaan Kekayaan 
Negara dan RUU Penilai diupayakan masuk dalam 
Prolegnas Tahun 2012. 

10. Dalam pengelolaan kekayaan negara, perlu dilakukan 
kajian mengenai kebijakan sertifikasi tanah-tanah 
negara.  

11. Dilakukan percepatan penyelesaian proses pengelolaan 
atas aset lain-lain, berupa aset eks BDL, eks BPPN/PPA, 
Unit Penjaminan dan UP3, ABMA/C, tegahan bea cukai, 
barang rampasan dan gratifikasi serta BMKT.

12. Perlunya penetapan target organisasi yang lebih 
challenging, namun tetap achieveable, terutama terkait 
pengelolaan kekayaan negara.

13. Peningkatan koordinasi dan sinergi antara kantor pusat, 
kanwil dan KPKNL dalam menghadapi tantangan ke 
depan dan optimalisasi kinerja dalam upaya merealisasi 
target organisasi.

Butir-Butir Rapat Kerja Nasional 
DJKN 2011

Edisi Nomor 07 | MediaKekayaanNegara | 47

LiputanKhusus



Atas: Para Peserta Rakertas
Kanan: Direktur Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto memberikan sambutan 
(foto:Qori)

Sebagai bentuk komitmen Direktorat 
Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) 
untuk mempercepat penyelesaian serta 
menyosialisasikan dan meningkatkan 
pemahaman dan kesamaan persepsi 
dalam pengelolaan aset eks Bank 
Dalam Likuidasi (BDL), DJKN 
menggandeng para akademisi dan 
praktisi di bidang hukum dan ekonomi 
dalam penyelenggaraan Rapat Kerja 
Terbatas (Rakertas) Pengelolaan Aset 
Eks BDL pada 2-5 November 2011 di 
Hotel Sheraton Yogyakarta.

Rakertas yang dibuka secara langsung 
oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara 
Hadiyanto ini, mengundang beberapa 
narasumber dari kalangan akademisi di 
antaranya Guru Besar Hukum Perdata 
UGM Prof. Dr. Siti Ismijati Jenie, S.H., CN,  
Guru Besar Fakultas Hukum (FH) UGM 
Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S, 
Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal 
(BKF) Kementerian Keuangan yang saat 
ini kembali menjadi dosen Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah 
Mada (FEB UGM) Dr. Anggito Abimanyu, 

praktisi dari Tim Likuidasi 
(TL) yakni Mantan Ketua TL 
PT Bank Pinaesaan Tontowi 
Jauhari dan Mantan Ketua 
TL PT Sejahtera Bank Umum Siswanto. 

Selain itu, narasumber juga berasal 
dari Bank Indonesia (BI) yaitu Direktur 
Perizinan dan Informasi Perbankan 
Bank Indonesia Mahmud Arsin dan dari 
internal Kementerian Keuangan antara 
lain, Inspektur IV Inspektorat Jenderal 
Kementerian Keuangan Firman Siregar, 
Direktur Hukum dan Humas DJKN 
Purnama T. Sianturi, dan Direktur 
Piutang Negara dan Kekayaan Negara 
Lain-lain Soepomo. Acara ini diikuti 
oleh pejabat eselon II Kantor Pusat 
DJKN, seluruh kepala kantor wilayah, 
kepala bidang hukum dan informasi, 
kepala bidang pengelolaan kekayaan 
Negara dan 45 kepala Kantor Pelayanan 
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) 
di seluruh Indonesia yang menangani 
aset eks BDL. 

Dalam sambutannya, Dirjen Kekayaan 

Negara mengingatkan bahwa 
persoalan BDL telah ada sejak tahun 
2008 dan sampai saat ini belum 
selesai. Tantangan penyelesaian aset 
BDL yang semakin besar, menuntut 
DJKN agar selalu membuat terobosan-
terobosan baru serta action plan yang 
spektakuler, sehingga penanganan 
piutang negara khususnya aset BDL 
cepat terselesaikan. “Dalam forum ini 
harus ada action plan yang jelas serta 
terobosan baru yang luar biasa namun 
juga realistis,” tegasnya.

Mengenai kendala penanganan, Dirjen 
juga tidak menampik adanya kendala 
yang terjadi, namun menurutnya, 
kendala-kendala tersebut harus 
dimitigasi dan dicarikan solusinya atas 
masalah atas BDL ini. Hal-hal yang 
harus diperhatikan dalam penyelesaian 
aset BDL ini yaitu, pertama governance, 
perlu dirumuskan kebijakan yang dapat 

Rakertas Pengelolaan Aset Eks BDL

Tantangan Semakin Besar, 
Harus Ada Action Plan yang Spektakuler
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menjadi dasar dalam pelaksanaan 
pengelolaan aset eks BDL. Kedua, 
akuntabilitas yakni perlunya updating 
data aset eks BDL, sehingga tindak 
lanjut pengelolaan atas aset-aset yang 
tidak disertai dengan akta kuasa jual 
dan akta pengalihan hak tagih (cessie) 
prudent dan yang terakhir akselerasi 
yakni perlunya action plan yang jelas 
dalam percepatan penyelesaian 
pengurusan piutang negara eks BDL 
untuk menuju Zero Outstanding 2014.

Terkait penjualan aset eks BDL, 
Alumnus Fakultas Hukum Universitas 
Padjajaran ini menyarankan, agar DJKN 
berani mengadakan event besar seperti 
lelang aset eks BDL serta mengundang 
pihak-pihak investor yang besar agar 
penyelesaiannya dapat optimal. 

Sebelumnya, Direktur Pengelolaan 
Kekayaan Negara dan Sistem 
Informasi (PKNSI) Susiadi Prayitno 
menyampaikan bahwa berdasarkan 
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 
25 Tahun 1999 tentang Pencabutan 
Izin Usaha, Pembubaran, dan 
Likuidasi Bank, TL mempunyai tugas 
melakukan likuidasi aset-aset BDL 
untuk pengembalian dana nasabah 
serta kreditur lainnya. Dalam konteks 
ini, pemerintah telah mengeluarkan 
dana talangan guna pengembalian 
dana nasabah penyimpan sehingga 
berdasarkan peraturan tersebut, 
pemerintah berkedudukan sebagai 

lembaga yang menggantikan posisi 
nasabah penyimpan dana sekaligus 
kreditur terhadap BDL tersebut.

Direktur PKNSI menyampaikan bahwa 
setelah selesainya masa tugas TL, maka 
dilakukan Berita Acara Serah Terima 
(BAST) antara TL dan Pemerintah cq 
Kementerian Keuangan dalam hal ini 
DJKN. Ia menjelaskan tindak lanjut 
pasca dilaksanakannya BAST sisa 
aset dari TL meliputi pembuatan akta 
pengalihan hak tagih (cessie) dari TL 
kepada Kementerian Keuangan cq 
DJKN untuk aset kredit yang kemudian 
diserahkan pengurusannya ke Panitia 
Urusan Piutang Negara (PUPN) untuk 
dilakukan penagihan serta pembuatan 
akta kuasa jual dari pihak TL kepada 
Kementrtian Keuangan cq DJKN untuk 
aset tetap, Barang Jaminan Diambil Alih 
(BJDA), dan aset kendaraan bermotor 
yang kemudian dilakukan penjualan 
secara lelang.

Selama ini, pengelolaan yang telah 
dilakukan oleh DJKN atas aset eks BDL 
antara lain berupa penatausahaan 
dokumen, penyusunan data base, 
penyerahan aset kredit ke PUPN, 
inventarisasi, penilaian aset properti, 
dan rekonsiliasi data. Senada dengan 
Dirjen, Direktur PKNSI   Susiadi juga 
berharap agar dengan adanya rakertas 
ini akan muncul pemikiran-pemikiran 
dan terobosan-terobosan baru dalam 
melakukan pengelolaan aset negara, 

khususnya dalam mengelola aset eks 
BDL.

Pendapat Akademisi

Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal 
yang saat ini menjadi dosen FEB UGM, 
Anggito Abimanyu, mengatakan 
penyelesaian aset BDL yang sudah 
berlarut-larut ini harus mempunyai 
langkah-langkah yang diluar kebiasaan 
dan harus out of the box artinya 
tidak terpaku kepada aturan-aturan 
yang ada atau aturan tersebut dapat 
disusun untuk mendukung terobosan 
ini. Selain itu, beberapa alternatif 
penyelesaian terkait pengelolaan aset 
BDL ini harus menerapkan prinsip 
percepatan penjualan aset properti, 
penagihan kredit bermasalah dan 
menomorduakan nilai pengembalian, 
tidak diperlukan verifikasi kembali, serta 
pemerintah harus mengesampingkan 
adanya konflik politik dan masalah 
hukum yang dapat muncul. 

Pria yang saat ini menjadi ketua 
Persatuan Bola Basket Seluruh 
Indonesia (Perbasi) ini juga memberikan 
alternatif-alternatif diantaranya, 
alternatif pertama yang merupakan 
kondisi sekarang ditambah dengan 
koordinasi dengan aparat kejaksaan 
dan kepolisian dengan pertimbangan-
pertimbangan pelaksanaan lambat, 
pendapatan negara tahunannya 
rendah di bawah target Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), 
potensi temuan Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) karena penjualan 
di bawah nilai penyerahan, beban 
negara semakin besar, dan debitur 
tidak dapat mendapatkan kredit baru. 
Alternatif kedua yakni pengelolaan dan 
penjualan aset diserahkan bank BUMN 
dengan pertimbangan bank mengenal 
tipologi nasabah perbankan, dapat 
dijual bersamaan dengan aset lainnya, 
bank BUMN tidak dapat melakukan 

Dirjen KN Hadiyanto me-
mukul gong sebagai tanda 

dimulai rakertas didampingi 
Sekretaris DJKN (kiri) dan 

Direktur PKNSi (kedua dari 
kiri)(foto: Qori)
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hapus tagih serta masalah pengelolaan 
aset negara di bank BUMN sudah rumit.

Adapun untuk alternatif ketiga yaitu 
dibuat lembaga baru, semacam 
perusahaan pengelola aset, BUMN 
di bawah Menteri Keuangan dengan 
pertimbangan terlepas dari perlakuan 
aset negara dan dipisahkan dari aset 
negara, tidak terlalu terikat dengan 
peraturan pengelolaan aset negara 
yang memerlukan persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) dan APBN. 
Sedangkan alternatif terakhir, pria 
yang hobi memainkan alat musik flute 
ini mengatakan kombinasi dari tiga 
alternatif di atas yakni mengajukan 
ke  DPR untuk mendapatkan solusi 
kompromi bersama dengan BI 
termasuk penghapusan dan penjualan 
secara “gelondongan” serta tidak 
menggunakan ownwer estimate untuk 
penjualan aset properti. “Untuk itu, 
umumkan kebijakan publik tersebut 
secara transparan,” pungkasnya.

Guru Besar Hukum Perdata Fakultas 
Hukum UGM Prof. Dr. Siti Ismijati 
Jenie, S.H., CN berpendapat bahwa 
upaya hukum yang dapat ditempuh 
berdasarkan hukum keperdataan, 
yakni hendaknya diselesaikan 
secara bersama-sama dengan pihak 
Kementerian Keuangan Cq DJKN 
sebagai pihak yang menangani 
permasalahan ini secara langsung. 
Secara umum, penyelesaian atas 
piutang ini dapat diselesaikan melalui 
3 cara yaitu hair-cutting, setting-off, 
dan writing-off. Dalam memilih opsi 
yang mana, Prof. Jenie menyarankan 
agar hendaknya dipertimbangkan 
tata cara penghapusannya, apakah 
dapat diterima oleh undang-undang 
dan peraturan terkait yang berlaku. 
Selain itu, lanjutnya, pemerintah tidak 
sepenuhnya bergerak di ranah perdata, 
karena ketika aset kredit itu menjadi 

milik pemerintah, maka persoalan ini 
sudah masuk ke ranah publik. “Jadi 
harus dipertimbangkan pula tata cara 
penghapusan piutang negara menurut 
ketentuan hukum publik,” imbuhnya. 

Sedangkan Guru Besar Fakultas Hukum 
UGM Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., 
M.S. menawarkan solusi yang mungkin 
dapat diterapkan yaitu piercing the 
corporate veil (Pasal 3 UU Nomor 
1 Tahun 1995 tentang Perseroan 
Terbatas) yang dapat dimaknai 
sebagai suatu penerobosan sistem 
pertanggungjawaban terbatas para 
pemegang saham Perseroan Terbatas 
(PT), jika memenuhi persyaratan 
sebagaimana diatur di dalam Pasal 
3 UU PT ayat (2). Dari segi kaedah, 
ia mengatakan prinsip piercing the 
corporate veil sebenarnya terbatas 
pada para pemegang saham atau 
pemegang saham pengendali PT sudah 
cukup tegas, namun persoalannya 
implementasi di lapangan yang tidak 
mudah, yakni dalam pembuktian 
tindakan-tindakan melanggar hukum 
tersebut. 

Selain itu, audit ulang tentang status-
status hukum masing-masing aset 
tersebut dan dicari kemungkinan 
dilakukan lelang dan/atau terobosan 
lain dengan menjadikan aset 
tersebut sebagai aset negara karena 
berdasarkan Pasal 1 ayat (1) PP No. 
6 Tahun 2006 maka barang-barang 

sebagaimana sekarang dikuasai oleh 
PUPN seharusnya merupakan BMN 
yang berasal dari perolehan yang 
sah. Oleh sebab itu, imbuhnya, perlu 
dipastikan dulu, apakah barang-barang 
tersebut sudah mempunyai hak yang 
sah dari segi perolehannya.

Guru Besar Fakultah Hukum  UGM 
ini juga merekomendasikan 
penghapusan hutang sesuai prosedur 
yang sudah diatur. Namun, Nindyo 
juga mengingatkan kemungkinan 
permasalahan hukum yang  membuat 
gamang para pengambil kebijakan 
di tingkat pemerintah adalah siapa 
yang betanggung jawab atas kerugian 
negara tersebut. 

Selain itu, ia juga mengusulkan 
adanya “rekonsiliasi” atau perukunan 
kembali. Dengan rekonsiliasi tersebut, 
sisa piutang yang masih mungkin 
diupayakan untuk dimintakan 
pertanggungjawaban kepada 
pemegang saham atau pemegang 
saham pengendali atau siapapun 
yang secara hukum layak dimintai 
pertanggungjawaban, dilakukan 
upaya hukum melalui prosedur hukum 
yang benar. “Untuk hal itu, perlu dikaji 
mendalam untung ruginya terkait 
dengan posisi legalnya dan biaya yang 
akan dikeluarkan,” tegasnya.

Pendapat Pemerintah

Direktur Hukum dan Hubungan 
Masyarakat DJKN Purnama T. 

Guru Besar FH UGM Prof Nindyo Pramono (kanan) dan Guru Besar Hukum perdata FH UGM Prof  
Siti I. Jenie (kiri) memaparkan materi yang dimoderatori oleh Direktur Hukum dan Humas (foto: 
Qori K.)
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Sianturi menyampaikan banyaknya 
permasalahan hukum terkait aset eks 
BDL yang belum dapat ditampung 
ataupun dijawab oleh 

PP Nomor 25 Tahun 1999, maka 
hendaknya perlu dirumuskan 
peraturan perundangan yang dapat 
menjadi landasan hukum pengelolaan 
aset eks BDL, di antaranya pengaturan 
bahwa negara menguasai aset eks BDL. 

Direktur Hukum dan Humas Purnama 
T. Sianturi menyampaikan diperlukan 
paying hukum berupa pengaturan 
semisal PP yang mengatur penguasaan 
aset eks BDL ini didasarkan pada 
keadaan yang khusus atau tidak 
normal, sehingga penguasaan negara 
memberikan kewenangan untuk 
menjual aset tanpa perlu membuktikan 
adanya dokumen kepemilikan, 
pengikatan kredit atau riwayat hukum 
atas aset tersebut.

Namun, lanjutnya, sebelum penjualan 
aset ini  harus dilakukan pengumuman 
untuk memberikan informasi kepada 
khalayak umum guna memberi 
kesempatan pada pihak yang 
kepentingannya terganggu untuk 
mengajukan keberatan atas aset 
dimaksud atau untuk mengajukan 
penyelesaian. Selain perlunya peraturan 
perundangan khusus, Direktur Hukum 
dan Humas juga mengingatkan dengan 

banyaknya permasalahan hukum aset 
eks BDL yang komplek dan variatif, 
maka dibutuhkan pemahaman hukum 
yang baik, kecermatan, dan koordinasi 
antara berbagai pihak internal DJKN 
(kantor pusat, kantor wilayah, dan 
KPKNL-red) dan pihak eksternal yakni 
BI, TL, Biro Bantuan Hukum, dan 
Inspektorat Jenderal Kementerian 
Keuangan.

Menurut wanita yang pernah menjabat 
sebagai Tenaga Pengkaji Harmonisasi 
Kebijakan ini, secara keseluruhan, 
terkait penanganan aset kredit dapat 
digunakan mekanisme penagihan 
PUPN seperti surat peringatan, 
surat paksa, sita, paksa badan, dan 
pencegahan. “Persoalannya adalah 
bagaimana kecepatan dan keberanian 
dari KPKNL dalam melakukan 
pengurusan,” tegasnya.

Ia juga merespon atas usulan Kepala 
Kanwil XVII Jayapura Mantay Borbir 
yang menyatakan pengelolaan aset eks 
BDL ini harus selalu di-share ke kantor 
vertikal di daerah sehingga diharapkan 
pengurusannya akan lebih maksimal 
serta dapat menghemat biaya 
pengurusannya. “Kita harus optimis 
dapat menyelesaikan pengurusan aset 
eks BDL ini,” tandasnya. 

Di tempat yang sama, Inspektur IV 
Kementerian Keuangan Firman Siregar 

juga memberiIkan terobosan yang 
tidak jauh berbeda dengan Direktur 
Hukum dan Humas yakni perlu adanya 
kebijakan yang bersifat “crash program” 
dan komprehensif untuk mempercepat 
penyelesaian penanganan, mengingat 
aset kredit eks BDL telah bertahun-
tahun ditangani dan belum dapat 
diselesaikan secara cepat dan 
menyeluruh. 

Sedangkan langkah-langkah yang 
harus dilakukan, Firman Siregar 
memberikan masukan, agar DJKN 
segera membuat Peraturan Menteri 
Keuangan (PMK) yang khusus mengatur 
pengelolaan aset eks BDL. Khusus 
untuk aset kredit, imbuhnya, kiranya 
dapat diatur antara lain mengenai 
prosedur yang harus dilakukan oleh 
penyerah piutang sebelum piutang 
negara diserahkan kepada PUPN, batas 
wewenang, dan tanggung jawab pihak 
penyerah piutang setelah terjadinya 
penyerahan piutang Negara kepada 
PUPN, antara lain berkoordinasi 
dengan instansi terkait seperti TL BDL, 
BI, Kepolisian/Kejaksaan dalam hal 
terjadi permasalahan hukum. 

“Selain itu, untuk piutang  yang 
nilainya relatif kecil dan tidak disertai 
jaminan agar penyelesaianya lebih 
disederhanakan (dibedakan dengan 
pengurusan piutang negara secara 

umum-red), misalnya dengan 
cara memangkas tahapan 
dalam penetapan Piutang 
Sementara Belum Dapat Ditagih 
(PSBDT) tanpa melalui prosedur 
verifikasi pencarian alamat dan 
pengumuman di media massa,” 
pungkasnya.

Anggito Abimanyu memberikan 
pemaparan yang dimoderatori 
oleh Tenaga Pengkaji Optimalisasi 
Kekayaan Negara (foto: Qori K.)
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Betapa pun tingginya semangat kerja, 
pasti ada masanya anda merasakan 
jenuh pada pekerjaan. Ketika rasa jenuh 
itu begitu mengganggu, konsentrasi 
kerja jadi terhambat. Akhirnya, 
pekerjaan menumpuk dan tidak bisa 
terselesaikan dengan baik. Jika itu yang 
tengah terjadi pada diri Anda, mulailah 
melakukan langkah-langkah berikut.

1 Buat prioritas. Ketika Anda tidak 
dapat memusatkan pikiran ke 

pekerjaan, strategi terbaik adalah 
dengan menempatkan diri dalam 
autopilot. Rata-rata, setiap tiga 
menit para karyawan mengganti 
topik pekerjaan mereka, menjawab 
email yang masuk, menelepon, atau 
membuka dokumen baru. Mulailah 
dengan membuat daftar semua tugas 
yang harus dikerjakan. Susun tugas 
Anda berdasarkan prioritas. Selesaikan 
setiap tugas sebelum mengerjakan 
tugas berikutnya. Kedengarannya 
sangat sederhana, tetapi cara ini dapat 
membantu Anda untuk lebih fokus.

2 Istirahat. Setiap jam atau setiap 
menyelesaikan suatu tugas, 

sebaiknya istirahat selama 5 menit. 
Tinggalkan meja kerja dan hirup udara 
segar atau sekadar menyeduh segelas 
teh untuk menghangatkan tubuh. Bila 
keadaan memaksa Anda terbelenggu 
di meja kerja, gunakan waktu 5 menit 
untuk merenggangkan diri, berselancar 
di internet, main game solitaire, atau 
hanya sekadar menutup mata selama 
beberapa detik.

3 Tidak mau diganggu. Orang yang 
suka mengganggu, biasanya pada 

saat-saat seperti ini jadi orang yang 

paling mengesalkan. Tunjukkan bahwa 
Anda sedang tidak ingin diganggu. Bila 
punya ruangan sendiri, tutup pintu. 
Tunjukkan bahwa Anda sedang tidak 
ingin diganggu. Bila tak punya ruangan 
sendiri, Anda dapat memperlihatkan 
sikap sibuk dengan memusatkan 
perhatian pada ketikan dan layar 
monitor komputer atau memasang 
earphone sambil bekerja. Jadwal ulang 
agenda rapat dan kurangi beban kerja 
yang berlebihan.

4 Hindari kafein. Ada orang yang 
merasa dengan minum kopi 

dirinya akan menjadi lebih segar. Tetapi 
dia tidak menyadari, kafein dapat 
membuat detak jantung menjadi lebih 
cepat dan meningkatkan stres. Hindari 
mengonsumsi kafein. Sebaliknya, 
minumlah air putih yang banyak.

5 Relaksasi. Olahraga rutin terbukti 
bisa mengurangi stres. Anda 

dapat menggunakan sedikit dari jam 
makan siang untuk mengendurkan 
otot-otot yang tegang. Keluarlah dari 
gedung dan jalan kaki. Lakukan latihan 
melemaskan otot-otot yang tegang. 
Angkat bahu setinggi mungkin, tahan 
beberapa detik, lalu lepaskan. Lakukan 
10 kali dan perasaan tegang akan 
hilang. Tahan gerakan yang melepas 
hormon endorfin yang membantu 
menstimulasi kepekaan terhadap 
kesehatan.

6 Tata ulang meja kerja. Cara 
Anda menata tempat kerja dapat 

membantu Anda merasa relaks. 
Menurut salah satu penelitian, 
menempatkan satu atau dua macam 
tanaman di tempat kerja dapat 

mengurangi stres dan memperbaiki 
produktivitas. Anda tidak memiliki 
jendela? Ciptakan hijau-hijauan 
artifisial. Foto keluarga atau foto 
yang paling Anda sukai atau bahkan 
kenang-kenangan pada waktu liburan 
yang paling mengesankan juga dapat 
memberikan tempat pelarian secara 
psikologikal.

7 Mengkhayal. Kumpulkan 
brosur-brosur tentang liburan ke 

tempat-tempat yang sangat ingin 
Anda kunjungi atau tempat yang 
pernah dikunjungi. Bila sedang jenuh, 
keluarkan foto-foto tadi, tataplah, dan 
bayangkan Anda sedang berada di 
sana. Tutup mata dan bayangkan suara 
serta aroma tempat tersebut.

8 Tarik napas. Bila sedang dilanda 
stres, kita cenderung menarik napas 

dengan cepat dan pendek-pendek. 
Lakukan sebaliknya, yaitu tarik napas 
dalam-dalam. Cara ini mengalirkan 
oksigen ke darah dan menenangkan 
pikiran. 

9 Sadari kenyataan. Semua orang 
pasti pernah merasakan betapa 

waktu berjalan sangat pelan. Anda tidak 
dapat dan tidak perlu menghindarinya. 
Terima kenyataan bahwa ada hari-hari 
di mana Anda tidak dapat memusatkan 
100 persen perhatian pada pekerjaan. 
Jadi, ikutilah tips di atas tadi agar 
dapat melewati hari Anda, menunggu 
saatnya pulang kantor, kembali ke 
rumah, dan istirahat agar keesokan 
harinya Anda dapat memulai kembali 
hari dengan lebih baik. 

Sumber: www.kompas.com (kutipan 
dari tabloid Nova)

Membunuh 
Rasa Jenuh 

Bekerja
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Yockie Veronico Amantha Sinaga
Pelaksana Seksi Piutang Negara KPKNL Kisaran
Menyambut positif akan adanya Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, Yockie menyampaikan, paling 
tidak Kementerian Keuangan mempunyai jalur yang jelas dalam melakukan tindakan. Yockie mewakili 
pegawai-pegawai KPKNL Kisaran lainnya memiliki harapan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan ini dapat 
dilaksanakan dengan baik.
Terkait dengan pembenahan SDM, Yockie mengharapkan DJKN dapat memberikan kesempatan kepada 
siapa saja untuk melanjutkan pendidikan melalui sistem yang sederhana, seperti halnya dengan yang 
dilakukan oleh pemerintah daerah. Sebaiknya DJKN dapat memberikan kesempatan kepada pegawai 
untuk memperoleh beasiswa S2 di daerah tanpa harus mengikuti ujian/seleksi yang tersentralisasi di 
kantor pusat.
Terkait Media KN, Yockie mengharapkan Media KN dapat menjadi alat publikasi yang baik. Dia juga 
mengharapkan tersedia rubrik atau kolom yang santai, sehingga dapat dijadikan sebagai ajang latihan 
dalam menulis di media.

Dwi Prayono 
Pelaksana Subbagian Umum KPKNL Bukittinggi
Nilai-Nilai Kementerian Keuangan sudah dipahami dan tinggal dilaksanakan pada kegiatan sehari-hari. 
Siap atau tidak siap, setiap pegawai justru harus mempersiapkan diri untuk melaksanakan Nilai-Nilai 
Kementerian Keuangan tersebut.
Dwi mengharapkan DJKN memberikan program pelatihan atau kegiatan sosialisasi lainnya dengan lebih 
terkoordinasi, sehingga tidak saling berbenturan antar kegiatan. Dia juga mengharap ada pengadaan 
seragam bagi PNS dan Pejabat Lelang dan adanya sosialisasi DJKN/KPKNL di mata masyarakat agar DJKN/
KPKNL lebih dikenal.
Media KN yang ada  telah memiliki sifat informatif, artinya bahwa isinya telah menjadi pengetahuan 
bagi pembaca, mengenai kegiatan-kegiatan update yang terjadi di DJKN dan profile kantor di seluruh 
Indonesia. Harapan ke depan, jumlah eksemplar yang di produksi lebih diperbanyak, sehingga setiap 
kepala seksi dan pelaksana di daerah bisa memiliki Media KN.

Utama Teguhwibawa
Pelaksana Seksi Pelayanan Lelang KPKNL Pangkal Pinang
Nilai-Nilai kementerian Keuangan belum disosialisasikan sampai ke tingkat ke daerah. “Dari tulisan, di 
kantor mana-mana kan ada, terutama di kantor  teladan. Kalau saya ke Palembang, kanwil, atau ke kantor 
pusat kan juga ada, makanya jadi tahu Nilai-Nilai kementerian keuangan,” jelasnya. Nilai-Nilai kementerian 
keuangan ini dapat meningkatkan kinerja bagi setiap pegawai, jika benar-benar diimplementasikan 
dengan baik.
Utama berharap DJKN menjadi organisasi yang besar  dan kuat seperti DJP dan DJBC, apalagi DJKN 
merupakan pengelola aset negara. Diharapkan DJKN tidak terlalu sering mengalami reorganisasi. 
Jika reorganisasi memang dibutuhkan, diharapkan perlunya sosialisasi ke level bawah, sehingga level 
bawah mengetahui apa yang terjadi pada DJKN. 
Dilihar dari sisi design dan materi sudah cukup bagus. Diharapkan Media KN ke depan lebih banyak 
memuat kisah-kisah pengalaman kerja dari rekan-rekan daerah. Selain itu, Media KN dapat memuat 
informasi yang sifatnya penting dan mengikat seperti aturan dan acara seremonial.

Rouf Abqi Riftadi
Pelaksana Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara KPKNL Tarakan
Terkait Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, Rouf merasa “Nilai Sinergi” memiliki peran yang sangat penting.  
Perlu adanya suatu ikatan yang kuat antar unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Misalnya 
sinergi antara KPKNL dan KPPN dalam hal Rekonsiliasi Barang Milik Negara. Selain itu, diperlukan juga 
sinergi antara KPKNL dengan KPP dalam hal perolehan NJOP dalam rangka Penilaian BMN berupa tanah 
dan bangunan.
Dari sisi design, Media KN sudah cukup baik dan menarik. Mengenai konten, diharapkan Media KN 
menyediakan rubrik khusus layaknya surat pembaca sebagai sarana konsultasi antara kantor pusat 
dengan kantor operasional dan sarana menyamakan persepsi antar kantor operasional. Ke depan, Media 
KN lebih banyak memuat tulisan dari kantor operasional mengenai tugas dan fungsi DJKN.
Rouf mengharapkan tiap unit Eselon II dilingkungan DJKN lebih memiliki sinergi sebagai satu kesatuan. 
Ke depannya DJKN dengan road map sebagai asset manager, diharapkan memiliki bargaining power 
yang lebih kuat. Selama ini belum ada payung hukum yang kuat bagi DJKN untuk memberikan sanksi 
terhadap stakeholder yang tidak mematuhi ketentuan.
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Memori Pengakhiran Jabatan Direktur Barang Milik Negara
Dirjen KN menerima memori pengakhiran jabatan Direktur sekaligus melepas 
Direktur BMN Drs. Pardiman, M. Si yang pensiun terhitung mulai September 2011 
pada hari Senin (21/11) bertempat di gedung Syafrudin Prawiranegara Lantai 5 
Jakarta.

Direktorat Lelang Gelar Auction on Clinic di JCC
Auction on Clinic hadir di REI Expo 2011 yang diselenggarakan di Hall A Jakarta 

Convention Center (JCC) dimulai pukul 09.30 hingga 21.30. Pameran Perumahan 
bertajuk REI Expo 2011 ini kembali diselenggarakan Asosiasi Pengembang 

Perumahan Real Estat Indonesia untuk ke-24 kalinya. Kesempatan emas ini tidak 
disia-siakan oleh Direktorat Lelang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) 

untuk ikut andil menjadi peserta pameran bersama dengan 115 pengembang 
dari 150 lokasi di berbagai wilayah di Indonesia.

Rakorda Kanwil XVII DJKN Jayapura
Kanwil XVII DJKN Jayapura menyelenggarakan Rapat Koordinasi Daerah pada 
tanggal 19 s.d. 21 September 2011 di Kota Jayapura dalam rangka membahas 
dan merumuskan beberapa permasalahan sekaligus menyusun dan menetapkan 
beberapa simpulan, dengan bahasan utama terkait IKU, terutama strategi 
penanganan IKU yang belum mencapai target.

Sosialisasi BMN KPKNL Palopo
KPKNL Palopo menyelenggarakan Sosialisasi Barang Milik Negara (Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011) pada tanggal 10 November 2011 di 
Masamba, Kabupaten Luwu Utara. 

Sosialisasi Pengelolaan BMN pada BUA MA Wilayah Maluku 
& Maluku Utara
KPKNL Ambon Tagor Sitanggang menjadi narasumber dalam sosialisasi masalah 
kebijakan, pengadaan, penyaluran, inventarisasi penyimpanan, dan perawatan 
serta penghapusan sarana dan prasarana yang diselenggarakan oleh Badan 
Urusan Administrasi Mahkamah Agung tanggal 31 Oktober s.d. 1 November 2011 
di Ambon.

KPKNL Padang Sidempuan Lelang 72 unit Mobil Pemkab 
Tapanuli Selatan

KPKNL Padang Sidempuan melakukan lelang aset Pemkab Tapsel berupa 72 unit 
kendaraan dinas roda empat (mobil) dari berbagai jenis/merk dari pembuatan 

tahun 1985 - 2002 pada 27 Oktober 2011 di Jalan Sutan Soripada Mulia 
Simarsayang, Padang Sidempuan.
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KPKNL Palangka Raya Siap Melayani dengan SIMPATI
Dalam rangka penyebarluasan informasi mengenai pelayanan pengurusan 
piutang negara dan lelang, KPKNL Palangkaraya mengadakan sosialisasi 
pengurusan piutang negara dan lelang di Palangka Raya, Selasa (6/12/2011).

Rapat Tim Asistensi ABMA/C Wilayah Provinsi Jawa Barat
Kantor Wilayah VIII DJKN Bandung  mengadakan Rapat Tim Asistensi Wilayah Jawa 
Barat dengan agenda evaluasi penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina (ABMA/C) 
Tahun 2011 dan Rencana Kerja Pengusulan Penyelesaian ABMA/C Tahun 2012, 
Senin (12/12/2011).

Pembinaan, Sosialisasi, dan Evaluasi Laporan BMN Satker 
Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso
KPKNL Jember memberikan pembinaan, sosialisasi, dan evaluasi laporan Barang 
Milik Negara (BMN) kepada satuan kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama 
Kabupaten Bondowoso, Selasa (1/11/2011).

Rakorda Kanwil Banda Aceh Tetapkan Target Kinerja Tahun 
2012
Dalam rangka evaluasi kinerja dan penetapan rencana kerja Tahun Anggaran 2012, 
Kanwil I DJKN Banda Aceh mengadakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) di 
Sabang, Aceh, Kamis (1/12/2012).

Guna Peroleh Kesepahaman, KPKNL Cirebon Sosialisasikan 
Road Map Percepatan Penyelesaian Piutang Negara
Dalam rangka percepatan penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) 
menuju zero outstanding di tahun 2014 dan untuk memperoleh kesepahaman 
dengan penyerah piutang khususnya BRI, KPKNL Cirebon mengadakan “Sosialisasi 
Road Map Percepatan Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Evaluasi 
Pelaksanaan Lelang kepada BRI se-wilayah kerja KPKNL Cirebon di Jatibarang, 
Selasa (22/11/2011).

Seluruh Satker dan SKPD Se-Provinsi Bengkulu Siap Raih 
Predikat WTP pada LKPP 2012
Sebanyak 119 peserta dari 54 satuan kerja (satker) di lingkungan kementerian/
lembaga Provinsi Bengkulu dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengikuti 
sosialisasi Keputusan Menteri Keuangan Nomor 271 Tahun 2011 Tentang Pedoman 
Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban Barang Milik Negara (BMN) Pada 
Kementerian Negara/Lembaga di Pantai Panjang, Bengkulu, Kamis (3/11/2011).
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<< 
Kunjungan Wamenkeu ke DJKN
Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar 
memberikan arahan kepada jajaran pejabat 
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) 
dengan didampingi Direktur Jenderal Kekayaan 
Negara Hadiyanto.
Tanggal: 11 November 2011

>>
DJKN Juara I Tenis Lapangan Hari 

Oeang
Tim Tenis Lapangan DJKN berhasil menjadi 

juara I dalam perlombaan tenis lapangan 
beregu dalam rangka Hari Oeang RI ke 65

Tanggal: 22 Oktober 2011

<< 
Peringatan Hari Jadi DJKN yang 
Kelima
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto 
memotong tumpeng sebagai simbol hari 
jadi DJKN kelima yang jatuh pada tanggal 1 
November 2011
Tanggal: 1 November 2011

Foto: Qori K.

Foto: Qori K.

Foto: Kurniawan
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>>
Serah Terima Berita Acara Serah 

Terima Barang (BASTB) Hibah  BMN
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto 

menyerahkan BAST hibah BMN kepada Walikota 
Prabumulih  Rachman Djalili
Tanggal: 23 November 2011 

<< 
Gerak Jalan Indah Kemenkeu
Menteri Keuangan Agus Martowardojo 
dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara 
Hadiyanto menyempatkan berfoto 
bersama para pegawai DJKN pada acara 
Gerak Jalan Indah dalam rangka Hari 
Oeang RI ke 65 di Kantor Pusat Kemenkeu.
Tanggal: 29 Oktober 2011

>>
KPKNL Denpasar berhasil 

meraih juara II Kantor Pelayanan 
Percontohan Kementerian 

Keuangan 2011
Direktur Jenderal Kekayaan Negara 

Hadiyanto (kiri) dan Sekretaris DJKN Agus 
Rijanto Sedjati (kanan) bersama Kepala 

KPKNL Denpasar Ngakan Putu Tagel yang 
berhasil menjadi Juara II Kantor Pelayanan 

Percontohan.
Tanggal:  31 Oktober 2011  

GaleriDJKN

Foto: Pri

Foto: Qori K.

Foto: Qori K.
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>>

From Lighthouse
Lengkuas Island, Bangka Belitung

Nofiansyah
Kantor Pusat DJKN

Nikon D3000, lensa 18-55mm, 
aperture F/22, shutter speed 1/400 
detik, ISO 600, focal length 22mm.

SnapShot

<< 
Tanjung Penghujan

Prakoso Hoetomo
KPKNL Pangkalan Bun

Canon 7D, lensa Canon 10-22 mm, 
aperture f/22, shutter speed 4 detik, 
ISO 100, focal lenght 10 mm.

<< 

Sunset di Tanah Lot

Denny Setyaji
Kantor Pusat DJKN

Canon EOS 60D, lensa Sigma 17-70 
2.8-4 OS HSM, aperture F/11, shutter 
speed 1/60 detik, ISO 100.

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



Edisi Nomor 07 | MediaKekayaanNegara | 59



60 | MediaKekayaanNegara | Edisi Nomor 07


