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Visi DJKN
Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat.

Misi DJKN
1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas 

pengelolaan kekayaan negara.
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai  tambah pengelolaan investasi pemerintah
4. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar  dan dapat dijadikan acuan dalam 

berbagai keperluan.
5. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien,  transparan, dan 

akuntabel.
6. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai 

instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Visi & Misi
DJKN

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Jambi dan 

Kepolisian memusnahkan BMN Eks Tegahan Kapebeanan dan Cukai. Berita Halaman 13.
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Tim Redaksi

Redaksi menerima sumbangan tulisan yang 
sesuai dengan moto majalah ini “Menuju 
Optimalisasi Pengelolaan Kekayaan Negara, 
Piutang Negara dan  Lelang” dan tulisan 
dengan tema lainnya. Tulisan  menggunakan 
huruf Arial 11 spasi 1,5 maksimal 4 halaman 
ukuran A4 dan dikirimkan ke mediadjkn@
gmail.com

Sejak Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 diterbitkan, akuntabilitas dan kualitas 
pelaporan Barang Milik Negara (BMN) mengalami peningkatan yang signifikan. Namun, 8 
tahun telah berlalu dalam rangka mewujudkan pengelolaan BMN yang opimal dibutuhkan 
pembaharuan. Pada edisi Media Kekayaan Negara kali ini kami banyak membahas tentang 
era baru pengelolaan BMN yang ditandai dengan terbitnya PP Nomor 27 tahun 2014 sebagai 
pengganti PP Nomor 6 Tahun 2006. Juga tidak ketinggalan beberapa terobosan baru dalam 
praktek pengelolaan BMN, seperti asuransi BMN dan penerapan konsep public private 
partnership dalam kerja sama pemanfaatan.

Pembaca yang budiman, tentu tidak lepas dari ingatan kita beberapa saat lalu salah satu 
BUMN kita, PT Bank Tabungan Negara  menjadi topik yang hangat diperbincangkan 
terkait rencananya untuk diakuisisi PT Bank Mandiri. Bahkan rencana akuisisi ini sempat 
melambungkan harga saham PT BTN di bursa. Selain PT BTN, BUMN PT Merpati Nusantara 
Airlines (MNA) juga banyak menjadi sorotan. Setelah berhenti menyediakan layanan 
operasional penerbangan, PT MNA saat ini sedang dalam upaya penyehatan. Temukan 
analisa-analisa menarik seputar dua BUMN ini di kolom KND.

Pada kolom profil kantor edisi ini, kami mengungkap cerita seputar pelaksanaan tugas serta 
mengupas strategi-strategi yang diterapkan di Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi, 
dan Bangka Belitung (Kanwil DJKN SJB) dan KPKNL Ternate. Kanwil DJKN SJB merupakan 
kantor wilayah dengan indeks kinerja utama terbaik tahun 2013. KPKNL Ternate merupakan 
KPKNL terbaik dalam pencapaian nilai kinerja organisasi untuk Indonesia Bagian Timur. Kami 
berharap profil kedua kantor ini dapat menjadi pemicu semangat untuk senantiasa berkarya 
demi kemajuan organisasi.

Salah satu kunci sukses sebuah kantor terletak pada sumber daya manusia (SDM). Berbekal 
semangat continuous improvement, Sekretariat DJKN bekerja sama dengan Pusdiklat 
Pengembangan SDM Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan menyelenggarakan In 
house training peningkatan soft competency frontliner DJKN di beberapa KPKNL. Temukan 
reportasenya di halaman 46.

Bagi Anda yang muslim, bulan Juli lalu tentu terasa istimewa dengan kedatangan Ramadhan. 
Kami mengucapkan selamat Idul Fitri 1435 H, Minal ‘aidin wal faizin, Taqabbalallahu minna 
wa minkum, mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita selama 1 bulan penuh 
diterima Allah SWT. Amiin.

Tidak lupa, Pembaca yang budiman, tiada henti kami mengajak anda untuk terus 
berkontribusi melalui kajian, tulisan, maupun hasil bidikan kamera anda. Kritik, saran, dan 
masukan tetap kami tunggu untuk tetap dapat memberikan yang terbaik. Semoga di edisi 
kali ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Selamat membaca.

SALAM  
REDAKSI
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Sambutan Pimpinan

Hadiyanto
Direktur Jenderal 
Kekayaan Negara

Assalamu’alaikum warrohmatullohi wabarokatuh,

Alhamdulilaahirobbil Alamin. Kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat 
Allah atas rahmat dan karunia-Nya, kita diberi kesehatan, sehingga pada 
kesempatan yang baik ini, Media Kekayaan Negara Edisi II Tahun 2014 dapat 
diterbitkan. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada para pembaca 
yang masih setia membaca media ini. Kami berharap melalui kesempatan 
ini, kita dapat memperbaharui semangat dan komitmen bersama, untuk 
terus-menerus melakukan upaya peningkatan kualitas, transparansi, dan 
akuntabilitas pengelolaan kekayaan negara dalam rangka mewujudkan 
tata kelola pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabel.

Reformasi pengelolaan kekayaan negara yang ditandai dengan reformasi 
hukum di bidang pengelolaan kekayaan negara, dengan terbitnya 
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor  6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah yang mengubah peran asset administrator 
menjadi asset manager. Hal ini berarti adanya perluasan cakupan 
pengelolaan kekayaan negara yang menuntut peran dan tanggung 
jawab yang lebih besar dari para pihak penyelenggara pemerintahan 
dalam pengelolaan kekayaan negara. 

Dalam kurun waktu 8 tahun terakhir sejak ditetapkannya PP Nomor 
6 Tahun 2006, saya melihat ada beberapa temuan audit BPK terkait 
pengelolaan BMN antara lain belum adanya sertipikat atas BMN berupa 
tanah, BMN dalam sengketa, BMN dimanfaatkan pihak lain tidak sesuai 
dengan ketentuan, BMN tidak ditemukan/hilang, BMN dalam kondisi 
rusak berat tetapi belum dihapuskan, penyusutan BMN, dan sebagainya. 
Permasalahan tersebut tentunya akan berdampak pada opini atas 
Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKK/L) dan Laporan Keuangan 
Pemerintah Pusat (LKPP).

Sejalan dengan permasalahan pengelolaan BMN yang semakin kompleks, 
Pemerintah secara berkesinambungan berupaya untuk menyempurnakan 
regulasi di bidang pengelolaan BMN. Salah satunya dengan ditetapkannya 
PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/
Daerah sebagai pengganti PP Nomor 6 Tahun 2006 jo PP Nomor 38 Tahun 
2008.

Guna mengimplementasikan PP tersebut, Menteri Keuangan telah 
menetapkan beberapa peraturan teknis di bidang pengelolaan BMN 

antara lain Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.06/2014 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara dan 
PMK Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan 
Barang Milik Negara. Peraturan tersebut diharapkan mampu menjawab 
dan menyelesaikan beberapa permasalahan pengelolaan BMN.

Saudara, kita yang merupakan bagian DJKN selaku asset manager 
berkepentingan untuk menjaga siklus pengelolaan BMN mulai 
dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran sampai dengan 
penghapusan BMN sesuai dengan amanat PP Nomor 27 Tahun 2014. 
Untuk itu, kita berkewajiban untuk mengawal implementasi PP tersebut 
agar pengelolaan BMN dapat dilaksanakan secara tertib, optimal, efisien, 
efektif, dan akuntabel.

Kita harus mengawal implementasi peraturan ini dilaksanakan oleh 
seluruh Kementerian/Lembaga selaku Pengguna Barang dan DJKN 
sebagai Pengelola Barang. Saya harap dengan terbitnya PP ini tercipta 
persepsi dan pemahaman yang sama antara Pengguna Barang dan 
Pengelola Barang sehingga dapat mengimplementasikan peraturan 
tersebut secara tepat.

Pada kesempatan yang baik ini, saya mengharapkan agar seluruh K/L 
sebagai Pengguna Barang dapat mengambil kebijakan untuk mengawal 
implementasi PP Nomor 27 Tahun 2014 dan peraturan turunannya 
di lingkungan masing-masing serta terus menjalin kerja sama dan 
berkoordinasi dengan Pengelola Barang. Saya mengharapkan masukan 
dan saran dari seluruh pihak dalam menyusun dan menyempurnakan 
peraturan di bidang pengelolaan BMN agar dapat tercipta tertib fisik, 
tertib hukum, dan tertib administrasi.

Bulan ramadan telah kita lewati bersama. Semoga amal dan ibadah kita 
selama ramadan diterima oleh Allah, dan kita bisa menjadi insan yang fitri 
setelahnya.

Kami atas nama pribadi dan organisasi DJKN mengucapkan selamat idul 
fitri 1435H. Taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan 
batin.

Wassalamu’alaikum warahmatulahi wabarakatuh.
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Dilihat dari asal katanya, cowongan berasal 
dari kata “cowong” ditambah akhiran “an” 
yang dalam Bahasa Jawa Banyumasan dapat 
disejajarkan dengan kata perong, cemong, 
atau therok yang diartikan berlepotan di 
bagian wajah (M. Koderi & Fadjar P. 1991:47). 
Perong, cemong, dan therok lebih bersifat 
pasif (tidak sengaja). Sedangkan cowongan 
lebih bersifat aktif (disengaja). Jadi cowongan 
dapat diartikan sebagai sesuatu yang dengan 
sengaja dilakukan seseorang untuk menghias 
wajah. Wajah yang dimaksud adalah wajah irus 
yang dihias sedemikian rupa agar menyerupai 
manusia (boneka).

Cowongan adalah salah satu jenis ritual 
upacara minta hujan yang dilakukan oleh 
masyarakat di daerah Banyumas dan 
sekitarnya., menggunakan siwur atau irus 
yang dihias menyerupai seorang putri. Pelaku 
cowongan terdiri atas wanita yang tengah 
dalam keadaan suci (tidak sedang haid, nifas 
atau habis melakukan hubungan seksual) 
dengan menyanyikan tembang-tembang 
tertentu yang sesungguhnya merupakan doa-
doa.

Menurut kepercayaan masyarakat Banyumas, 
permintaan datangnya hujan melalui 

cowongan dilakukan dengan bantuan bidadari, 
Dewi Sri yang merupakan dewi padi, lambang 
kemakmuran dan kesejahteraan

Melalui doa-doa yang dilakukan penuh 
keyakinan, Dewi Sri akan datang melalui 
lengkung bianglala (pelangi) menuju ke bumi 
untuk menurunkan hujan. Datangnya hujan 
berarti datangnya rahmat yang menjadi 
sumber hidup bagi seluruh makhluk bumi, 
termasuk manusia. 

COWONGAN
Ritual Memanggil  Hujan
Teks dan FOTO: Prakoso Adhi Hoetomo - KPKNL PANGKALANBUN

budaya indonesia



Edisi Nomor 17 | Media Kekayaan Negara | 7



8 | Media Kekayaan Negara | Edisi Nomor 17

Stakeholders semakin menuntut pelayanan yang profesional dari penyedia jasa layanan. DJKN 
sebagai salah satu unit pelayanan di Kementerian Keuangan pun harus terus melakukan peningkatan 
kapasitas demi terciptanya pelayanan yang profesional. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal 
Kekayaan Negara Hadiyanto dalam pembukaan capacity building PL I tahun 2014, selasa (25/3).

Direktur Jenderal Kekayaan Negara selaku kuasa pemegang saham mayoritas memimpin RUPS 
Tahunan PT Geo Dipa Energi (Persero) Kantor Pusat DJKN (30/1). Direktur Utama PT GDE (Persero) 
Aidil Hasibuan memaparkan dua agenda penting, yaitu pembahasan RJP PT GDE (Persero) 2014 – 
2018 dan RKAP 2014.

Jaga Profesionalisme 
DJKN Tingkatkan 
Kapasitas Pejabat  
Lelang

RUPS  PT Geo Dipa Energi 
(Persero)

galeri djkn
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Sebagai bentuk komitmen atas kemitraan strategis DJKN dengan PT BNI (Persero). DJKN menerima 
replika Alpha Southeast Asia Deal and Solution Award 2013 dari PT BNI yang terpilih sebagai The Best 
Cash Management Solution of The Year in Southeast Asia Year 2013 versi majalah Alpha Southeast Asia 
yang terinspirasi dari pelayanan pengelolaan uang jaminan lelang dan aplikasi lelang email dengan BNI 
virtual account, Kamis (19,06).

Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tavianto Noegroho 
dan Direktur Barang Milik Negara DJKN Chalimah Pujihastuti menghadiri rapat penanganan perkara 
dan pengelolaan BMN eks BRR NAD-Nias (BRR) 5-6 Mei 2014.

DJKN terima replika 
alpha southeast asia 
deal and solution 
award 2013 dari PT BNI

Optimis Tuntaskan BMN 
Eks BRR NAD-Nias
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KPKNL Makassar patut berbangga diri, karena pada Jumat, 14 Maret 2014 Pukul 11.40 WITA 
mendapatkan kehormatan menjadi salah satu Kantor Pelayanan di lingkungan Kementerian 
Keuangan Wilayah Makassar yang dikunjungi oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Chatib 
Basri dan jajaran pejabat Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

DJKN terus mendorong penyelesaian Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Kekayaan Negara 
(RUU PKN). “DJKN itu kelola dua pertiga Laporan Keuangan Pemerintah Pusat masak belum ada 
landasan undang-undangnya,” tutur Direktur Jenderal Kekayaan Negara dalam sambutannya pada 
Rapat Panitia Antar Kementerian RUU PKN (21/05) di Jakarta.

Penatausahaan Berkas 
Jangan Hanya Fisik Saja, 
Tetapi Mesti juga dalam 
Bentuk Softcopy

DJKN Terus Dorong 
Penyelesaian RUU 
Pengelolaan Kekayaan 
Negara

galeri djkn



Edisi Nomor 17 | Media Kekayaan Negara | 11

Bagian Kepegawaian Sekretariat DJKN mengantongi sertifikasi manajemen ISO 9001 : 2008 untuk 
layanan diklat internal DJKN. Sertifikasi ini diserahkan oleh PT British Standard Institution group 
Indonesia di Kantor Pusat DJKN, Selasa (18/2).

DJKN menyetujui pemanfaatan BMN yang berasal dari kontraktor kontrak kerja sama Exxon Mobil 
Oil Indonesia dan Medco E&P Malaka berupa right of way oleh PT Pertamina Gas.  Direktur Piutang 
Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain Soepomo menandatangani perjanjian sewa menyewa 
antara Kemenkeu dan PT Pertamina Gas pada tanggal 22 Mei 2014 di Kantor Pusat DJKN. 

Penganugerahaan ISO 
9001 : 2008 Layanan 
Diklat Internal DJKN

djkn sepakati kontrak 
sewa tanah jalur pipa 
gas
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Ganjar Pranowo, Gubernur 
Jawa Tengah menyampaikan 
apresiasi terhadap kontribusi 
dan kinerja seluruh jajaran 
Kementerian Keuangan di 
Jawa Tengah khususnya DJKN.  
Apresiasi Gubernur Jawa 
Tengah disampaikan dalam 
acara Rapat Paparan Program 
Kerja Perwakilan Kementerian 
Keuangan RI (10/02) dengan 
tema “Peran Kementerian 
Keuangan dalam Kemandirian 
Ekonomi Daerah”. Pada paparan 
berikutnya, Thaufik, Kepala 
Kanwil DJKN Jateng dan DIY 
menyampaikan nilai BMN pada  
2103 Satker di Provinsi Jawa 
Tengah dan DIY sebesar Rp.157 
trilyun.

Sebagai langkah awal 
mewujudkan rencana kerja 
sebagai manajer aset, Bidang 
Pengelolaan Kanwil DJKN 
RSK menginisiasi penyusunan 
Laporan BMN (LBMN) yang 
dilakukan secara serentak dalam 
bentuk workshop di aula Kanwil 
RSK pada 25-28 Februari 2014. 
Dari LBMN tersebut diketahui 
bahwa jumlah satuan kerja 
(satker) di wilayah Riau, Sumbar 
dan Kepri tahun 2013 adalah 
1.927 satker dengan  nilai BMN 
sebesar Rp 91.230.525.049.121 
yang tersebar di 5 Kantor 
Pelayanan Kekayaan Negara dan 
Lelang. Nilai BMN  ini mengalami 
kenaikan cukup signifikan, yaitu 
17% jika dibandingkan dengan 
LBMN tahun lalu yang berjumlah 
Rp 75.720.181.148.937.

Kanwil DJKN Jawa Barat 
menggelar Focused Group 
Disscussion Pemanfaatan Barang 
Milik Negara (BMN) TNI (26/02). 
Dengan terbitnya keputusan 
Menteri Pertahanan Nomor 
853/M/VIII/2013 diharapkan 
pelayanan pemanfaatan 
dan penghapusan BMN 
akan lebih cepat, lancar dan 
sederhana, karena telah adanya 
pendelegasian wewenang 
dari pimpinan Kementerian 
Pertahanan/markas besar 
kepada jajarannya yang ada di 
daerah.

Rapat Koordinasi Percepatan 
sertifikasi Kanwil DJKN 
Suluttenggomalut dengan 
Kanwil BPN Sulut. Untuk 
tahun 2014,   Kanwil DJKN 
Suluttenggomalut memiliki 
target sertifikat tertinggi 600 
bidang tanah yang di-break 
down, termasuk di dalamnya  
adalah 23 bidang tanah jalan 
nasional. Sebagai pengukuhan 
komitmen bersama dilakukan 
Penandatangan Berita Acara 
Percepatan Sertifikasi BMN 
Berupa Tanah Tahun Anggaran 
2014 dan 2015 oleh  Kepala 
KPKN Manado dengan para 
Kepala Kantor Pertanahan 
yang ada di Sulawesi Utara 
kemudian dilanjutkan dengan 
penandatangan oleh Kepala 
Kanwil DJKN Suluttenggomalut 
dengan Kepala Kanwil BPN 
Sulawesi Utara.

Kanwil DJKN 
Jawa Tengah 
dan Yogyakarta 
Gubernur Jateng 
apresiasi kinerja 
DJKN 

Kanwil DJKN 
Sulutenggomalut
Pengamanan 
Hukum dan 
Administrasi 
melalui Sertifikasi 
BMN

Kanwil DJKN Jawa 
Barat
FGD Pengelolaan 
BMN TNI 

Kanwil DJKN RSK
Petakan 91 Triliun 
BMN Melalui 
Clearance Asset 

kabar daerah
berita kantor wilayah dan KPKNL
Beberapa kegiatan kantor vertikal daerah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yaitu Kantor 
Wilayah DJKN dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) kami rangkum untuk 
disajikan dalam rubrik kabar daerah ini.



Edisi Nomor 17 | Media Kekayaan Negara | 13

KPPN Denpasar dengan KPKNL 
Denpasar sepakat menjalin kerja 
sama pelayanan rekonsiliasi data 
SIMAK-BMN dan SAKPA kepada 
satuan kerja yang dituangkan 
dalam penandatangan kerjasama 
layanan satu atap pada acara 
dinner meeting, Kamis (26/6) di 
Sanur Paradize Plaza Hotel & 
Suites, Denpasar. Kerjasama ini 
merupakan salah satu bentuk 
pengimplementasian nilai sinergi.

Rapat Monitoring Sertifikasi 
BMN Tahun 2014 antara Jajaran 
Kanwil DJKN Lampung dan 
Bengkulu dengan BPN yang 
dihadiri seluruh satuan kerja 
di wilayah kerja Lampung dan 
Bengkulu Rabu (19/03) di Bandar 
Lampung. 200 bidang tanah yang 
diharapkan dapat diselesaikan 
sertifikatnya oleh jajaran Kanwil 
DJKN Lampung dan Bengkulu 
bekerja sama dengan BPN.

Pada Rabu, 05 Maret 2014 Kantor 
Pelayanan Kekayaan Negara 
Purwokerto melaksanakan 
lelang non eksekusi sukarela atas 
permohonan PT PLN (Persero) 
Penyaluran dan Pusat Pengatur 
Beban (P3B) Jawa Bali dengan 
objek lelang berada di Gudang 
Kalibakal, Purwokerto dan Gardu 
Induk Mrica, Banjarnegara.

KPKNL Jambi dan KPPBC 
Tipe Madya Pabean B Jambi 
untuk kali kedua kembali 
melaksanakan pemusnahan 
BMN yang berasal dari aset eks 
kepabeanan dan cukai pada 
Rabu (12/03) di Tanjung  Johor, 
Kota Jambi. Barang-barang 
yang dimusnahkan di antaranya 
berupa obat-obatan, gula, 
permen, minuman keras, piring/
mangkok/gelas melamin.

KPKNL 
Purwokerto
Lelang Aset PLN 
via Penawaran 
Tromol Pos 

Kanwil DJKN 
lampung 
bengkulu
Siap Capai Target 
Sertifikasi BMN

KPKNL Jambi
Musnahkan BMN 
Eks Kepabeanan 
dan Cukai

KPKNL Denpasar
layanan satu atap 

Kanwil DJKN Kaselteng 
mengadakan sosialisasi Sertifikasi 
BMN berupa tanah pada 
Selasa, (29/05) di Banjarbaru. 
Perwakilan dari DJKN, BPN dan 
K/L di lingkup wilayah BPN Kalsel 
mendapatkan target sertifikasi 
200 tanah BMN Tahun 2014. 
BPN, DJKN dan K/L yang hadir 
melakukan penandatanganan 
MoU yang merupakan 
kelanjutan MoU Percepatan 
Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat 
Tanah pada Kementrian/
Lembaga di Propinsi Kalimantan 
Selatan tahun 2013 lalu.

KPKNL Bekasi melaksanakan 
lelang Non Eksekusi Sukarela 
Barang Milik BUMN berupa Aktiva 
Tetap Tidak Beroperasi (ATTB) 
PT PLN (Persero) Distribusi Jawa 
Barat dan Banten. Malik Ibrahim 
selaku Pejabat Lelang KPKNL 
Bekasi memimpin pelaksanaan 
lelang 1 paket ATTB. Objek lelang 
dalam 1 paket tersebut adalah 
peralatan teknik yang terdiri 
atas transformator (bekas) dari 
berbagai merk/type, kualitas dan 
spesifikasi.

Pemerintah Kota Samarinda 
selaku pemohon lelang Barang 
Milik Daerah (BMD) memberikan 
apresiasi serta respon positif 
atas pelaksanaan lelang non 
eksekusi wajib BMD yang 
dilakukan Kantor Pelayanan 
Kekayaan Negara dan Lelang 
Samarinda (25/04) di Kantor  
Badan Pengelolaan keuangan 
dan Aset Daerah Pemkot 
Samarinda. Barang yang dilelang 
sebanyak 49 unit kendaraan 
bermotor. 32 unit terjual dengan 
harga total tercatat sebesar 
Rp1.387.900.000,00.

Jumat (09/05), KPKNL Sorong 
sukses melelang aset PT 
Perkebunan Nusantara II 
(Persero) Tanjung Morawa 
Medan yang berupa Kebun 
Prafi, Pabrik dan Mess ini laku 
terjual dengan harga sebesar 
Rp. 87.310.000.000,00 (delapan 
puluh tujuh miliar tiga ratus 
sepuluh juta rupiah). Lelang ini 
merupakan jenis lelang non 
eksekusi sukarela.

KPKNL Bekasi
Lelang Aktiva 
Tetap Milik PLN

KPKNL Samarinda 
Pelaksanaan 
Lelang BMD

KPKNL Sorong
Lelang KPKNL 
Sorong Laku 87,3 
Milyar

Kanwil DJKN 
Kalselteng
Sertifikasi 200 BMN
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1. Masjid Raya 
Baiturrahman
Nofiansyah Ian D – Kanwil 
DJKN Banda Aceh
Sony 16mm f/3.2 1/60sec. ISO 
1600

2. Masjid Darus Sholah 
Jember
Wiji Yudhi – KPKNL Jember
Nikon D90 ISO-400 f/16.0 
speed 1/60 sec

3. Tadarus, Mengisi 
Waktu Menuggu Tamu
Erwin Maulana M Hidayat
Nikon 5200, Lensa Sigma

1

2

snapshoot
komunitas fotografi djkn
Beberapa foto hasil karya fotografer djkn dari seluruh indonesia
facebook page: facebook.com/groups/kf.djkn
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SKEMA PEMANFAATAN BMN
berupa KERJA SAMA PEMANFAATAN DARI PERSPEKTIF 
PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP
teks: Muhamad Nahdi - KANTOR WILAYAH DJKN RIAU, SUMATERA BARAT, dan KEPULAUAN RIAU

Hingga saat ini, skema pemanfaatan Barang 
Milik Negara (BMN) di Indonesia yang dilandasi 
oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah (BMN/D) dan turunannya 
masih belum diaplikasikan secara maksimal 
oleh Kementerian/Lembaga (K/L). Hal ini 
berdasarkan fakta bahwa dari beberapa bentuk 
pemanfaatan BMN yang tercakup dalam PP 
tersebut, sebagian besar bentuk pemanfaatan 
BMN yang ada utamanya di daerah selain DKI 
Jakarta adalah berbentuk sewa.  Bentuk lainnya 
seperti Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun 
Serah Guna (BSG)/Bangun Guna Serah (BGS), 
serta Pinjam Pakai masih terbilang langka.

Salah satu kendala dari hal tersebut, adanya 
keraguan dari K/L maupun Pengelola Barang 
untuk memanfaatkan bentuk lain dari 
pemanfaatan BMN yang ada.  Keraguan ini 
timbul, karena skema yang sudah diatur dalam 
peraturan belum dikenal dengan baik oleh K/L 
maupun oleh Pengelola Barang sendiri. Selain 
itu, masih ada yang mempertanyakan teori dan 
landasan keilmuan mengenai pemanfaatan 
BMN serta praktik di dunia internasional terkait 
pemanfaatan BMN di negara lain sebagai 
acuan (benchmark) untuk pemanfaatan BMN di 
Indonesia.

Artikel ini akan mencoba memaparkan 
skema pemanfaatan BMN khususnya yang 
berbentuk KSP dari perspektif teori dan studi 
kasus mengenai Public Private Partnership 
yang berlaku di negara lain. Penulis berharap 
dengan paparan ini, maka Direktorat Jenderal 
Kekayaan Negara (DJKN) sebagai Pengelola 
Barang semakin yakin dan percaya diri untuk 
mempromosikan dan mengaplikasikan skema 
KSP kepada K/L dalam pemanfaatan BMN 
karena sudah memiliki landasan hukum yang 
kuat dan dikenal dalam praktik internasional.

Kolom Utama
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Kondisi Terkini Pemanfaatan BMN 

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 PP Nomor 6 tahun 
2006, yang dimaksud dengan pemanfaatan 
BMN adalah :

“Pendayagunaan BMN/D yang tidak 
dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsi K/L / satuan kerja (satker) perangkat 
daerah, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja 
sama pemanfaatan, dan bangun serah guna/
bangun guna serah dengan tidak mengubah 
status kepemilikan.”

Dari pengertian tersebut, dapat diambil 
beberapa karakteristik yang secara kumulatif 
harus terdapat dalam pemanfaatan BMN yaitu:

•	 Adanya usaha untuk mendayagunakan 
BMN/D.

•	 BMN/D tersebut tidak dipergunakan 
sesuai  dengan tugas pokok dan fungsi 
satuan kerja (BMN idle). Dalam beberapa 
literatur yang berhasil di peroleh, BMN idle 
di Amerika Serikat dapat dianalogikan dan 
disebut sebagai “under-utilized asset”.

•	 Bentuk pemanfaatan dibatasi yaitu: 
sewa, pinjam pakai, KSP, BSG/BGS, tidak 
mengubah status kepemilikan.

Berdasarkan penjelasan PP Nomor 6 Tahun 
2006, tujuan dari KSP (sebagai salah satu 
bentuk pemanfaatan BMN) adalah untuk 
memenuhi fungsi budgeter, yaitu menambah 
penerimaan ke kas negara. Potensi penerimaan 
negara dari pemanfaatan BMN cukup besar, 
karena banyak aset, khususnya lahan/tanah 
milik pemerintah yang sudah didayagunakan 
oleh K/L jauh sebelum lahirnya PP Nomor 6 
Tahun 2006.  Potensi ini sudah tentu harus 
mendapatkan upaya legalisasi setelah 
berlakunya PP nomor 6 tahun 2006 dengan 
tujuan untuk meningkatkan penerimaan ke kas 
negara.

Namun, upaya legalisasi ini mendapatkan 
hambatan, karena adanya keengganan 
dari pihak K/L untuk secara sukarela 
menyesuaikan aspek legal dari pemanfaatan 
BMN dengan PP Nomor 6 Tahun 2006. Salah 
satu alasan keengganan ini, masih kurangnya 
pengetahuan dan wawasan dari K/L mengenai 
pentingnya KSP dalam meningkatkan 
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang 
otomatis akan membantu pemerintah dalam 
melakukan pembangunan bagi masyarakat 
Akibat langsung dari hambatan ini adalah tidak 

optimalnya penerimaan negara dari sektor 
pemanfaatan BMN.

Seperti yang telah dijelaskan, saat ini dari 
bentuk-bentuk pemanfaatan BMN yang sudah 
ditetapkan dalam peraturan, sebagian besar 
pemanfaatan BMN yang sudah dilaksanakan 
sesuai dengan peraturan yang berlaku 
berbentuk sewa. Sementara itu, bentuk 
lainnya khususnya KSP dan BSG/BGS masih 
sedikit diaplikasikan oleh K/L, meskipun dalam 
kenyataannya tidak dapat dipungkiri bahwa 
seharusnya bentuk KSP atau BSG/BGS lah yang 
mendominasi pemanfaatan BMN, sekaligus 
memberikan penerimaan negara yang lebih 
besar dibanding sewa.

Secara ringkas, KSP dapat digambarkan sebagai 
bentuk pemanfaatan BMN yang melibatkan 
pihak swasta di dalam pembangunan dan/
atau pengelolaan objek KSP.  Skema KSP pada 
umumnya berawal dari adanya BMN idle yang 
berlokasi di tempat yang strategis namun jika 
dianalisis berdasarkan prinsip The Highest and 
Best Use tidak memberikan penggunaan yang 
terbaik bagi pemerintah. Di titik kesadaran ini, 
maka pemerintah berinisiatif untuk mengajak 
pihak swasta untuk mengembangkan BMN 
tersebut, sehingga bisa memberikan hasil 
yang maksimal bagi pemerintah dan bisa 
digunakan untuk mendanai pembangunan 
oleh pemerintah.

Untuk memaksimalkan semua potensi ini, 
diperlukan kerja sama dan koordinasi antara 
DJKN sebagai Pengelola Barang dengan semua 
stakeholders yaitu K/L yang bersangkutan, 
pengawas internal (inspektorat) di masing-
masing K/L, dan pengawas eksternal seperti 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan 
melibatkan pihak pengawas baik internal 
maupun eksternal yang di antaranya 
memiliki tugas melakukan audit ketaatan 
(compliance audit), maka diharapkan mereka 
bisa membantu DJKN untuk mendorong K/L 
menaati ketentuan tentang pemanfaatan BMN.

DJKN sebagai Pengelola Barang juga 
harus sering melakukan sosialisasi kepada 
semua stakeholders mengenai pentingnya 
pemanfaatan BMN sesuai dengan peraturan 
yang berlaku. Khusus untuk pemanfaatan BMN 
berupa KSP, perlu juga diadakan workshop 
yang melibatkan K/L dan pihak pengawas 
baik internal maupun eksternal, sehingga 
memberikan pemahaman yang lebih 
mendalam mengenai KSP. 

Public Private Partnership

Untuk mendapatkan gambaran mengenai KSP 
secara lebih komprehensif, perlu dilakukan 
perbandingan dengan PPP, karena menurut 
hemat kami, inilah yang paling mendekati 
skema pemanfaatan BMN berupa KSP.
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Pengertian PPP yang dikutip dari Tom 
Hocking (TLHocking & Associates LLS) yang 
disampaikan dalam presentasinya pada saat 
konferensi tahunan GFOAz (Government 
Finance Officers of Arizona) di Amerika Serikat 
pada tahun 2006. Definisi PPP menurut Tom 
Hocking adalah sebagai berikut:

“Public-Private Partnership is the investment 
of governmental capital and other resources, 
leveraged with those of a private entity or another 
public entity, to achieve a significant public 
benefit that could not otherwise be achieved”

Definisi tersebut dapat diterjemahkan secara 
bebas sebagai berikut:

“Public Private Partnership adalah investasi 
yang berasal dari modal pemerintah dan 
sumber-sumber lain, dibantu dengan dana dari 
entitas privat atau entitas publik lainnya, untuk 
mencapai keuntungan publik yang signifikan 
yang tidak mungkin tercapai dengan cara 
lainnya”.

Berdasarkan definisi tersebut, menurut Tom 
Hocking (2006), ada beberapa karakteristik 
yang melekat pada PPP:

•	 merupakan metode bagi pemerintah 
untuk mencapai keuntungan publik yang 
lebih besar dengan menggunakan dana 
pemerintah yang minimal.

•	 cara kreatif untuk mendanai proyek 
publik.

•	 menciptakan kerja sama (partnership) 
antara pemerintah dengan swasta.

•	 baik pemerintah maupun swasta 
menyumbangkan modalnya masing-
masing.

•	 setiap proyek PPP adalah berbeda dan 
unik.

Mengenai istilah “keuntungan publik” atau 
“public benefit” bisa ditafsirkan bahwa yang 
dimaksud dengan “keuntungan publik” bisa 
berbentuk langsung atau tidak langsung.  
Keuntungan publik langsung (direct public 
benefit), jika masyarakat dapat menikmati 
secara langsung proyek PPP tersebut seperti 
misalnya pembangunan jalan tol, bendungan, 
sekolah, perpustakaan, atau infrastruktur 
lainnya. Sedangkan keuntungan publik 
tidak langsung (indirect public benefit), jika 
masyarakat tidak menikmati secara langsung 
proyek PPP tersebut, namun penerimaan dari 
proyek PPP masuk ke kas pemerintah untuk 

selanjutnya digunakan oleh pemerintah untuk 
melayani dan membantu masyarakat.

Untuk mengenal lebih jauh kelebihan 
dan kelemahan dari PPP dipandang dari 
sisi pemerintah dan swasta, dapat dilihat 
pada tabel di bawah ini yang disarikan 
dari presentasi Tom Hocking (TLHocking & 
Associates LLS) pada saat konferensi tahunan 
GFOAz (Government Finance Officers of 
Arizona) di Amerika Serikat tahun 2006.

Salah satu hal yang terkait dengan PPP adalah 
masalah jenis proyek yang bisa dikerjakan 
dengan menggunakan skema PPP. PPP pada 
awalnya adalah untuk keperluan penyediaan 
infrastruktur bagi masyarakat seperti jalan tol, 
bendungan, stadion olah raga dan infrastruktur 
lainnya. Di sini, masyarakat menikmati 
keuntungan publik langsung (direct public 
benefit).

Namun, di dekade 2000-an, mulai 
bermunculan proyek-proyek PPP yang 
bersifat non infrastruktur dan komersial 
seperti pembangunan convention center, 
hotel, kondominium, pusat perbelanjaan, 
dan proyek komersial lainnya.  Proyek PPP 

Kelebihan PPP Kelemahan PPP

Pemerintah

•	 Menurunkan risiko kepemilikan dan pembangunan;

•	 mengurangi kebutuhan modal untuk investasi;

•	 menghasilkan penerimaan pajak;

•	 memanfaatkan keahlian dari partner swasta;

•	 mempercepat jadwal pembangunan proyek;

•	 memaksimalkan pemanfaatan aset berlebih atau idle 
(excess or under-utilized asset).

•	 Mengurangi pengendalian atas disain, pengoperasian, dan 
pemeliharaan dari properti milik pemerintah;

•	 ketergantungan pada partner swasta yang belum dikenal / 
belum terbukti kehandalannya;

•	 imbal balik proyek (economic return) tergantung pada 
kinerja partner swasta dalam mengelola aset PPP;

•	 ada hak bagi partner swasta untuk menjual proyek 
tersebut ke pihak ketiga yang belum dikenal (kasus di 
Amerika Serikat);

•	 persepsi negatif masyarakat yang menganggap telah 
terjadi komersialisasi aset negara.

Swasta

•	 Dapat terlibat pada proyek yang memiliki profil tinggi 
(high profile projects);

•	 ikut terlibat dalam pengendalian secara bersama (joint 
control) atas properti yang dimiliki oleh pemerintah;

•	 menyediakan aset publik;

•	 menurunkan biaya modal (cost of capital) dari proyek;

•	 mengurangi risiko dan biaya pembangunan;

•	 meningkatkan arus kas proyek;

•	 proses persetujuan proyek yang lebih cepat.

•	 Berhadapan dengan masalah-masalah pembangunan 
seperti kepemilikan, hak-hak, dan masalah lingkungan;

•	 pengalaman minim dari pemerintah sebagai partner 
dalam melakukan perencanaan proyek PPP;

•	 harapan dari pemerintah sebagai partner seringkali tidak 
sinkron dengan kondisi pasar;

•	 adanya perubahan kepemimpinan di pemerintah bisa 
mengganggu proyek PPP. 

Kolom Utama
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seperti ini disebut dengan “PPP for mixed 
use,” dimana pemerintah dan swasta sepakat 
untuk mengembangkan suatu lahan milik 
pemerintah untuk dijadikan area komersial 
sekaligus area publik. Dalam praktik ini, 
masyarakat cenderung untuk menikmati 
keuntungan publik tidak langsung (indirect 
public benefit).

Dengan demikian, dapat disimpulkan 
saat ini proyek yang bisa menggunakan 
skema PPP meliputi proyek pembangunan 
infrastruktur dan proyek pembangunan 
non infrastruktur (komersial dan mixed-use).  
Hal ini membuktikan, bahwa pandangan 
lama yang berpendapat PPP hanya untuk 
proyek infrastruktur sudah tidak tepat 
dan tidak relevan lagi.  Untuk itu, Penulis 
mengutip pendapat Tom Hocking (2006) 
yang menyatakan, bahwa jenis proyek yang 
bisa menggunakan skema PPP dalam bagan 
berikut.

Hubungan antara KSP dengan PPP 

Saat ini berkembang dua pandangan terkait 
posisi KSP di mata PPP. Pihak pertama 
berpendapat, bahwa KSP dan PPP adalah dua 
‘makhluk’ yang terpisah dengan didukung 
argumen, antara lain bahwa PPP hanya untuk 
penyediaan infrastruktur, sedangkan KSP bisa 
juga untuk komersial dan non infrastruktur.  Di 
pihak lain, ada yang berpendapat bahwa KSP 

adalah salah satu jenis dari PPP seperti halnya 
BSG/BGS dan bentuk-bentuk lain dari PPP.

Setelah memahami KSP dan PPP sebagaimana 
telah penulis paparkan pada tiga bagian awal 
dari artikel ini, maka penulis berpendapat 
bahwa KSP adalah salah satu jenis dari PPP  
atau paling tidak sebagian besar beririsan 
secara langsung dengan PPP, karena memiliki 
semua karakteristik dari PPP sebagaimana 
tercantum dalam bagian “public private 

partnership” yang diuraikan diatas.  Argumen 
PPP hanya untuk infrastruktur terpatahkan 
dengan perkembangannya.

Dengan meyakini bahwa KSP adalah salah satu 
jenis PPP, maka DJKN sebagai Pengelola Barang 
semakin percaya diri untuk mempromosikan 
KSP ke K/L karena landasan hukum 
pelaksanaannya yang kuat.

Karakteristik PPP Kerja sama Pemanfaatan (KSP)

Merupakan metode bagi pemerintah untuk 
mencapai keuntungan publik yang lebih besar 
dengan menggunakan dana pemerintah yang 
minimal

Ya

Cara kreatif untuk mendanai proyek publik Ya

Menciptakan kerja sama (partnership) antara 
pemerintah dengan swasta Ya

Baik pemerintah maupun swasta 
menyumbangkan modalnya masing-masing Ya

Setiap proyek PPP adalah berbeda dan unik Ya

Check List Pengujian KSP sebagai bagian dari PPP

Proyek yang bisa menggunakan skema PPP

•	 Mixed-use Commercial.

•	 Residential (mis: perumahan/apartemen/kondominium).

•	 Public Buildings / Facilities (mis: Perpustakaan, Sekolah, Rumah 
Sakit)

•	 Hotels/Conferences Center.

•	 Sports and Entertainment Facilites (fasilitas olahraga dan hiburan).

•	 Airport Facilities (fasilitas bandara)

•	 Technology and Biotech Development.

•	 Transportation-related Project (proyek terkait transportasi).
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Latar belakang dari penyempurnaan Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2006 antara 
lain karena adanya dinamika pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) terkait 
dengan sewa, kerja sama pemanfaatan, dan 
BMN luar negeri yang harus diperlakukan 
secara khusus. Selain itu, adanya multitafsir 
terhadap ketentuan dalam PP Nomor 6 Tahun 
2006 terkait Badan Layanan Umum (BLU), 
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan 
kasus-kasus yang muncul dalam pengelolaan 
BMN/D, serta adanya temuan pemeriksaan 
BPK yang menuntut pemerintah untuk 
menyempurnakan PP Nomor 6 Tahun 2006. 
Penyempurnaan PP Nomor 6 Tahun 2006 
melalui PP Nomor 27 Tahun 2014 diharapkan 
dapat mengakomodasi semua permasalahan 
di atas. Apa saja yang diperbaharui dalam PP 
ini? Mari kita simak bersama wawancara Tim 
Humas DJKN dengan Direktur BMN Chalimah 
Pujiastuti mengenai terbitnya PP Nomor 27 
Tahun 2014

Apa yang melatarbelakangi 
terbitnya PP Nomor 27 Tahun 2014?

Sebagaimana kita ketahui bersama, setelah 
terbit Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perbendaharaan Negara, pengaturan 
dasar terkait pengelolaan BMN/D ada pada 
PP Nomor 6 Tahun 2006. Selain memberikan 
dasar yang kuat dan komprehensif bagi 
pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan 
BMN/D, melalui PP Nomor 6 Tahun 2006, 
pemerintah telah merubah paradigma dengan 
memperkenalkan tiga subjek utama dalam 
pengelolaan BMN/D yakni Pengelola Barang, 
Pengguna Barang, dan Kuasa Pengguna Barang 
dengan masing-masing kewenangan dan 

tanggung jawabnya. Perubahan paradigma 
ini telah mendorong sikap profesionalisme 
dari masing-masing pelaku sesuai job desk-
nya masing-masing, sehingga mempercepat 
terwujudnya tertib administrasi, tertib 
hukum dan tertib fisik dalam pengelolaan 
BMN/D hingga ke seluruh penjuru negeri 
baik di pemerintah pusat maupun di 
pemerintah daerah. Salah satu buktinya, saat 
ini pemerintah sudah dapat menyajikan data 
BMN/D secara rutin dan akuntabel sebagai 
bentuk pertanggungjawaban dalam Laporan 
Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan 
Pemerintah Pusat setiap tahunnya.

Seiring dengan meningkatnya sikap 
profesionalisme tersebut dan tuntutan 
dinamika pengelolaan BMN/D yang 
berkembang di masyarakat, Pemerintah 
dituntut untuk dapat mengoptimalkan 
pengelolaan asetnya. Di satu sisi, para pelaku 
pengelolaan BMN/D diminta untuk dapat 
mengelola sumber daya yang dimilikinya 
dengan lebih akuntabel, sementara di 
sisi lain, para pelaku dituntut untuk lebih 
berperan aktif dalam pembangunan 
nasional, seperti peningkatan penerimaan 
negara, percepatan penyediaan infrastruktur, 
peningkatan pelayanan kepada masyarakat 
dan penghematan belanja negara. Oleh 
karena itu, kita mulai berpikir untuk hijrah dari 
yang sebelumnya para pelaku lebih banyak 
bertindak sebagai asset administrator berganti 
menjadi asset manager. 

Perubahan paradigma dari asset administrator 
ke asset manager tentunya tidak semudah 
membalikkan telapak tangan. Chalimah 
memaparkan bahwa hal tersebut 

membutuhkan keseriusan dan konsistensi 
yang tinggi serta kerja sama yang erat dengan 
berbagai pihak. Sebagai langkah awal, perlu 
dilakukan beberapa perubahan mendasar atas 
pengaturan di bidang pengelolaan BMN/D. 
Hal ini lah yang kemudian melatarbelakangi 
pemikiran perlunya untuk melakukan 
perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2006, yang 
saat ini kita kenal dengan PP Nomor 27 Tahun 
2014.

Jadi, PP Nomor 27 Tahun 2014 
adalah perubahan dari PP Nomor 6 
Tahun 2006?

Secara etimologi mungkin bisa dikatakan 
begitu. Namun secara harafiah, mungkin 
lebih tepat jika disebut pengembangan. 
PP Nomor 27 Tahun 2014 pada prinsipnya 
memiliki semangat yang sama dengan PP 
Nomor 6 Tahun 2006, sama-sama bertujuan 
untuk mewujudkan pengelolaan BMN/D yang 
mendukung penyelenggaraan pemerintahan/
negara serta menjamin terlaksananya tertib 
administrasi dan tertib pengelolaan BMN/D. 
Hanya saja dilakukan pengembangan dalam 
beberapa hal untuk menuju era asset manager. 
Pengembangan menjadi asset manager 
ini tentunya dilaksanakan dengan tanpa 
melupakan semangat tertib administari dan 
tertib pengelolaan tersebut.

Apa saja poin-poin pengembangan 
yang menjadi penekanan utama 
dalam pengaturan di PP Nomor 27 
Tahun 2014?

Sebagaimana sebelumnya disampaikan, saat 
ini pengelolaan BMN/D sudah mulai masuk 

transformasi
menjadi
manajer aset
perubahan pp Nomor 6 tahun 2006 

menjadi pp nomor 27 tahun 2014
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ke era asset manager. Untuk mengakomodasi 
hal tersebut, ada beberapa pengembangan 
pengaturan yang ada dalam PP Nomor 6 Tahun 
2006, antara lain:
•	 penyempurnaan siklus pengelolaan 

BMN/D;
•	 harmonisasi dengan peraturan 

perundang-undangan lain;
•	 penyesuaian lingkup pengaturan;
•	 penyederhanaan birokrasi;
•	 pemberian dan penguatan dasar hukum;
•	 pengembangan manajemen pengelolaan 

BMN/D.

Hal apa yang disempurnakan 
dalam siklus pengelolaan 
BMN/D dan apa dampaknya bagi 
pengelolaan BMN/D ke depan?

Dari segi lingkup kegiatan yang diatur, 
sebenarnya tidak terdapat perubahan yang 
mendasar, karena sebenarnya kegiatan yang 
ada dapat dikatakan telah mewakili seluruh 
siklus logistik dan pengelolaan BMN/D. 

Penyempurnaan misalnya dilakukan dalam 
lingkup pelepasan BMN/D (asset disposal). 
Dalam implementasinya, terkadang muncul 
keraguan dan kerancuan penafsiran antara 

tindakan pelepasan aset dan administrasinya. 
Oleh karena itu, melalui PP Nomor 27 Tahun 
2014 hal ini dipertegas. 

Dalam PP Nomor 27 Tahun 2014, diberikan 
penegasan bahwa kegiatan penghapusan 
adalah merupakan tindakan administratif, 
sedangkan pemindahtanganan dan 
pemusnahan adalah tindakan fisik dalam 
pelepasan aset. Oleh karena itu, dalam 
pengaturannya, kegiatan pemusnahan dan 
penghapusan diatur dalam Bab yang terpisah 
secara sendiri-sendiri.

Selain itu, secara siklus, tindakan administratif 
akan mengikuti tindakan fisik. 

Dengan adanya perubahan ini, diharapkan 
pengelolaan BMN/D akan dapat dilaksanakan 
secara lebih tertib, dan masing-masing fungsi 
dalam kegiatan asset disposal dapat ditelusuri 
dan dipertanggungjawakan dengan lebih baik.

Lingkup pengaturan apa yang 
disesuaikan dalam PP Nomor 27 
Tahun 2014?

Dalam abad informasi saat ini, pertumbuhan di 
bidang teknologi dan informasi berkembang 

pesat. Banyaknya penemuan baru di bidang 
teknologi informasi maupun globalisasi 
ekonomi telah mendorong banyak negara 
untuk lebih mengandalkan sumber daya 
manusia dalam menghadapi daya saing atau 
kompetisi pasar yang semakin besar. Kondisi 
ini juga terlihat di Indonesia, dimana dalam 
kurun waktu beberapa tahun terakhir, tingkat 
pertumbuhan di sektor transportasi dan 
komunikasi selalu mencapai dua digit.

Pertumbuhan yang cukup tinggi di bidang 
teknologi dan informasi ini menjadi 
tantangan tersendiri dalam pengelolaan 
BMN/D, khususnya dalam pengelolaan aset 
tak berwujud. Sebagaimana kita ketahui, 
sebelumnya dalam PP Nomor 6 Tahun 2006, 
lingkup pengelolaan BMN/D dikecualikan 
untuk aset tak berwujud. Hal ini tentunya 
menjadi kendala tersendiri dalam melakukan 
pengelolaannya, seperti bagaimana cara 
pencatatannya, pemanfaatannya, atau 
penghapusannya. Oleh karena itu, dalam PP 
Nomor 27 Tahun 2014, lingkup pengaturannya 
diperluas hingga aset tak berwujud, sepanjang 
belum diatur lain oleh peraturan perundangan.

Selain itu, semangat perubahan menjadi asset 
manager akan mendorong optimalisasi atas 
utilisasi BMN/D yang ada di K/L, baik dalam 
hal penggunaan maupun pemanfaatan 
BMN/D. Dalam prakteknya, seringkali terdapat 
potensi pemanfaatan suatu BMN/D, meskipun 
BMN/D tersebut sedang digunakan dalam 
rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, 
seperti pemanfaatan bendungan untuk PLTA, 
pemanfaatan tanah jalur rel untuk pipa gas, 
dan lain sebagainya. Kita coba menangkap 
potensi dan dinamika tersebut. Lingkup 
pemanfaatan BMN/D kemudian diperluas tidak 
hanya dalam konteks pendayagunaan BMN/D 
yang belum/tidak digunakan, namun juga 
dalam konteks optimalisasi tadi.

Secara teori, simplifikasi proses 
sering berbanding terbalik dengan 
kualitas proses. Seberapa jauh 
penyederhanaan birokrasi yang 
diamanatkan oleh PP Nomor 27 
Tahun 2014? bagaimana mitigasinya 
terhadap kualitas pengelolaan 
BMN/D?

Direktur BMN bersama Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat Tavianto Noegroho saat menyosialisasikan PP-27 di Jakarta.
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Berbicara mengenai birokrasi adalah hal 
yang menarik, karena dalam kenyataannya 
tidak dapat dipungkiri bahwa ada kesan dan 
persepsi negatif dan cenderung menyulitkan 
dalam melayani masyarakat terhadap birokrasi,, 
khususnya di pemerintahan. Sementara di satu 
sisi, masyarakat merasa telah membayar pajak 
untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan 
negara, dengan harapan memperoleh 
pelayanan prima. 

Proses pengelolaan BMN/D adalah salah satu 
kegiatan birokrasi yang ada di Pemerintahan, 
baik itu di Kementerian Keuangan, K/L, atau 
di Pemerintah Daerah, sehingga acapkali juga 
terimbas atas persepsi buruk tersebut. Oleh 
karena itu, sejalan dengan semangat reformasi 
birokrasi di Indonesia dan implementasi good 
governance di pemerintahan, maka proses 
pengelolaan BMN/D juga dalam beberapa hal 
perlu disesuaikan untuk menjawab dinamika 
ekspektasi publik tentang layanan yang ada 
dalam pengelolaan BMN/D.

Ekspektasi yang paling sering jadi tantangan, 
mengenai kecepatan proses atas layanan 
pengelolaan BMN/D. Dengan PP Nomor 
27 Tahun 2014, tantangan ini coba dijawab 
dengan adanya kemungkinan pendelegasian 
sebagian kewenangan dalam pengelolaan 
BMN tertentu, baik dari Pengguna Barang 
kepada Kuasa Pengguna Barang maupun dari 
Pengelola Barang kepada Pengguna Barang, 
sehingga diharapkan layer birokrasi yang ada 
semakin sedikit dan waktu proses menjadi 
lebih cepat. 

Penyederharaan birokrasi lainnya terkait subyek 
pengelolaan BMN dalam pemanfaatan dan 
pemindahtanganan BMN, dimana K/L dapat 
mengajukan permohonan persetujuan atas 
BMN berupa tanah, tanpa terlebih dahulu 
harus menyerahkannya kepada Pengelola 
Barang.

Memang benar, ada kekhawatiran bahwa 
penyederhanaan birokrasi ini akan berdampak 
pada risiko kualitas pengelolaan BMN. Oleh 
karena itu, disisi lain dalam PP Nomor 27 Tahun 
2014 juga diamanatkan mengenai keharusan 
bagi K/L dalam menetapkan indikator kinerja di 
bidang pengelolaan BMN.

Hal apa yang diberikan dan 
dikuatkan dasar hukumnya 
melalui PP Nomor 27 Tahun 2014?

Beberapa kegiatan pengelolaan BMN/D selama 
ini banyak yang pengaturan dasarnya setingkat 
peraturan menteri. Dalam PP Nomor 27 Tahun 
2014, kegiatan-kegiatan tersebut diberikan 
penegasan sehingga memperoleh dasar 
hukum yang lebih tinggi.

Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain: alih 
status penggunaan, penggunaan sementara, 
BMN idle, dan pengelolaan kekayaan negara 
tertentu seperti ABMA/C, BMKT, barang eks 
gratifikasi KPK, barang tegahan BC, dan aset eks 
BDL, BBO, dan BBKO.

Sejauh apa pengembangan 
manajemen pengelolaan BMN/D 
dengan terbitnya PP Nomor 27 
Tahun 2014?

Lebih lanjut, wanita yang menyukai olahraga 
jogging ini berpendapat, bahwa seiring 
dengan semangat transformasi yang ada 
di DJKN, dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 
mulai dikenalkan beberapa bentuk baru 
dalam manajemen pengelolaan BMN/D 

seperti asuransi BMN/D, capital charge, 
serta pemanfaatan BMN terkait penyediaan 
infrastruktur.

Asuransi BMN/D sering menjadi diskusi dalam 
penerapannya, apakah dapat dilakukan atau 
tidak. Diskusi juga menjadi tambah menarik 
apabila dikaitkan dengan kemampuan 
keuangan negara. 

Pengembangan lain yang menarik adalah 
pemanfaatan BMN terkait penyediaan 
infrastruktur. Dalam kondisi beban APBN 
yang cukup tinggi, serta kebutuhan akan 
ketersediaan infrastruktur yang terus 
meningkat seiring dengan pertumbuhan 
ekonomi dan jumlah penduduk, sudah 
saatnya kita ikut ambil bagian dalam 
menyelesaikan permasalahan. Pemanfaatan 
atas BMN untuk penyediaan infrastruktur 
diharapkan akan menjadi solusi debottlenecking 
atas permasalahan kesulitan penyediaan 
infrastruktur yang terjadi.

Kapan PP Nomor 27 Tahun 2014 mulai 
berlaku?

Secara ketentuan, PP Nomor 27 Tahun 2014 
sudah mulai berlaku pada saat diundangkan. 

Para Kepala Subdirektorat di Direktorat BMN tengah menjelaskan rincian perubahaan yang ada pada PP-27.
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Namun demikian, tidak seluruh ketentuan 
yang ada dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 
dapat serta merta dilaksanakan karena 
membutuhkan pengaturan lebih lanjut yang 
lebih teknis. Untuk itu, saat ini sedang disiapkan 
beberapa Peraturan Menteri Keuangan sebagai 
aturan turunan dari PP Nomor 27 Tahun 2014. 
Salah satunya yang sudah terbit adalah PMK 
Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tatacara 
Pemanfaatan Barang Milik Negara. Dalam 
waktu dekat, diharapkan akan segera terbit 

beberapa PMK lain. Ini menjadi PR besar bagi 
DJKN.

Di sisi pengelolaan BMD, Kementerian 
Dalam Negeri juga sedang menyiapkan 
penyempurnaan dari Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan BMD.

Apa harapan dari terbitnya 
PP Nomor 27 Tahun 2014 bagi 
pelaksanaan pengelolaan BMN/D 
ke depan?

Penyusunan PP Nomor 27 Tahun 2014 bukan 
hal yang mudah. Inisiasi pengembangan atas 
PP Nomor 6 Tahun 2006 sudah dimulai pada 
akhir tahun 2009. Artinya, rencana untuk 
bertransformasi menjadi asset manager ini 
sebenarnya adalah semangat yang sudah 
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cukup lama diinisasi oleh DJKN. Atas dukungan 
dan kerja sama dari banyak pihak, semangat ini 
akhirnya mulai terjawab dengan terbitnya PP 
Nomor 27 Tahun 2014. Oleh karena itu, pada 
kesempatan ini, kami mengucapkan banyak 
terima kasih dan memberikan apresiasi kepada 
pihak-pihak yang telah membantu sehingga 
alhamdulillah PP Nomor 27 Tahun 2014dapat 
ditetapkan. Kami berharap kerja sama ini dapat 
terus dipertahankan mengingat bahwa ini 
barulah langkah awal.

DJKN banyak menerima respon positif atas 
perubahan ini. Oleh karena itu, antusiasme ini 
perlu segera dijawab. Upaya untuk berubah ini 
tentunya perlu ditularkan oleh DJKN kepada 
seluruh K/L hingga pelosok negeri. Pembinaan 
kepada K/L hingga tingkat satuan kerja 
menjadi kunci penting perubahan ini.

Tidak pernah bosan, kami menghimbau 
kepada seluruh K/L dan jajaran DJKN untuk 
menghidupkan semangat bertransformasi 

seiring dengan suasana menyongsong hari 
yang fitri bagi umat muslim.

Pada akhir wawancara, Chalimah, atas nama 
keluarga besar DJKN, mengucapkan Selamat 
Hari Raya Idul Fitri 1435 Hijriah. Minal Aidin Wal 
Faidzin. Mohon maaf lahir dan batin.

Seluruh pegawai Direktorat BMN
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POKOK PENYEMPURNAAN
PERATURAN PEMERINTAH NOmor 27 TAHUN 2014 
TENTANG PENGELOLAAN Barang Milik Negara/Daerah
sumber: direktorat bmn

Penyempurnaan Siklus Pengelolaan BMN/D

Harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain

Penguatan dasar hukum pengaturan

Penyederhanaan Birokrasi

Pengembangan manajemen aset negara

Penyelesaian kasus yang telah terlanjur terjadi

bentuk pemanfaatan BMN

infrastrukturnon-infrastruktur

pinjam
pakai

bgs / 
BSG

sewa

kerja
sama

pemanfaatan

KERJA
SAMA

PENYEDIAAN
INFRASTRUKTUR
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alur pelaksanaan penghapusan bmn

PMK nomor 50/PMK.06/2014PMK nomor 96/PMK.06/2007

•	 Permohonan pemindahtanganan/alih status ke Pengguna 
Barang lain/penghapusan dengan pemusnahan.

•	 Penyerahan kepada pengelola (BMN Idle).

•	 Permohonan pemindahtanganan/alih status ke Pengguna 
Barang lain/penghapusan karena pemusnahan.

•	 Penyerahan kepada pengelola (BMN Idle)

•	 Persetujuan pemindahtanganan/alih status ke Pengguna 
Barang lain/penghapusan dengan pemusnahan.

•	 Keputusan penyerahan kepada pengelola.

Penghapusan dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan 
(paling lama 1 bulan sejak tanggal persetujuan).

•	 BAST pemindahtanganan/alih status ke Pengguna Barang lain/
BA Pemusnahan.

•	 BAST penyerahan kepada Pengelola Barang.

•	 Persetujuan pemindahtanganan/alih status ke Pengguna 
Barang lain/penghapusan karena pemusnahan.

•	 Keputusan penyerahan kepada pengelola.

•	 BAST pemindahtanganan/alih status ke Pengguna Barang lain/
BA Pemusnahan.

•	 BAST penyerahan kepada Pengelola Barang.

Penghapusan dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan 
(paling lama2 bulan sejak tanggal BAST).

perkembangan nilai BMN

Tahun 2013 sudah diterapkan penyusutan
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Reformasi pengelolaan kekayaan negara 
mendorong pemerintah untuk menerapkan 
strategic asset management secara komprehensif 
dalam pengelolaan kekayaan negara khususnya 
pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) 
guna terwujudnya efisiensi dan optimalisasi 
Anggaran Pendapatan Belanja Negara. 

Nilai BMN yang signifikan ini perlu dikelola 
dengan baik sehingga dapat membantu 
pemerintah melayani secara efektif sesuai tugas 
dan fungsi tiap Kementerian/Lembaga (K/L). 

BMN tersebar di 33 provinsi, penempatan 
BMN yang strategis dengan risiko katastropik. 
Secara geologi, wilayah Indonesia berada 
pada jalur pacific ring of fire sehingga rawan 
bencana gempa bumi dan gunung meletus. 
Secara hidrometeorologi, Indonesia juga 
rawan banjir, tanah longsor, kebakaran hutan 
dan kekeringan. Berdasarkan data dari Badan 
Nasional Penanggulangan Bencana Nasional 
telah terjadi bencana lebih dari 5.000 bencana 
alam dalam kurun waktu 2004 – 2010.  

BMN juga memiliki ancaman lain, yaitu 
kehilangan dan penguasaan oleh pihak lain. 
Berdasarkan data Laporan Hasil Pemeriksaan 
Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan 
Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 dan 
Tahun 2012, terdapat BMN yang hilang senilai 
Rp6,7 triliun pada tahun 2011 dan turun 
menjadi Rp371,34 miliar pada tahun 2012 dan 
BMN yang dikuasai oleh pihak lain senilai Rp1 
triliun pada tahun 2011 menjadi Rp904,3 miliar 
pada tahun 2012.

Pengelolaan BMN yang optimal dapat tercapai, 
jika tingkat layanan yang diharapkan sesuai 
dengan aset yang dimiliki, menerapkan 
pendekatan life cycle dalam pengelolaan 
BMN, mengelola segala bentuk risiko 
atas kepemilikan BMN demi memastikan 
keberlangsungan pelayanan, selalu mengawasi, 
evaluasi dan peningkatan pelayanan, serta 
menjaga aset untuk generasi mendatang. 
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 
2014 yang merupakan pengganti PP Nomor 
6 Tahun 2006 telah mengatur asuransi BMN 
sebagai bentuk pengamanan BMN, dengan 

mempertimbangkan kemampuan keuangan 
negara.

Nilai BMN terus menunjukkan pamor positif 
dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Pada 2007, 
Laporan Barang Milik Negara (LBMN) tercatat 
nilai BMN sebesar Rp440,63 triliun. Angka ini 
naik hampir 4 (empat) kali lipat pada Tahun 
2013. LBMN Semester I Tahun 2013 tercatat nilai 
BMN sebesar Rp1.732,38 triliun. Perkembangan 
nilai BMN yang tergabung selama tujuh tahun 
terakhir (dari TA 2007 s.d. Semester I TA 2013), 
dapat dilihat pada tabel 1 dan grafik 1.

Saat ini, kebutuhan pengelolaan risiko 
melonjak, namun pada jajaran pemerintah 
pusat, khususnya pengelolaan BMN. Dana 
penanggulangan bencana yang dialokasikan 
dalam APBN mengalami kenaikan pula. Pada 
2010, dialokasikan dana penanggulangan 
bencana sebesar Rp1,076 miliar. Lalu naik 
menjadi Rp2 triliun pada tahun 2012 yang 
dialokasikan sebagai belanja cadangan tanggap 
darurat (0,34% dari total pendapatan). Saat ini, 
dalam pengelolaan asuransi belum ada K/L 

A S U R A N S I    B M N 
Sebagai Salah Satu Mekanisme Pengamanan BMN
teks: Sri Purwati - Direktorat BMN
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Tabel Perkembangan Nilai Barang Milik Negara 7 tahun terakhir (31 Desember 2007 s.d. 30 Juni 2013)

No Periode Laporan Nilai BMN
Perkembangan

Rupiah Persen

1 31 Desember 2007 440.626.562.826.326

2 31 Desember 2008 (audited) 726.983.942.941.088 286.357.380.114.762 65%

3 31 Desember 2009 (audited) 1.059.370.191.002.240 332.386.248.061.152 46%

4 31 Desember 2010 (audited) 1.287.583.051.075.310 228.212.860.073.070 22%

5 31 Desember 2011 (audited) 1.694.574.945.549.620 406.991.894.474.310 32%

6 31 Desember 2012 (audited) 2.012.673.309.054.610 318.098.363.504.989 19%

7 30 Juni 2013 1.732.384.389.103.750 *) (280.288.919.950.860) (14%)

*) Nilai BMN termasuk Akumulasi Penyusutan per 30 Juni 2013

Grafik Perkembangan Nilai Barang Milik Negara TA 2007 s.d. 30 Juni 2013

yang mengasuransikan BMN senilai Rp1.732,38 
triliun yang dimiliki, jadi apabila terjadi bencana 
alam atau risiko lainnya terhadap BMN didanani 
dari APBN.

Demi menanggulangi risiko terhadap BMN, 
sebaiknya risiko dikelola melalui risk transfer, risk 
acceptance atau risk avoidance.  Alternatif yang 
bisa dicoba pemerintah adalah penerapan 
asuransi, khususnya untuk BMN yang rawan 
berbagai risiko, contohnya gedung kantor dan 
kendaraan bermotor. 

Dalam pengelolaan BMN penerapan risk 
management hal yang mesti dilakukan. 
Penerapan risk management ini dapat menjamin 
kestabilan fiskal karena dapat mengurangi 
defisit fiskal khususnya risiko yang timbul oleh 
bencana alam.

Dalam penerapan manajemen risiko 
pengelolaan aset yang baik merupakan hal 
penting dalam mewujudkan good corporate 
governance. Salah satu strategi yang dapat 
dijangkau pemerintah dalam mengelola 
risiko pada aset, melalui penggunaan skema 

asuransi, strategi penggunaan asuransi perlu 
dilaksanakan atas BMN yang sifatnya essential. 
Langkah awalnya, penerapan asuransi dapat 
dilakukan untuk bangunan gedung kantor 
yang rawan risiko, contohnya lokasi daerah 
rawan bencana. Demi mendukung penerapan 
skema asuransi dalam pengelolaan BMN, 
penyesuian sistem penganggaran perlu 
dilakukan, jadi memungkinkan pengalokasian 
dana pertanggungan atas risiko aset untuk 
masing-masing K/L dan perlu dibuat kebijakan 
penganggaran terkait pembayaran klain 
asuransi atas BMN.

Namun, perlu dikaji kembali strategi 
pengelolaan risiko pada aset lainnya yang 
tidak menggunakan financing, contohnya 
penggunaan leasing untuk pemenuhan 
kebutuhan aset. Penggunaan skema leasing, 
membebaskan penyewa (lessee) dari risiko 
kepemilikan pada aset, meliputi risiko 
penurunan harga aset yang disewa, risiko 
keusangan ekonomis dan tekhnologi, risiko 
kerusakan, risiko kecelakaan, risiko kehilangan 
dan risiko lainnya, yang akan ditransfer kepada 
pihak yang menyewakan (lessor).

Selain menggunakan kelembagaan yang telah 
ada, dapat juga dibentuk lembaga pengelola 
risiko tersendiri di bawah Kementerian 
Keuangan dengan bentuk BUMN. Lembaga 
ini bertanggung jawab untuk mengelola dana 
reserves penanggulangan risiko pada aset, 
jadi dari hasil pengelolaan dana reserves tadi 
diharapkan lembaga pengelola risiko bisa 
menanggung seluruh kerugian yang timbul 
dari risiko aset yang tidak tercatat. Lembaga ini 
juga bertanggung jawab membantu K/L dalam 
melakukan pengidentifikasian, pengukuran, 
dan penanggulangan risiko serta melaksanakan 
pengawasan pengelolan risiko aset pada setiap 
K/L.

Pedoman teknis pelaksanaan asuransi harus 
segera disusun, jadi dapat memberikan 
bingkai kerja kepada K/L setidaknya terkait 
dengan skema asuransi yang dapat digunakan, 
jenis asuransi, pihak yg menanggung, pihak 
pemegang polis, jalur pembayaran premi 
asuransi dan penyaluran pembayaran klaim 
asuransi, serta masalah dalam mekanisme 
anggaran.
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Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 
27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang 
Milik Negara/Daerah (BMN/D) pada tanggal 
24 April 2014, menandai dimulainya era baru 
pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). PP 
tersebut menggantikan PP Nomor 6 Tahun 
2006. Walaupun sebagian besar masih 
mengadopsi kerangka pengaturan dalam PP 
Nomor 6 Tahun 2006, namun PP Nomor 27 
Tahun 2014 mengatur lebih jelas dan lebih 
progresif manajemen BMN.

Kesuksesan PP Nomor 6 Tahun 2006

Selama 8 tahun berlakunya PP Nomor 6 
Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/D 
dengan didukung oleh aturan pelaksanaannya 
dan peraturan terkait lainnya, PP tersebut 
telah berhasil meningkatkan akuntabilitas 
dan kualitas pengelolaan dan pelaporan 
BMN. Dimulai dengan kegiatan inventarisasi 
dan penilaian BMN pada tahun 2007, aset 
negara berupa BMN pun semakin tertata dan 
tertatausahakan dengan baik.

Kegiatan inventarisasi dan penilaian yang 
dilakukan Kementerian Keuangan cq. Direktorat 
Jenderal Kekayaan Negara bekerja sama dengan 
seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) berhasil 
menyajikan nilai BMN yang ter-update dan 
lebih reliable. Sebagai gambaran, sebelumnya 
banyak tanah/gedung Pemerintah yang 
tercatat dengan nilai Rp.1 (satu) rupiah, dengan 
penilaian kembali diperoleh nilainya yang wajar 
terhitung tanggal dilakukannya penilaian.

Selain itu, kualitas penyajian Laporan Keuangan 
K/L pun semakin meningkat. Terbukti dengan 
semakin banyaknya K/L yang memperoleh 
opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 
pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) RI. Pada tahun 2006 jumlah K/L yang 
memperoleh opini WTP hanya sebanyak 7 
(tujuh) K/L dan jumlah tersebut meningkat 
drastis menjadi 69 (enam puluh sembilan) K/L 
pada tahun 2012. Predikat WTP merupakan 
peringkat opini tertinggi penyajian laporan 
keuangan dari BPK.

Dimulainya era baru pengelolaan 
BMN
Setelah pencatatan dan pelaporan BMN 
berhasil ditingkatkan, maka sudah sewajarnya 
jika pemerintah melangkah lebih maju dalam 
pengelolaan BMN. PP Nomor 27 Tahun 2014 
merupakan milestone untuk pengelolaan 
BMN yang lebih baik. Secara garis besar, PP ini 
menyiratkan adanya keinginan pemerintah agar 
pengelolaan BMN dapat lebih berkontribusi 
secara lebih nyata kepada kemakmuran 
masyarakat. Menurut penulis, paling tidak, ada 
tiga hal penting yang telah diatur dalam PP 
ini yaitu pengaturan perencanaan kebutuhan 
BMN, dimungkinkan adanya beban modal 
(capital charge) atas penggunaan BMN oleh K/L, 
dan pemanfaatan BMN untuk infrastruktur.

Adanya kegiatan perencanaan kebutuhan 
BMN akan mendorong K/L untuk lebih efisien 
dalam pengadaan BMN. Selain itu juga 
akan memberikan pedoman karena adanya 
standar barang dikaitkan dengan standar 
kebutuhannya. 

ERA BARU
Pengelolaan BARANG MILIK NEGARA
teks: YONI ARDIANTO - DIREKTORAT BMN
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Hasil dari kegiatan perencanaan kebutuhan ini 
diharapkan menghindari adanya pengadaan 
BMN yang mubazir, karena tidak sesuai dengan 
kebutuhannya. Di samping itu, BMN yang 
belum digunakan secara optimal, atau bahkan 
menganggur (idle), dapat lebih diberdayakan.

Hal penting lainnya terkait dengan efisiensi 
APBN, dimungkinkan adanya beban modal 
(capital charge) atas penggunaan BMN oleh K/L. 
Capital charge sudah diterapkan oleh beberapa 
negara lain seperti New Zealand. Skema ini 
bertujuan untuk mengendalikan penggunaan 
BMN yang dikaitkan dengan efektivitas layanan 
yang dihasilkan dari BMN tersebut guna 
menunjang tugas dan fungsi pemerintah.

Ketiga, pengaturan pemanfaatan BMN untuk 
infrastruktur. Apabila dalam PP Nomor 6 Tahun 
2006 jo. PP Nomor 38 Tahun 2008, pemanfaatan 
BMN untuk infrastruktur secara ekspisit hanya 
diatur dengan skema Kerja Sama Pemanfaatan 
(KSP) BMN, maka pada PP Nomor 27 Tahun 2014 
ini pemanfaatan BMN untuk infrastruktur secara 
eksplisit diatur dalam tiga skema pemanfaatan 
BMN yaitu Sewa, KSP, dan Kerja sama Penyediaan 
Infrastruktur (KSPI). 

Infrastruktur ini meliputi:

•	 Infrastruktur transportasi yaitu pelabuhan 
laut, sungai dan/atau danau, bandar udara, 
terminal,dan/atau jaringan rel dan/atau 
stasiun kereta api

•	 Infrastruktur jalan yaitu jalan jalur khusus, 
jalan tol, dan/atau jembatan tol.

•	 Infrastruktur sumber daya air yaitu saluran 
pembawa air baku dan/atau waduk/
bendungan.

•	 Infrastruktur air minum yaitu bangunan 
pengambilan air baku, jaringan transmisi, 
jaringan distribusi, dan/atau instalasi 
pengolahan air minum.

•	 Infrastruktur air limbah yaitu instalasi 
pengolah air limbah, jaringan pengumpul 
dan/atau jaringan utama, dan/atau sarana 
persampahan yang meliputi pengangkut 
dan/atau tempat pembuangan.

•	 Infrastruktur telekomunikasi, meliputi 
jaringan telekomunikasi.

•	 Infrastruktur ketenagalistrikan yaitu 
pembangkit, transmisi, distribusi dan/atau 
instalasi tenaga listrik.

•	 Infrastruktur minyak dan/atau gas bumi 
yaitu instalasi pengolahan, penyimpanan, 
pengangkutan, transmisi, dan/atau 
distribusi minyak dan/atau gas bumi. 

Dengan demikian, pembangunan infrastruktur 
kiranya dapat terakselerasi dengan penerapan 
PP Nomor 27 Tahun 2014 ini. Ketersediaan 
infrastruktur penting dalam memajukan 
perekonomian dan kesejahteraan bangsa. 
Selain itu, dengan adanya infrastuktur yang 
bagus akan meningkatkan daya saing Indonesia 
di kancah perekonomian global. Saat ini daya 
saing Indonesia bertengger di peringkat 38, 
dalam The Global Competitiveness Index 2013-
2014 yang dirilis oleh World Economic Forum. 
Jauh di bawah negara tetangga Singapura yang 
berada di peringkat 2. Sementara itu, dari segi 
ketersediaan infrastruktur, Indonesia berada 
di peringkat 61, yang ternyata juga masih 
di bawah negara-negara tetangga seperti 
Singapore (2), Malaysia (29), Thailand (47) dan 
Brunei Darussalam (58).

Semoga PP Nomor 27 Tahun 2014 ini 
dapat menjadikan pengelolaan BMN lebih 
berkontribusi bagi sebesar-besar kemakmuran 
rakyat. 

No Pokok Perubahan PP 6/2006 jo. PP 38/2008 PP 27/2014

1 Siklus pengelolaan BMN/D Dari penghapusan kemudian 
pemindahtanganan.

Pemindahtanganan terlebih dahulu, 
kemudian pemusnahan dan penghapusan

2 Pendelegasian wewenang 
pengelolaan BMN

- Pengelola BMN dapat mendelegasikan 
kewenangan dan tanggung jawab tertentu 
kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna 
Barang

3 Lingkup perencanaan Perencanaan kebutuhan BMN/D meliputi 
perencanaan kebutuhan pengadaan dan 
perencanaan kebutuhan pemeliharaan BMN/D 

Perencanaan Kebutuhan BMN/D meliputi 
perencanaan pengadaan, pemeliharaan, 
pemanfaatan, pemindahtanganan, dan 
penghapusan BMN/D. 

4 Dasar penetapan status penggunaan Pengelola Barang dapat menetapkan status 
Penggunaan BMN berdasarkan usulan dari 
Pengguna Barang 

Dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang 
dapat menetapkan status penggunaan 
BMN pada Pengguna Barang tanpa 
didahului usulan dari Pengguna Barang

5 Mitra pinjam pakai Pinjam pakai BMN/D dilaksanakan antara 
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah 
atau antar pemerintah daerah

Pinjam pakai BMN/D dilaksanakan antara 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah 
atau antar pemerintah daerah dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan. 

Sebagian Perubahan yang ada pada PP 27 Tahun 2014
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Dalam rangka mengakomodasi perkembangan 
dinamika pengelolaan Barang Milik Negara/
Daerah (BMN/D) yang semakin berkembang 
dan kompleks, Pemerintah telah menerbitkan 
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 
Tahun 2014 sebagai pengganti PP Nomor 
6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/D 
sebagaimana telah diubah dengan PP 
Nomor 38 Tahun 2008. Penerbitan regulasi ini 
memperjelas ruang lingkup BMN/D, meliputi 
BMN/D yang bersifat berwujud dan juga 
melingkupi BMN/D yang bersifat tak berwujud 
sebagai kelompok BMN/D selain tanah dan/
atau bangunan.

PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan telah mengatur 
tentang Aset Tak berwujud (ATB). Paragraf 50 
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 
(PSAP) 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan 
menyatakan bahwa ATB merupakan bagian 
dari Aset Nonlancar yang digunakan secara 
langsung atau tidak langsung untuk kegiatan 
pemerintah atau yang digunakan masyarakat 
umum. Adapun paragraf 60 PSAP 01 telah 
menjelaskan bahwa ATB merupakan bagian 
dari Aset Nonlancar lainnya yang di neraca 
diklasifikasikan dan disajikan sebagai kelompok 
Aset Lainnya. 

Buletin Teknis Nomor 01 tentang Penyusunan 
Neraca Awal Pemerintah Pusat mendefinisikan, 
bahwa ATB merupakan aset nonkeuangan 
yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai 
wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan 
dalam menghasilkan barang atau jasa atau 
digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak 
atas kekayaan intelektual, meliputi: software 
komputer, lisensi dan franchise, hak cipta 
(copyright), paten, dan hak lainnya; serta hasil 
kajian/penelitian yang memberikan manfaat 
jangka panjang.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas 
pelaporan ATB, Komite Standar Akuntansi 

Pemerintahan telah menerbitkan Buletin 
Teknis Nomor 11 tentang Akuntansi Aset Tak 
berwujud, yang memberikan penjelasan terinci 
dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan 
pengungkapan ATB dalam laporan keuangan. 
Buletin Teknis ini juga memberikan penjelasan 
perlakuan khusus atas ATB, yaitu terkait 
amortisasi, penghentian dan penghapusannya.

Klasifikasi aset tak berwujud

Sebuah BMN dikatakan sebagai ATB, jika 
memenuhi kriteria yang ditentukan yaitu 
yang pertama dapat diidentifikasi, BMN 
ketegori ATB dapat dipisahkan dari aset-aset 
lain pada suatu entitas secara jelas, serta 
timbul dari kesepakatan yang mengikat 
seperti hak kontraktual atau hak hukum 
lainnya. Kedua, BMN kategori ATB harus dapat 
dikendalikan oleh entitas yang mengelola atau 
menggunakan. Kemudian yang ketiga, BMN 
tersebut harus pula memiliki manfaat ekonomi 
pada masa yang akan datang

Dilihat dari segi jenisnya, ATB dapat 
dikategorikan ke dalam tiga kategori yaitu 
jenis sumberdaya, cara perolehan serta masa 
manfaat. ATB berbentuk software komputer, 
lisensi dan franchise, hak paten, hak cipta, 
ATB bernilai sejarah serta hasil kajian yang 
memberikan manfaat jangka panjang 
merupakan kategori ATB jenis sumber daya. 
Kemudian menurut cara perolehan, ATB 
dibedakan menjadi ATB yang diperoleh secara 
dibeli, pengembangan internal, pertukaran 
kerja sama, donasi/hibah serta warisan budaya. 
Dari sisi masa manfaat, ATB dikelompokkan 
kepada dua kategori yaitu ATB dengan masa 
manfaat terbatas serta ATB dengan masa 
manfaat tidak terbatas.

Untuk dapat diakui sebakai aset yang 
dikelola atau digunakan oleh suatu entitas, 
ATB diperlukan suatu nilai. ATB dapat diakui 
menurut dua kelompok besar yaitu pengakuan 

berdasar manfaar ekonomi yang diperkirakan 
akan didapat pada masa yang akan datang, 
serta bisa juga dilihat dari perolehan atau nilai 
wajar yang dapat diukur dengan andal.

Untuk mengukur nilainya ada berbagai metode 
digunakan. Untuk ATB yang diperoleh secara 
eksternal, untuk aset yang diperoleh melalui 
pembelian, maka nilai ATB tersebut bisa 
diambil dari biaya perolehannya. Apabila ATB 
diperoleh atas hasil pertukaran serta hibah atau 
donasi, nilai ATB tersebut perlu ditentukan nilai 
wajarnya.

Untuk ATB yang diperoleh atas dasar hasil 
kerja sama, maka ATB disajikan berdasarkan 
biaya perolehannya dan dicatat pada entitas 
yang menerima ATB tersebut sesuai dengan 
perjanjian dan/atau peraturan yang berlaku. 
Sementara untuk ATB yang dikembangkan 
oleh pihak internal disajikan berdasar biaya 
perolehannya, yaitu biaya  meliputi biaya yang 
dikeluarkan sejak ditetapkannya ATB tersebut 
memiliki masa manfaat di masa yang akan 
datang sampai dengan ATB tersebut telah 
selesai dikembangkan. Bentuk ATB lainnya 
adalah ATB berupa aset budaya/bersejarah tak 
berwujud, aset tersebut tidak diharuskan untuk 
disajikan di neraca, namun aset tersebut harus 
diungkapkan dalam CALK. Namun, apabila 
ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk 
memperoleh hak paten, maka hak patennya 
dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya. 
Apabila ada pengembangan untuk ATB, maka 
pengukuran nilai setelah perolehan adalah 
sebesar biayanya dan dapat diatribusikan 
langsung terhadap ATB tertentu (dikapitalisasi 
ke dalam ATB tersebut).

Karena ATB juga memiliki nilai ekonomi, 
maka aset tak berwujud juga mengalami 
penyusutan. Penyusutan ATB dialokasikan 
secara sistematis dan rasional selama masa 
manfaatnya, dengan metode garis lurus, saldo 
menurun dan unit produksi. Metode ini dipilih 

Akuntabilitas 
Pengelolaan BMN Tak 
berwujud
teks: Sri Purwati - DIREKTORAT BMN
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berdasarkan pola konsumsi manfaat ekonomi 
masa depan yang diharapkan dan diterapkan 
secara konsisten dari periode ke periode 
lainnya, kecuali terdapat perubahan dalam 
perkiraan pola konsumsi tersebut. Apabila 
pola konsumsi tidak dapat ditentukan, maka 
digunakan metode garis lurus. 

Beberapa jenis aset tak berwujud dapat 
mengalami penurunan nila yang lebih cepat 
dari perkiraan sebelumnya. Misalkan, produk 
teknologi seperti software dimungkinkan 
mengalami penurunan nilai yang cepat, karena 
perkembangan teknologi yang juga sagat 
cepat. Apabila terjadi indikasi penurunan 
nilai yang lebih cepat dari yang diperkirakan 
semula, maka hal tersebut perlu diungkapkan 
secara memadai dalam CaLK. Jika terbukti 
ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat 
ekonomis di masa mendatang, maka entitas 
dapat mengajukan proses penghapusan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku.

Pada akhirnya, ketika suatu aset tak 
berwujud sudah tidak dapat digunakan 
karena ketinggalan jaman, tidak sesuai 
dengan kebutuhan organisasi yang makin 
berkembang, rusak berat, atau masa 
kegunaannya telah berakhir, maka ATB 
tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki 
manfaat ekonomi masa depan, sehingga 
penggunaannya harus dihentikan. Selain 
itu, ATB juga dapat dilepaskan dengan cara 
pemindahtanganan (hibah, penjualan, tukar 
menukar dan PMN) berdasarkan ketentuan 
dalam PMK Nomor 96/PMK.06/2007.

LBMN Semester I Tahun 2013 telah 
membukukan ATB sebesar Rp15,88 triliun 
(0,92% dari total nilai BMN sebesar Rp1.732,38 
triliun), terdiri atas kelompok Aset Tak berwujud 
(99%) dan Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan 
(1%). BMN ini tersebar pada pada 85 K/L dari 89 
K/L yang menyampaikan laporan BMN. Adapun 

10 K/L dengan nilai BMN tak terwujud terbesar 
adalah sebagaimana grafik 1.

Kendala Pengelolaan Aset Tak 
Berwujud

Hingga saat ini, pengelolaan ATB yang 
tersebar pada hampir seluruh Kementerian/
Lembaga (K/L) ini menghadapi berbagai 
kendala, setidaknya terdapat enam kendala 
dalam peneglolaan ATB yaitu mengenai 
proses identifikasi, masalah kepemilikan, waktu 
pencatatan, amortisasi, penurunan nilai, serta 
mengenai penghentian dan pelepasan ATB.

Dalam hal pengidentifikasian, Kesulitan yang 
dihadapi oleh K/L adalah dalam menentukan 
manfaat dari hasil kajian/ penelitian, yang 
akan dicatat sebagai ATB, apabila memberikan 
manfaat jangka panjang; kendala lainnya yaitu 
ketidakseragaman pengklasifikasian software 
komputer sebagai ATB atau melekat pada nilai 
peralatan dan mesin; kendala pengklasifikasian 
selanjutnya dalam mengidentifikasi data yang 
diindikasikan merupakan ATB (contohnya data 
migas yang diperoleh dari hasil penelitian 
ESDM, hingga saat ini belum dicatat sebagai 
ATB).

Penentuan kememilikan juga merupakan suatu 
kendala pada pengelolaan ATB. Penentuan 
kepemilikan atas ATB yang didanai lebih dari 
satu K/L atau didanai oleh instansi pemerintah 
yang lain. PP Nomor 20 Tahun 2005 hanya 
mengatur bahwa hasil kegiatan penelitian 
dan pengembangan oleh perguruan tinggi 
dan lembaga penelitian dan pengembangan 
yang dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah 
merupakan milik pemerintah, tetapi tidak 
diatur entitas yang akan mencatat ATB yang 
bersumber dari dana cost sharing tersebut.

Kendala pengelolaan ATB selanjutnya adalah 
mengenai waktu pencatatan. Beberapa K/L 
(contohnya: LIPI) mencatat paten setelah ada 
sertifikasi, sedangkan yang lainnya mencatat 
ATB setelah terpenuhi kriteria ATB meskipun 
belum tersertifikasi.

Kendala yang keempat terkait amortisasi ATB, 
yaitu bahwa pada laporan BMN sampai dengan 
semester I tahun 2013 masih menyajikan ATB 
sesuai dengan nilai perolehan dan belum 
dilaksanakan penyusutan selama masa manfaat 
sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 
71 Tahun 2010.

Mengenai penurunan nilai ATB cenderung 
tidak dapat diprediksi. Penurunan nilai dapat 
terjadi apabila terdapat perubahan nilai yang 
material atas ATB tercatat, misalnya nilai pasar 
aset telah turun, manfaat ekonomi yang 
diharapkan diperoleh tidak dapat diperoleh, 
perubahan teknologi yang menyebabkan 
temuan yang dihasilkan menjadi tidak 
dapat dimanfaatkan, perubahan kebijakan 
penggunaan sistem dan lain-lain.

Kendala yang terakhir mengenai penghentian 
dan pelepasan ATB. Bultek Nomor 11 
telah mengatur bahwa penghentian 
ATB dilaksanakan dengan mekanisme 
pemindahtanganan, sedangkan pelepasan 
ATB dilaksanakan dengan mekanisme 
penghapusan sebagaimana diatur dalam PMK 
96/PMK.06/2007. Namun demikian, praktiknya 
K/L tidak seragam dalam menerapkan 
pemindahtanganan dan penghapusan atas 
ATB. 

Dalam rangka memberikan alternatif solusi 
atas berbagai permasalahan yang ada, kiranya 
diperlukan pengaturan yang lebih rinci atas 
pengelolaan ATB termasuk amortisasinya. 
Mengingat pengaturan ATB ini telah 
diakomodasi dalam berbagai revisi Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007, 
sebagai contoh  Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 50/PMK.06/2014 telah mengatur 
penghapusan ATB, maka perlu disiapkan 
pedoman teknis pelaksanaan ATB, sebagai 
salah satu bentuk akuntabilitas pelaporan ATB 
sesuai dengan kondisi atas ATB tersebut. 

Untuk itu, diperlukan pengaturan pengelolaan 
termasuk penatasauhaan BMN Tak Berwujud 
secara lebih rinci guna mempercepat 
akuntabilitas pengelolaan BMN Tak Berwujud 
demi terwujudnya good corporate governance. 

(dalam milliar rupiah)
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Sudah lebih dari 50 tahun silam, pendaftaran 
tanah di Indonesia telah diamanatkan oleh 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 
mengamanatkan guna menjamin kepastian 
hukum tanah dengan mendaftarkan tanah di 
seluruh wilayah Republik Indonesia.

Berangkat dari amanat tersebut, Pemerintah 
menertibkan pengelolaan aset tanah 
pemerintah melalui pendaftaran aset 
tanah pemerintah. Pendaftaraan tanah 
ini, selanjutnya disebut dengan sertifikasi, 
merupakan kewajiban setiap kementerian dan 
lembaga di Indonesia.

Dalam rangka pensertipikatan tanah 
pemerintah,  pada tahun 2009 Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) bekerja sama 
dengan Kementerian Keuangan mengeluarkan 
peraturan bersama untuk mempercepat 
pelaksanaannya. Serangkaian persiapan dan 
pembahasan dengan pihak-pihak terkait secara 
intens dilakukan untuk mengimplementasikan 
peraturan bersama tersebut. Selanjutnya 
sejumlah ketentuan dikeluarkan sebagai 
landasan pelaksanaan percepatan 
pensertipikatan tanah pemerintah.

Pada kesempatan kali ini, Tim Media 
Kekayaan Negara berhasil menemui dan 
menggali seluk-beluk sertifikasi dari salah 
satu tokoh yang memotori program ini yaitu 
Direktur Pengadaan Tanah Wilayah I Badan 
Pertanahan Nasional Noor Marzuki. Di sela-
sela kesibukannya sebagai direktur dan nara 
sumber nasional, Noor Marzuki menyempatkan 
berbagi mengenai latar belakang dan harapan-
harapan yang ingin dicapai dari program 
sertifikasi.

Adanya amanat undang-undang di atas 
menjadi landasan utama dilaksanakannya 
program sertifikasi tanah pemerintah. BPN 
sebagai instansi yang menangani pendaftaran 
tanah menjadi instansi yang memegang 
peranan penting dalam program ini. Pria yang 
meniti karir sebagai PNS sejak tahun 1986 ini 
menjelaskan tujuan pelaksanaan program 
ini adalah terjaminnya kepastian fisik dan 
kepastian hukum dari aset pemerintah.

Pertama, tanah pemerintah terjamin dari 
aspek fisiknya. Dengan adanya sertifikasi, akan 
diketahui dengan jelas dimana letak, batas, dan 
berapa luas aset pemerintah. Kepastian ini akan 
mengamankan aset dari peluang terjadinya 
pengakuan atau sengketa oleh pihak lain.

Kedua, kepastian aspek hukum. Dengan 
adanya sertifikasi, akan diketahui secara pasti 
siapa pemilik (atas nama) tanah. Apakah 
pemerintah pusat atau daerah. Kepastian aspek 
hukum akan memudahkan pemerintah dalam 
melakukan penggunaan atau pemanfaatan 
aset dimaksud.

Keberhasilan suatu program akan tercapai 
apabila ada kerja sama yang baik dari berbagai 
pihak yang berkepentingan. Noor menjelaskan, 
dalam upaya mewujudkan keberhasilan 
program ini, banyak langkah yang sudah 
dilakukan oleh pemerintah.

Salah satu langkah kemudahan yang 
dilakukan jauh sebelum program percepatan 
pensertipikatan tanah pemerintah yang 
dilakukan bersama Kementerian Keuangan 
adalah membuat kebijakan kemudahan 
pendaftaran untuk aset pemerintah yang 
tidak memiliki bukti kepemilikan. Banyaknya 
aset yang dimiliki pemerintah namun tidak 
mempunyai dokumen kepemilikan merupakan 
penyebab adanya kebijakan ini. Sejak 1992, 
melalui Surat Edaran Kepala BPN Nomor 900 
tahun 1992, pendaftaran tanah pemerintah 
yang secara de facto dimiliki namun tidak 
terdapat bukti kepemilikan, cukup dibuat surat 
keterangan kepemilikan aset.

SERTIFIKASI
aset aman & berdaya guna
teks: qori kharismawan, foto: aqib widayatno - humas djkn

Direktur Pengadaan Tanah Wilayah I Badan Pertanahan Nasional Noor Marzuki
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Kemudahan selanjutnya, selama ini, 
kewenangan pendaftaran masih terbagi pada 
tiga tempat yaitu kantor petanahan, kantor 
wilayah, dan pusat, tergantung luasnya. Sejak 
adanya reformasi birokrasi yang menyeluruh 
di BPN, kewenangan dalam mendaftarkan 
tanah bersifat tunggal. Kini, pendaftaran cukup 
dilakukan di kantor-kantor pertanahan (tingkat 
kabupaten/kota) di seluruh indonesia.

Kemudahan keempat terkait anggaran 
pendaftaran. Beberapa kementerian dan 
lembaga kebingungan mengenai biaya yang 
timbul dari sertifikasi ini. Melalui kebijakan 
Menteri Keuangan, anggaran untuk kegiatan 
pendaftaran tanah disatukan di BPN semua. 
Kementerian dan lembaga tidak perlu lagi 
menganggarkan biaya untuk keperluan 
sertifikasi ini.

Program sertifikasi ini merupakan program 
bersama nasional. BPN tidak mungkin bisa 
melaksanakan program ini sendiri. Menurut 
Noor, kerja sama dari berbagai pihak mutlak 
diperlukan. Kesungguhan dari kementerian 
dan lembaga untuk mendaftarkan tanahnya 
diharapkan demi tercapainya tujuan program 
ini. Komunikasi dan koordinasi dari semua 
kementerian dan lembaga akan menjadi kunci 
sukses pelaksanaan program ini.

Selain peran kementerian dan lembaga selaku 
Pengguna Barang, kerja sama dari Kementerian 
Keuangan selaku Pengelola Barang sangatlah 
dibutuhkan. Sejak awal program sertifikasi 

diluncurkan, kerja sama antara BPN dan 
Kementerian Keuangan terjalin dengan baik. 
Pria kelahiran Palembang ini menuturkan 
perlunya untuk terus menjalain kerja sama 
ini, baik di tingkat pusat maupun di tingkat 
wilayah antara kantor pertanahan dengan 
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Kerja sama ini pun dituangkan dalam 
kelompok kerja pembentukan database aset 
tanah pemerintah. Dengan bantuan aplikasi 
sistem manajemen dan informasi tanah 
pemerintah (Simantap), disusunlah database 
tanah pemerintah di seluruh kementerian dan 
lembaga se-Indonesia. Database ini terdiri dari 
informasi jumlah aset yang dimiliki pemerintah, 
mulai dari jumlah yang belum terdaftar, belum 
bersertifikat, sampai pada aset yang berstatus 
sengketa. Mengingat terbatasnya sumber daya 
untuk proses sertifikasi, dari data-data ini akan 
diambil skala prioritas mengenai tanah mana 
yang akan didaftarkan.

Suatu program baru pasti akan ada kendala 
pelaksanaan di lapangan, sebaik apapun 
perencanaan program tersebut. Noor 
menjelaskan beberapa kendala antara lain, 
pihak pemegang aset (kementerian dan 
lembaga) tidak dapat menunjukan letak aset 
secara pasti, kondisi aset yang terkadang 
belum clear secara hukum, masih belum 
ada bukti-bukti kepemilikian, dan kondisi 
di lapangan ada aset tanah yang diduduki 
masyarakat, serta masalah pencatatan aset 
terkait otonomi daerah.

Berbagai macam upaya terus dilakukan oleh 
BPN, Kementerian Keuangan melalui DJKN, 
dan kementerian dan lembaga di seluruh 
Indonesia untuk menyukseskan program ini. 
Pria yang mempunyai filosofi hidup tugas 
adalah amanah yang harus dilaksanakan 
sebaik-baiknya dan tidak boleh ditunda tunda 
ini berharap dengan adanya komunikasi yang 
baik, keterbukaan informasi, dan koordinasi di 
tingkat pusat, wilayah, dan lapangan, target 
tanah yang sudah terdaftar akan dicapai dalam 
kurun waktu dua tiga tahun ke depan.

Noor berpesan kepada semua pihak yang 
terlibat dalam program ini khususnya kepada 
Pengguna Barang agar mengelola aset tanah 
dengan tertib dan mencatatnya dengan baik. 
Semua pihak harus menyadari bahwa harus 
ada pengamanan terhadap aset tersebut 
dimulai dengan melaksanakan kewajiban 
pendaftaran tanah. Apapun masalah yang 
dihadapi di lapangan selalu dikoordinasikan. 
BPN selalu siap memberikan solusi. 

Aspek keamanan yang didapat dari sertifikasi 
berupa jaminan kepastian fisik dan hukum 
akan menambah daya guna dari aset tersebut. 
Ketika tanah negara dapat didayagunakan 
dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat 
bagi negara di atasnya, maka aset tersebut 
dikatakan aset yang bernilai guna dan 
menguntungkan. Hal ini akan selaras dengan 
amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah.

“Keberhasilan 
suatu program 
akan mudah 
tercapai apabila 
ada kerja sama 
yang baik 
dari berbagai 
pihak yang 
berkepentingan.” 
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komitmen pimpinan
Kunci Sukses Prestasi Pengelolaan BMN
teks: dwinanto, foto: aqib widayatno - humas djkn

Komitmen pimpinan dalam pengelolaan 
merupakan salah satu kunci sukses dalam 
mempertahankan prestasi opini Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP) secara beturut-turut 
sejak 2008 – 2013 pada Badan Meteorologi, 
Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Pencapaian 
ini sudah dirintis sejak adanya audit tahun 
2006, sebagian besar Kementerian/Lembaga 
(K/L) opininya masih disclaimer termasuk BMKG. 
Hal ini mendorong internal BMKG berbenah 
melakukan perbaikan, ungkap Sekretaris 
Utama BMKG Soepriyo pada sesi wawancara 
Tim Media Kekayaan Negara di kantor BMKG 
Jakarta (28/05).

Tugas dan Fungsi BMKG melaksanakan 
tugas pemerintahan di bidang meteorologi, 
klimatologi, kualitas udara, dan geofisika sesuai 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 
Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, 
dan Geofisika. Motto BMKG untuk memberikan 
pelayanan informasi meteorologi, klimatologi, 
kualitas udara, dan geofisika kepada instansi 
pemerintah, swasta, maupun masyarakat 
secara luas, cepat, tepat, akurat, dan mudah 
dipahami.

 Terkait prestasi pengelolaan Barang Milik 
Negara (BMN) pada BMKG tidak terlepas dari 
beberapa kebijakan yang diterapkan dalam 
internal, seperti adanya harmonisasi peraturan-

peraturan yang terkait dengan pengelolaan 
BMN.

Pertama, BMKG menerbitkan peraturan-
peraturan petunjuk teknis aplikasi kebijakan 
pengelolaan BMN yang ditetapkan dalam 
Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri 
Keuangan maupun Peraturan Direktur Jenderal 
Kekayaan Negara, misalnya Keputusan Kepala 
BMKG Nomor Kep-68 Tahun 2013 tentang 
Pelimpahan Wewenang Pembentukan Panitia 
Penghapusan kepada Satuan Kerja Daerah. 
Beberapa peraturan terkait yang sudah di-
launching BMKG terkait pengelolaan BMN, di 
antaranya:
•	 Keputusan Kepala BMKG Nomor Kep-

145 tahun 2013 tentang pelimpahan 
sebagian kewenangan pengelolaan BMN 
di lingkungan BMKG kepada kepala satker 
di daerah. 

•	 Keputusan Kepala BMKG Nomor Kep-
007 tahun 2007 tentang Tata Cara 
Tetap Pelaksanaan Penatausahaan dan 
Pengelolaan BMN di lingkungan BMKG.

•	 Keputusan Kepala Nomor Kep-011 tahun 
2008 mengenai Tata Cara Pelaksanaan, 
Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan 
dan Pemindahtanganan BMN di 
Lingkungan BMKG.

Kedua, faktor dominan dalam pengelolaan 
BMN adalah pembinaan secara rutin dan 
terarah. Pembinaan BMN di BMKG sendiri 
sudah dilaksanakan sejak adanya opini audit 
tahun 2006 yang sebagian besar K/L opininya 
masih disclamer termasuk BMKG. Dengan 
adanya opini disclamer dari BPK RI tersebut 
menuntut semua jajaran di BMKG untuk 
berbenah melakukan perbaikan. Hasilnya pun 
tidak main-main, mulai tahun 2008 sampai 
2013 BMKG selalu menerima opini Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP) dari BPK RI. 

Soepriyo juga menambahkan strategi 
BMKG untuk mempertahankan opini WTP 
adalah komitmen pimpinan baik di tingkat 
paling tinggi sampai di tingkat kepala 
satker yang secara bersama-sama terpadu 
untuk menjaga pelaporan keuangan dan 
pelaporan BMN secara tertib. Kemudian terkait 
implementasinya, sejak tahun 2008, BMKG 
sudah melakukan rekonsiliasi internal antara 
petugas SIMAK BMN dengan petugas SAKPA 
secara rutin tiap bulannya. 

Pria dua anak yang mempunyai hobi tenis 
lapangan ini juga menambahkan, yang 
tidak kalah penting adalah dilakukannya 
koordinasi internal antara Kantor Pusat BMKG 
dengan satker di daerah. Pola koordinasi 
ini dilaksanakan dengan pengendalian 

Sekretaris Utama BMKG Soepriyo
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dan surat edaran, apabila ada temuan dari 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Koordinasi 
diwujudkan dalam sebuah workshop dalam 
rangka pembinaan dan sosialisasi peraturan 
terbaru yang secara rutin diadakan. Tiap tahun 
para kepala satker dan petugas SIMAK BMN 
diikutsertakan dalam workshop tersebut. 
Workshop ini melibatkan narasumber dari 
pihak DJKN, BPK RI dan Direktorat Akuntansi 
Laporan Keuangan. 

Soepriyo beranggapan bahwa penatausahaan 
barang tidak kalah pentingnya dengan 
penatausahaan keuangan, bahkan 
menatausahakan barang lebih sulit dan 
cenderung tidak disukai daripada mengelola 
keuangan. Akan tetapi, adanya perhatian serius 
dari pimpinan terkait pengelolaan BMN ini 
membuat semua jajaran BMKG mengerti akan 
pentingnya pengelolaan BMN tersebut. 

Kemudian terkait pengawasan dan 
pengendalian BMN, Soepriyo menyampaikan 
BMKG telah menerbitkan surat edaran 
monitoring dan rekapitulasi mengenai 
pengawasan dan pengendalian BMN. 
Monitoring ini bisa dilakukan oleh Biro Umum 
maupun pihak inspektorat terkait audit. Hasil-
hasil audit ini segera ditindaklanjuti terkait 
pengelolaan BMN. Misalnya saja ada barang 
yang hilang, maka segera ditindaklanjuti 
dengan memerintahkan auditor untuk 
memeriksanya, mengapa barang bisa hilang, 
sejauh mana tingkat kelalaiannya kalau 
memang barang tersebut hilang disebabkan 
karena kelalaian. Kalau memang karena 
kelalaian, tentu harus segera dikenakan 
Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dalam rangka proses 
penghapusannya. “Jika monitoring semacam 
ini dilakukan secara bertahap dan rutin, maka 
temuan audit yang sama tidak akan lagi 
terulang,” tegasnya. 

Dalam pengelolaan BMN ini, masih terdapat 
beberapa kendala yang dihadapi oleh BMKG. 
Ada dua kendala yang utama, pertama terkait 
aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan 
Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) 
yang dikembangkan oleh DJKN. Soepriyo 
mengatakan, bahwa output yang dihasilkan 
aplikasi tersebut kadang-kadang masih kurang 
stabil sehingga masih kurang akurat. Soepriyo 
beranggapan bahwa penyebab dari hal 
tersebut masih kurangnya sosialisasi dari pihak 
DJKN terkait penambahan menu-menu baru 
pada aplikasi tersebut. 

Kemudian Soepriyo menyatakan kendala 
yang kedua terkait sumber daya manusia 
internal BMKG. Petugas yang sudah terlatih 
dan terdidik dalam menggunakan aplikasi 
SIMAK BMN ini masih terbatas dan kadang 
harus mengikuti pola mutasi yang ada. Petugas 
yang sebelumnya memang dipersiapkan untuk 
menggunakan aplikasi SIMAK BMN pada kantor 
daerah tertentu harus pindah ke kantor yang 
lain, sehingga harus mendidik pegawai yang 
lain. 

Terkadang ada peraturan baru yang belum 
disosialisasikan tetapi sudah diterapkan, 
sehingga perlu adanya percepatan dalam 
sosialisasi peraturan terbaru. Melihat BMKG 
yang memiliki 183 satker yang tersebar di 
seluruh Indonesia, menuntut adanya strategi 
dalam percepatan sosialisasi tersebut. Untuk 
percepatan sosialisasi peraturan terbaru, BMKG 
telah memanfaatkan website BMKG sendiri.  
BMKG juga memanfaatkan event-event seperti 
rakernis dan rakornas untuk mensosialisasikan 
peraturan-peraturan terbaru.

Pada bagian lain terkait Soepriyo juga 
memberikan komentar terkait pelayanan yang 
diberikan DJKN dalam pengelolaan BMN. Pria 
yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Umum 
BMKG ini beranggapan, bahwa koordinasi 

antara BMKG dengan DJKN sudah dilakukan 
dengan baik, tetapi ada beberapa hal yang 
perlu ditingkatkan. Soepriyo menyoroti masih 
adanya perbedaan persepsi antara Kantor 
Pusat DJKN, Kanwil DJKN dan Kantor Pelayanan 
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terkait 
aturan dalam KMK RI Nomor 218/KM.6/2013 
sebagai pengganti KMK RI Nomor 31/
KM.6/2008 tentang Pelimpahan Wewenang. 

Pada bagian usulan penghapusan dan 
penetapan status kadang antara Direktorat 
Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem 
Informasi DJKN dengan tingkat KPKNL 
terjadi pemahaman yang berbeda, terkait  
acuannya menggunakan per usulan paket 
antara pengertian satuan barang dan paket 
barang. Perbedaan-perbedaan seperti ini 
menjadi bahan evaluasi tersendiri bagi DJKN. 
Selebihnya hubungan koordinasi antara 
KPKNL  dengan satker BMKG di daerah terkait 
pengelolaan BMN berjalan dengan baik.

Terkait dengan keluarnya Peraturan Pemerintah 
Nomor 27 tahun 2014 sebagai pengganti 
Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/
Daerah, Soepriyo juga memberikan beberapa 
pandangannya. Pertama, koordinasi antara 
BMKG dan DJKN harus terus ditingkatkan di 
berbagai tingkatan level baik di tingkat pusat 
maupun daerah. Yang kedua, optimalisasi 
pemanfaatan BMN yang belum terkelola 
dengan baik, agar dapat meningkatkan sumber 
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). “Masih 
banyak BMN yang dapat digunakan sebagai 
sumber PNBP, tetapi karena belum adanya 
tarif yang diterbitkan, maka BMN tersebut 
belum bisa dimanfaatkan”, lanjutnya. Soepriyo 
berharap birokrasi yang terkait penatausahaan 
BMN dapat dijalankan lebih efisien, lebih tertib, 
sehingga dapat meningkatkan Anggaran 
Pendapatan Belanja Negara.

“Komitmen 
pimpinan dari 
tingkat paling tinggi 
sampai satker yang 
secara terpadu 
untuk menjaga 
pelaporan keuangan 
dan pelaporan BMN 
secara tertib.”Soepriyo bersama kepala BMKG (kiri).
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PT Merpati Nusantara Airlines (PT MNA) 
merupakan maskapai penghubung wilayah-
wilayah yang tersebar di Indonesia, khususnya 
bagian Timur Indonesia yang sulit dilewati 
oleh pesawat-pesawat besar. Walaupun pada 
rute-rute tersebut banyak terdapat maskapai 
swasta pengganti akan tetapi terasa berbeda 
karena PT MNA adalah perusahaan negara, dan 
mengingat tujuan bahwa BUMN tidak semata 
mencari keuntungan.

Tetapi Keadaan finansial PT MNA memang 
terus memburuk 5 tahun belakang. Akhir tahun 
2013 saja PT MNA sudah memeiliki kerugian 
usaha Rp 419 Miliar dan kerugian bersih Rp 945 
Miliar dan juga beban hutang Rp 7,6 Triliun

PT MNA, Dulu dan Kini

Pada era tahun 1975-1978 dan sampai tahun 
1976 PT MNA pernah mengalami masa 
kejayaannya sebagai maskapai rute perintis, 
maskapai yang ditugaskan sebagai armada 
jemaah haji serta melayani penerbangan 
borongan internasional (charter flight).

Pada tahun 2025, IATA dan Airbus memprediksi 
pasar Indonesia saat itu adalah 2,5 kali pasar. 
Berdasarkan data statistik Kementerian 
Perhubungan 2012, jumlah penumpang 
domestik tahun 2013 diperkirakan mencapai 
79 juta penumpang dengan pertumbuhan 
sekitar 15%. Tahun 2016, diperkirakan jumlah 
penumpang domestik akan mencapai 120 juta 
penumpang.

Dimana PT MNA saat pangsa pasar 
penerbangan dalam negeri melonjak?

Pada periode 2010-2012, PT MNA berada 
di kisaran 3%-4% serta beroperasi di antara 
“low cost carrier” dan “full service” dan PT MNA 
pamornya menurun sejak 5 tahun belakangan. 
Layanan operasional penerbangan semua rute 
yang dilayanin PT MNA terpaksa dihentikan 
sejak 30 Januari 2014 dan sejak Desember 
2013 para karyawan sudah tidak digaji. 
Layanan penerbangan yang terhenti ini akibat 
dari semakin terpuruknya kondisi keuangan 
PT MNA, PT MNA pun tidak sanggup lagi 
membayar avtur, sehingga Pertamina berhenti 
mengirim avtur dan juga ketidaksanggupan PT 
MNA membayar asuransi pesawat yang telah 
lewat tanggal kepada Jasindo. 

Menelisik Peluang PT MNA

Pemerintah memasukan PT MNA dalam 
program Restrukturasi dan/atau revitalisasi (RR) 
BUMN, PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) 
ditugaskan untuk melakukan RR BUMN 
sebagaimana dalam PP Nomor 61 Tahun 2008. 
Berdasarkan PP 61 Tahun 2008, disebutkan 
bahwa BUMN yang dilakukan restrukturisasi 
dan revitalisasi ditetapkan oleh Menteri BUMN 
setelah mendapatkan persetujuan Menteri 
Keuangan. 

Dalam ketentuan pelaksanaannya, Direktorat 
Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) c.q Direktorat 
KND menjadi unit di bawah Kementerian 
Keuangan yang menyampaikan analisis 
permasalahan BUMN dan memberikan 
rekomendasi kepada Menteri Keuangan terkait 
usulan skema restrukturisasi BUMN. Selanjutnya 
masalah ditangani oleh Kementerian Keuangan 
secara koordinasi antar unit eselon I, yaitu DJKN 
c.q Direktorat KND, DJPb c.q. Direktorat SMI, 
Sekretaris Jenderal Kementrian Keuangan c.q 
Biro Hukum, DJA, dan DJP. 

MENANTI MERPATI 
TERBANG TINGGI
teks: Indriasari Sundoro - Direktorat KND

foto: google image
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Dari analisis SWOT di atas, PT MNA memiliki 
kelebihan dan peluang seperti fasilitas 
pemeliharaan pesawat yang memadai (MMF),  
kru (pilot, awak kabin, maupun teknisi) yang 
berpengalaman dan berkemampuan tinggi,  
dan juga faktor eksternal seperti kebijakan 
pemerintah ataupun perkembangan 
perekonomian di Indonesia, setidaknya menjadi 
faktor bagi PT MNA untuk berkembang. Namun, 
armada pesawat yang tua, masalah likuiditas 
dan utang, banyaknya jumlah pegawai yang 
dibiayai, juga dampak eksternal akibat harga 
avtur yang melonjak ataupun persaingan ketat 
menjadi kelemahan dan ancaman yang harus 
diwaspadai, karena dapat membuat PT MNA 
semakin jatuh dalam kondisi financial distress.

Menanti Merpati 

PT MNA pun selama ini telah diberi dukungan 
oleh pemerintah, penyuntikan modal yakni 
pemberian PMN pada tahun 2005 sebesar Rp75 
miliar, Rp450 miliar pada tahun 2006, dan Rp561 
miliar pada tahun 2011. Selain penyuntikan 
dana modal, pemerintah juga memberikan 
dukungan pendanaan melalui pemberian 
utang SLA (subsidiary loan agreement) sebesar 
Rp2,3 triliun untuk pembelian simulator dan 
pesawat MA60, serta pinjaman dana RR yang 
dikelola PT PPA sebesar Rp300 miliar.  Selain 
dukungan pendanaan tersebut, Pemerintah 
c.q. Menteri BUMN menugaskan PT PPA 

untuk mengawal pelaksanaan RR PT MNA. 
Dalam pelaksanaan RR PT MNA, PT PPA telah 
melakukan pemecahan masalah melalui due 
dilligence, assessment, termasuk menempatkan 
wakil PT PPA menjadi salah satu direksi pada PT 
MNA untuk mengawal jalannya RR PT MNA.

PT MNA mengajukan permohonan supaya 
dapat dilakukan debt to equity swap pada 
utang Pemerintah. Tujuannya adalah untuk 
memperbaiki neraca perusahaan. Dan PT 
MNA berharap Pemerintah c.q. Kementerian 
BUMN selaku RUPS dapat mendukung, agar 
utang perusahaan kepada BUMN dapat diubah 
menjadi penyertaan modal pada PT MNA. 

Dalam pelaksanaan restrukturisasi PT MNA,  
beberapa hal yang perlu menjadi perhatian 
yaitu :

a. Restrukturisasi di PT MNA tidak hanya 
restrukturisasi finansial, melainkan juga 
restrukturisasi bisnis & operasional serta 
restrukturisasi manajemen. 

b. Perbaikan Restrukturisasi bisnis & 
operasional supaya PT MNA bisa 
beroperasi secara efisien, bersaing dengan 
kompetitor penerbangan lain, serta 
menata kembali rute-rute penerbangan 
dengan menghilangkan rute yang tidak 
menguntungkan kecuali rute perintis. 

c. PT MNA perlu mempertimbangkan untuk 
merubah arah bisnis yang bukan lagi 
head to head dengan maskapai besar di 
rute penerbangan komersial, melainkan 
mengedepankan strategi penerbangan 
LCC (low cost carrier) dan strategi nieche 
yaitu kembali fokus pada penerbangan 
perintis.

d. Di sisi manajemen dan SDM, perusahaan 
harus mempertimbangkan rightsizing 
melalui pemangkasan jumlah pegawai 
secara signifikan demi pelaksanaan cost 
reduction program. 

e. Langkah-langkah cost reduction program 
perlu secara disiplin dilakukan pada 
berbagai sektor pengeluaran yang 
dapat meminimalisasi bleeding finansial 
perusahaan, dan bekerja sama dengan 
pihak lain untuk peningkatan kinerja dan 
pendapatan. 

Bagaimanapun hasil keputusan Restrukturasi 
PT MNA, perbaikan harus berpegang pada 
prinsip least cost to government dengan tetap 
memperhatikan layanan bagi masyarakat 
wilayah perintis. Harapan besar agar Merpati 
terbang kembali. Semoga harapan ini tidak 
hanya menjadi angan-angan.

STRENGTH 

•	 Memiliki MMF dengan EASA & DOA certification
•	 Keberadaan fasilitas ground handling di semua station Merpati
•	 Ketersediaan crew memadai
•	 Rute perintis, domestik & regional
•	 Memiliki kemampuan Operation Training (Pilot School, FOO, Cabin 

Crew)

WEAKNESS

•	Jumlah armada kurang dan usia tua 
•	Jumlah SDM terlalu banyak
•	Marketing kurang agresif, Brand Image lemah & produk kurang 

bersaing
•	Kemampuan generate revenue rendah
•	Permasalahan likuiditas
•	Sistem IT untuk airlines tidak update
•	Unit cost armada di atas 8 cent dollar
•	Beban hutang yang terlampau besar

OPPORTUNITIES

•	Kebijakan pembatasan new entrants oleh pemerintah
•	Belum tersedia substitusi angkutan penumpang yang cepat
•	Stabilitas politik
•	Pertumbuhan ekonomi Indonesia: 5.8%
•	Pertumbuhan trafik penumpang: 12%

THREATS

•	Persaingan airlines yang ketat di domestik & regional
•	ASEAN Open Sky Policy (2015)
•	Agent switching cost rendah
•	Fluktuasi harga avtur relatif tinggi
•	Perekonomian global yang dinamis
•	Ketergantungan terhadap supplier (pesawat terbang)

Tabel 1
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Untuk menjadi unit yang terbaik, memang 
bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan. 
Hal itu membutuhkan motivasi kerja yang kuat 
di semua lini, komitmen pada visi dan misi 
organisasi, serta kemampuan manajemen yang 
baik untuk mencapai target. Pada tahun 2013, 
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan 
Negara (DJKN) Sumatra Selatan, Jambi, 
dan Bangka Belitung, selanjutnya disebut 
dengan Kanwil DJKN SJB, membuktikan diri 
sebagai kantor wilayah dengan indeks kinerja 
utama (IKU) terbaik di lingkungan DJKN. 
Untuk capaian IKU, berdasarkan Nilai Kinerja 
Organisasi, IKU Kanwil DJKN SJB tahun 2013 
mencapai 116,81%.

Prestasi ini tidak lepas dari kepemimpinan dan 
kerja sama tim yang solid dari para pegawai 
Kanwil DJKN SJB. Semua lini organisasi bahu 
membahu untuk mencapai beragam tujuan 
terkait pengelolaan kekayaan negara, piutang 
negara, dan lelang. Kerja keras sepanjang tahun 
2013 terbayarkan dengan prestasi ini. Apresiasi 
patut diberikan kepada semua yang terlibat, 
mulai dari pucuk pimpinan yang dipegang 
kepala kantor sampai ke pelaksana pekerjaan 
teknis di level staf.

Tim Media Kekayaan Negara berkesempatan 
mewawancarai Kepala Kanwil DJKN SJB 
didampingi semua kepala bidang untuk 

mengetahui lebih jauh seluk-beluk strategi, 
capaian, kegiatan, dan berbagai hal yang 
mengantarkan mereka menjadi kantor wilayah 
DJKN terbaik.

Kepala Kanwil DJKN SJB Meirijal Nur 
menjelaskan, capaian tahun 2013 merupakan 
buah kerja keras semua jajaran. Apresiasi 
pantas diberikan pada pendahulunya, Encep 
Sudarwan yang kini menjabat sebagai Direktur 
Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem 
Informasi DJKN. Mulai kuartal terakhir 2013, 
Meirijal, pada prinsipnya, hanya meneruskan 
strategi dan menjaga agar sesuai target.

lebih baik dan lebih baik lagi
Profil Kantor Wilayah DJKN Sumatra Selatan, Jambi, 
dan Bangka Belitung
teks: qori kharismawan, Foto: Aqib widayatno - Direktorat Hukum dan hubungan masyarakat

Kepala Kanwil DJKN SJB Meirijal Nur
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Untuk tahun 2014, pria kelahiran Lubuk Basung 
46 tahun silam ini mencoba mengaplikasikan 
strategi di tahun 2013 dengan menambah 
beberapa hal terutama terkait dengan sinergi 
dan pengawasan. Sinergi yang dimaksud 
adalah sinergi internal kanwil, sinergi kanwil 
dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 
dan Lelang (KPKNL), dan sinergi antara kanwil 
dengan pemangku kepentingannya. Tujuan 
utama penekanan sinergi adalah memperbaiki 
alur informasi dan komunikasi. Adanya sinergi 
yang baik akan menciptakan komunikasi 
yang efektif dan mengurangi miskomunikasi. 
Perpaduan antara sinergi dan kinerja yang baik 
akan menghasilkan prestasi terbaik. 

Bentuk nyata perbaikan sinergi berupa 
komunikasi adanya kegiatan morning call 
setiap dua minggu sekali dan monitoring 
serta evaluasi setiap akhir bulan. Meirijal 
menegaskan, adanya kegiatan semacam ini, 
akan menjadikan kinerja terpantau di semua 
lini. Untuk monitoring yang efektif, perencanaan 
strategi di awal selalu melalui diskusi bersama 
semua pihak kanwil. Dalam perencanaan ini, 
target, risiko, dan kendala serta skala prioritas 
dikaji bersama.

Menyiasati kebiasaan penyerapan anggaran 
yang dominan di akhir tahun, Meirijal 
membuat skema kegiatan berdasarkan 
target IKU. Kegiatan ini rutin dipantau, dibuat 
skala prioritas, dan dikontrol, sehingga 
target IKU bulanan selalu terpenuhi. Dengan 
terpenuhinya target ini, kinerja dan anggaran 
pasti tercapai secara proporsional hingga akhir 
tahun.

Kantor yang beralamat di Gedung Keuangan 
Negara Jalan Kapten A. Rivai Nomor 4 
Palembang sejak tahun 1970 ini memiliki 
slogan “lebih baik dan lebih baik lagi.” Slogan 
ini bermakna prestasi baik yang sudah dicapai 
merupakan hasil kerja di masa lalu. Prestasi 
ini jangan sampai membuat terlena dan tidak 
terpacu untuk mencapai yang lebih baik. 
Masalah akan datang seiring waktu berjalan, 
baik jumlah maupun kompleksitasnya, 
sehingga perlu terus melakukan perbaikan.

Pembinaan Terpadu

Mulai tahun 2014, Kanwil DJKN SJB 
mencanangkan kegiatan pembinaan 
terpadu. Tujuan yang ingin dicapai dari 
metode pembinaan terpadu adalah 
kegiatan pembinaan di KPKNL maupun 
stakeholders tidak berjalan sendiri-sendiri. 
Selama ini, masing-masing bidang di kanwil 

melakukan pembinaan secara terpisah, tidak 
ada koordinasi antara satu bidang dengan 
yang lainnya. Bentuk nyata dari metode ini 
berupa pembentukan tim pembinaan yang 
terdiri dari perwakilan semua bidang. Ketika 
melaksanakan pembinaan, semua kebutuhan 
akan terpenuhi dalam sekali perjalanan dinas. 
Di kanwil DJKN SJB sendiri sudah berjalan 
empat tim dengan hasil yang baik.

Pembinaan stakeholders berupa kegiatan 
pengenalan institusi kepada semua 
stakeholders, mulai dari debitur, satuan kerja, 
pengguna jasa lelang, penilaian, dan lain-lain. 
Pembinaan ini membutuhkan kemampuan 
komunikasi yang baik, karena masing-
masing pihak eksternal mempunyai tingkat 
pemahaman yang berbeda-beda. Sebagai 
contoh, kanwil DJKN SJB beberapa kali 
melalukan rapat koordinasi terkait kegiatan 
sertifikasi tanah pemerintah dengan Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) serta kementerian 
dan lembaga. Koordinasi dilakukan dengan 
intens dan melalui kerja sama dalam bentuk 
memorandum of understanding dengan 
tiga kantor wilayah BPN. Adanya dinamika 
permasalahan administrasi dan komunikasi 
terkait sertifikasi, baik dengan BPN maupun 
kementerian dan lembaga pengguna tanah, 
menuntut Kanwil DJKN SJB untuk terus 
melakukan penyamaan frekuensi pemahaman, 
sehingga semua pihak bisa bergerak seirama.

Kepatuhan Internal, Hukum, dan 
Informasi

Meirijal menjelaskan peran krusial dari Bidang 
Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi 
(KIHI). KIHI berperan penting, karena variasi 
pekerjaan di DJKN, sehingga timbul banyak 
rujukan aturan yang berbeda-beda. Untuk 
itu, perlu ada unit yang mengharmonisasikan 
supaya implementasi berjalan dengan 
baik. Bidang KIHI ada untuk menjaga setiap 
pelaksanaan tugas dan fungsi berada dalam 
koridor aturan yang benar. Di samping itu, KIHI 
juga melaksanakan tugas menjaga target dan 
kinerja.   

Kepala Bidang KIHI Wagito menambahkan, 
peran KIHI yang merupakan corong organisasi. 
KIHI dituntut untuk menjaga citra positif 
organisasi. Bukti citra positif mampu dicapai 
Kanwil DJKN SJB adalah banyaknya jumlah 
stakeholders yang meminta bantuan penilaian, 
kerja sama pemanfaatan, dan kerja sama di 
bidang lain terkait kekayaan negara, piutang, 
maupun lelang secara terus-menerus.

Meirijal menjelaskan, KIHI menjadi leader dalam 
kegiatan kehumasan. Pada prinsipnya, semua 
pegawai Kanwil DJKN SJB yang berinteraksi 
dengan stakeholders merupakan humas. Wujud 
nyata kegiatan kehumasan di Kanwil DJKN 
SJB antara lain talkshow di TV lokal, misalnya 
di Jambi dengan TVRI. Citra positif juga 
ditunjukan dengan tidak adanya keluhan dari 
pengguna jasa. Terkait rencana kehumasan 
ke depan, Kepala Bagian Umum Ali Azcham 
Noveansyah menyampaikan bahwa Kanwil 
DJKN SJB akan mengadakan DJKN Goes to 
Campus ke Universitas Sriwijaya dalam waktu 
dekat. 

Sukses Tiap Bidang merupakan 
Sukses Bersama

Beberapa waktu yang lalu, Bidang Lelang 
Kanwil DJKN SJB melalui KPKNL  Pangkalpinang 
sukses melaksanakan lelang eks kapal keruk 
milik PT Tambang Timah. Lelang ini merupakan 
salah satu lelang yang cukup besar untuk 
ukuran wilayah Kanwil DJKN SJB. 

Kepala Bidang Lelang Harip Makmun 
menjelaskan bahwa lelang di wilayah Kanwil 
DJKN SJB banyak berasal dari lelang hak 
tanggungan dan sukarela. Masyarakat terlihat 
antusias berpartisipasi dalam lelang. Untuk 
meningkatkan capaian, kanwil senantiasa 
mempromosikan lelang sebagai sarana jual 
beli yang mudah dan aman kepada seluruh 
stakeholders.

Meirijal menambahkan, saat ini, BUMN seperti 
PT Pupuk Sriwijaya selalu menggunakan jasa 
lelang. Kesadaran yang cukup tinggi akan tata 
kelola aset negara menjadikan lelang diminati 
oleh berbagai macam stakeholders korporasi 
dan pemerintah baik pusat maupun daerah 
sebagai salah satu bentuk penghapusan aset.

Kerja sama di bidang lelang terjalin dengan 
baik dan berkisambungan dengan seluruh 
pengguna jasa lelang. Salah satunya proses 
balik nama terhadap kendaraan yang terjual 
dalam lelang. Kanwil DJKN SJB  melalui 
KPKNL menyurati pihak Kantor Sistem 
Administrasi  Satu Atap  (Samsat) yang berada 
di Wilayah Propinsi Sumatera Selatan, Propinsi 
Jambi dan Propinsi Bangka Belitung untuk 
membantu kelancaraan proses balik nama  
kendaraan yang dibeli melalui lelang dengan  
berpedoman pada dokumen security papper 
Risalah Lelang. Terkait inovasi lelang, pria 
lulusan Nanzan University ini menjelaskan 
bahwa tahun ini akan ada pelaksanaan lelang 
email di KPKNL Palembang.
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Terkait pengurusan piutang negara, Meirijal 
menjelaskan, bahwa sejak adanya keputusan 
Mahkamah Konstitusi terkait Piutang BUMN. 
Jajarannya telah mengantisipasinya. Kanwil 
menginformasikan kepada penyerah piutang 
untuk mulai melaksanakan inventarisasi catatan 
dua pihak atau rekonsiliasi dengan pihak DJKN. 

Kepala Bidang Piutang Negara Marhaeni 
Rumiasih menyampaikan bahwa 
pengembalian Berkas Kasus Piutang Negara 
(BKPN) menjadi fokus dan harus selesai bulan 
Juni ini. Saat ini, 70% target pengembalian 
BKPN sudah dicapai. Walaupun target capaian 
Piutang Negara Dapat Diselesaikan dinaikkan, 
namun adanya pengurangan sumbernya 
berupa BKPN tidak menyurutkan upaya kanwil 
untuk terus melakukan penggalian potensi 
piutang negara. 

Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara 
merupakan bidang dengan beban kerja 
yang terbesar. Meirijal menjelaskan bahwa 
bidang ini menangani aset yang cukup 
banyak dan bervariasi, mulai dari aset dalam 
laporan keuangan, aset eks Badan Penyehatan 
Perbankan Nasional, Aset Barang Milik Asing/
Cina (ABMA/C), dan lainnya. Kanwil DJKN SJB 
merupakan kanwil dengan jumah aset ABMA/C 
terbanyak, yaitu 37 aset.

Penilaian TPU

Kepala Bidang Penilaian Kesatria Purba 
menjelaskan bahwa prioritas penilaian yang 
dilakukan DJKN adalah penilaian aset negara. 
Namun, sepanjang tidak mengganggu tugas 
utama tersebut, DJKN siap untuk membantu 

pemerintah daerah dalam pelaksanaan 
pengelolaan aset daerah. Salah satu yang 
dilaksanakan Kanwil DJKN SJB, ikut serta 
membantu menindaklanjuti temuan BPK di 
Pemerintah Kota Palembang yaitu dengan 
melaksanakan penilaian tempat pemakaman 
umum (TPU). Selama ini pemakaman tersebut 
belum tercatat pada laporan posisi keuangan 
pemerintah kota, karena tidak memiliki nilai 
yang wajar. Untuk itu, Pemkot Palembang 
meminta bantuan penilai Kanwil DJKN SJB 
untuk menilai aset kuburan.

Penilaian ini merupakan penilaian kuburan 
yang pertama kali di Sumatra Selatan, mungkin 
juga untuk pertama kali di Indonesia. Berkat 
bantuan kanwil, saat ini beberapa TPU sudah 
masuk dalam laporan keuangan pemerintah 
daerah. DJKN bangga dapat memberikan 
bantuan kepada pemerintah daerah, sehingga 
akuntabilitas laporan keuangan mereka dapat 
dipertanggungjawabkan.

Prestasi yang membanggakan rasanya tidak 
lepas dari proses pembinaan sumber daya 
manusia (SDM) yang baik. Keterbatasan 
kuantitas SDM tidak menyurutkan semangat 
kerja Kanwil DJKN SJB. Untuk menyiasatinya, 
kualtias SDM dioptimalkan melalui banyak hal 
seperti pemenuhan kebutuhan keterampilan 
dengan diklat, sharing knowledge, dan 
pemberian peluang untuk mengembangkan 
diri misalnya bea siswa. Pembinaan non teknis 
juga selalu dilakukan antara lain dengan 
menjaga komunikasi dan sinergi, membangun 
suasana kerja yang nyaman, sehingga dengan 
sendirinya pegawai akan bekerja dengan 
senang hati dan potensi positif pada dirinya 

akan keluar. Penyempurnaan SDM dilakukan 
secara terus menerus baik dari sisi kualitas 
pekerjaan maupun perilaku pegawai.

Pria yang berfilosofi bertindak sebaik 
mungkin, dimanapun dan kapanpun ini 
ingin menjadikan kanwil tidak hanya sebagai 
penerus informasi dari pusat ke operasional, 
tetapi juga sebagai pembina dan pengawas. 
Hal ini menuntut SDM yang lebih baik dari 
KPKNL. Walaupun pada kondisi yang terbatas, 
setiap SDM dituntut untuk memberikan 
upaya seoptimal mungkin. Untuk mencapai 
kesempurnaan kinerja, ke depan, kualitas SDM 
harus selalu diperbaiki. Selalu lebih baik dan 
lebih baik lagi. Meirijal berpesan kepada semua 
pegawai untuk saling berbagi ilmu, karena 
tidak mungkin satu orang menguasai semua 
permasalahan.

Di akhir wawancara, Meirijal berharap agar 
DJKN menjadi lembaga yang dipandang oleh 
lembaga lain, pemangku kepentingan, dan 
masyarakat umum. Kompleksitas permasalahan 
aset harus menjadi tantangan dan dipecahkan 
bersama. Seperti halnya visi pimpinan tertinggi, 
DJKN harus diarahkan menjadi asset manager.

Saat ini, DJKN masih dalam tataran 
penatausahaan aset negara. Untuk menuju 
ke arah asset manager, dibutuhkan dukungan 
SDM, kualitas organisasi, dan infrastruktur 
pendukung yang baik. Dengan adanya 
dukungan ini, tidak lama lagi DJKN menjadi 
asset manager yang mumpuni dan menjadi 
sentral aset management, baik di tingkat 
pemerintah pusat maupun daerah.

Seluruh pegawai Kanwil DJKN SJB
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Di tengah  keterbatasan   sarana  dan prasarana  
yang dimiliki  Kantor  Pelayanan  Kekayaan 
Negara  dan  Lelang  Negara   (KPKNL)   Ternate  
tetap  solid  berprestasi.   Prestasi  cukup 
menakjubkan   pada  tahun   2013  yang  
mengukuhkan    KPKNL  Ternate   sebagai   
KPKNL Terbaik  dalam  pencapaian  Nilai 
Kinerja  Organisasi  (NKO)  untuk  Indonesia  
bagian timur. “Prestasi  pencapaian   tersebut,   
memerlukan   perjuangan   berat  di  tengah   
keterbatasan yang dimiliki  KPKNL Ternate”,  
ungkap  Kepala KPKNL Ternate  Saiful  Hadi.

KPKNL Ternate yang berdiri sejak tahun 2001 
merupakan  ujung tombak DJKN untuk 
memberikan   pelayanan   kepada  stakeholders   
di wilayah  Provinsi  Maluku  Utara.  Apalagi 
melihat   kondisi   alam   wilayah   kerja   KPKNL   
Ternate   yang   terdiri   lebih   dari   ratusan 
gugusan  pulau.  Hal  ini  membutuhkan   
pendekatan   khusus  secara  social  cultural  
yang tepat sasaran,  ungkap  pria yang hobi 
jalan  pagi dan bermain Tenis Meja.

Pendekatan   social  cultural  yang  dimaksudkan   
melakukan   penyesuaian   skala  prioritas 
kinerja   berdasarkan   kondisi   iklim  geografis   

dan  budaya   masyarakat   setempat   yang 
kental   dengan   tradisi    Islam.    Misalnya   
pada   saat   rekonsiliasi    BMN   yang   rutin 
dilakukan  setiap  semester,   KPKNL  Ternate  
selalu  menyisipkan   kegiatan  asistensi  
dan sosialiasi  update terkini  peraturan  
pengelolaan  BMN, serta pengaturan 
secara terpadu antar seksi. Hal ini dilakukan  
mengingat  kondisi iklim geografis  Ternate  
yang  tidak  menentu,  bahkan  pada  saat  
ombak  perairan  sedang tidak  bersahabat,  
KPKNL  Ternate  tetap  bersemangat   
mengerjakan   kegiatan  operasional yang 
bersifat  administratif.

prestasi unggul  
di tengah keterbatasan
Profil Kantor pelayanan kekayaan negara dan 
lelang ternate
teks: dwinanto, Foto: johan wahyu utomo - Direktorat Hukum dan hubungan masyarakat

Kepala KPKNL Ternate Saiful Hadi
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Layanan  unggulan   merupakan   suatu  upaya  
pelayanan kepada  stakeholders  yang harus 
didukung  secara material  berupa  anggaran  
dan sarana  yang memadai.  Namun,  pria 
yang telah   lama   melanglang    buana   di   
Indonesia    Bagian   Timur    ini,   menampik    
bahwa keterbatasan  material  bukanlah  
hambatan  tetapi  tantangan   yang  harus  
disiasati  secara cermat  dan  tepat   sasaran.   
Belum   lagi  hambatan   tersebarnya   wilayah   
kerja   KPKNL Ternate  yang  dibatasi   oleh  
laut  dan  kepulauan   sehingga   hanya  bisa  
dijangkau   oleh transportasi  laut.

Membangun team work dan 
collaboration  

Sebagaimana   diketahui   KPKNL  Ternate  
berada  di kaki  gunung  berapi  aktif  
Gamalama memiliki wilayah  kerja 9 (SembiIan) 
kota/kabupaten   yang tersebar  pada ratusan  
gugusan pulau-pulau  di Provinsi  Maluku  
Utara,  mulai  dari  Kota Ternate,  Kota Tidore  
Kepulauan, Kabupaten   Halmahera   Barat,   

Kabupaten   Halmahera   Tengah,   Kabupaten   
Halmahera Selatan, Kabupaten    Halmahera     
Utara,    Kabupaten    Halmahera    Timur,    
Kabupaten Kepulauan  Sula dan Kabupaten  
Pulau Morotai.

Capaian  kinerja  yang  dicapai  tahun  2013  
sebesar  116,19  % sebagaimana   diungkapkan 
Pria  kelahiran   Malang   merupakan   prestasi  
yang  dicurahkan   segenap  jajaran   KPKNL 
Ternate.  Sesuai dengan  niat untuk memajukan  
DJKN, penyusunan  strategi  selalu diawali rasa 
syukur  kepada  Tuhan  Yang  Maha Esa yang 
mampu  mendasari  motivasi  penentuan 
langkah-Iangkah  teknis  operasional.

Penentuan  skala prioritas  terhadap  tugas 
pekerjaan  yang utama  dan didorong  
semangat team  work  dan  collaboration   
yang    diperlukan   sebagai   perekat   antar  
pegawai untuk  selalu  bekerja  bersama-sama   
dan  saling  melengkapi   dalam  mencapai  
hasil  yang optimal  sesuai  yang  diharapkan. 
Capaian yang telah diraih oleh KPKNL Tenate 

merupakan hasil kerja seluruh Pegawai di 
KPKNL Ternate. Selain  itu, pria  yang  telah  
bekerja   selama  7  (tujuh) tahun  di  Indonesia   
Bagian  Timur  menambahkan   kegiatan-
kegiatan    untuk  membangun team work dan 
collaboration   melalui  morning  call, briefing 
dan sharing  know/edge  secara rutin serta 
meningkatkan   koordinasi  dengan  pihak-
pihak  yang berkepentingan.

Apalagi  secara  berkala  tanpa  ragu,  pria 
murah  senyum  terjun  langsung  ke ruang  
seksi-seksi  untuk  berinteraksi  langsung  
dengan  para  kepala  seksi  teknis  sehingga  
dapat  diperoleh informasi   secara   update   
perkembangan    teknis   operasional   KPKNL   
Ternate.   Bahkan sesekali melakukan    
bedah   kasus   terhadap    persoalan   yang   
mungkin   menghambat pencapaian  target  
NKO KPKNL  Ternate.

Seluruh pegawai  KPKNL Ternate



Edisi Nomor 17 | Media Kekayaan Negara | 45

Profil Kantor

Motto PASTI Penuhi Target IKU

Pencapaian   target   NKO  yang  luar  biasa  
disikapi  dengan   sikap  rendah   hati  oleh  
pria yang memiliki tiga anak ini. Apalagi  
pencapaian   ini merupakan  buah  hasil  
perencanaan   yang telah disesuaikan  
dengan  kemampuan  SDM yang dimiliki  
KPKNL Ternate.  "Perencanaan  tidak 
sembarangan,   pasti sudah  di-verified  dan 
diukur  tingkat  kewajarannya   oleh  Kantor  
Pusat DJKN dan Kanwil DJKN Sulawesi  Utara, 
Tenggara,  Gorontalo  dan Maluku Utara 
(Suluttenggomalut)"   tambahnya.

Pada tahun 2014  berdasarkan  evaluasi  
capaian  kinerja  sampai  dengan  bulan  Mei 
sudah mencapai   76,50%,   bahkan   beberapa    
IKU  telah   memenuhi   target   berwarna   
hijau. Beberapa  IKU yang  telah  mencapai  
target  diantaranya  jumlah  penerimaan   
negara  dan Ielang    (114,15%), ketepatan     
waktu    rekonsiliasi     UAKPB     (120%),     
Penyelesaian permohonan   penilaian   BMN  
tepat   waktu   (120%)   dan  jumlah   produk    

hukum   PUPN (700%).  Bahkan  dilihat  dari 
sisi capaian  realisasi  output  telah  mencapai  
96,07%  ditinjau dari output dan realisasi  
anggaran  pad a Bulan Mei 2014.

Tentunya   penetapan   target   NKO  setiap   
KPKNL   akan  berbeda-beda,    karena   potensi 
yang dimiliki setiap  KPKNL  akan berbeda,  
misalnya  potensi  kekayaan  negara  yang tidak 
sama  pada  setiap   daerah.   Setiap   KPKNL   
pasti  memiliki   skala   prioritas   untuk  dapat 
diimplementasikan dengan   
dukungan   semangat   team  work  dan  
collaboration.   KPKNL Ternate  yang  memiliki  
motto  PASTI  (Profesional,   Akuntabel,  
Semangat, Tertib, dan Inovatif ) selalu semangat  
memenuhi  target  yang sudah  ditetapkan  
Kantor  Pusat  DJKN dan Kanwil DJKN 
Suluttenggomalut.

Upgrading Soft Skill Operator BMN

Terkait  program  unggulan  penyelesaian   
BMN  rusak  berat/hilang,   KPKNL  Ternate  
telah berupaya  keras  melakukan   upgrading   
soft  skill  para  petugas  operator  SIMAK  
BMN  di wilayah  kerjanya  termasuk   
menjadi  narasumber   pada  pelatihan-
pelatihan    pengelolaan kekayaan  negara  
yang  dilaksanakan   satker.  Selain  itu, satker  
dapat  meminta  bantuan pengajuan  usul  
penghapusan   atas  BMN  rusak  berat/
hilang kepada  KPKNL  Ternate  di kesempatan  
pertama.

Harapan pemberian asistensi usulan 
penghapusan  atas BMN rusak berat/hilang  
dapat mendorong   penghematan   anggaran   
melalui  penghapusan   biaya  pemeliharaan.   
Selain itu, kondisi  riil BMN  pada  satker  yang  
akurat  dan  akuntabel  menjadi  pendukung   
utama upaya   memperoleh    opini   Wajar    
Tanpa    Pengecualian    oleh   BPK   RI   pada   
LKPP kementerian  atau lembaga.

Berbeda     hal,   pengurusan      piutang     
negara,     KPKNL     Ternate     secara     maraton 
mengembalikan   90 % pengurusan   piutang  
BUMN,  bahkan  pada akhir   Juni nanti 
diharapkan   100 % dapat  tercapai.   Hal ini 
sejalan  putusan  Mahkamah   Konstitusi  
Nomor 77/PUU-IX/2011,    sehingga   saat  ini  
praktis   KPKNL   Ternate   tengah   berupaya   
keras melakukan    penggalian     potensi    
pengurusan     piutang    negara    yang    
berasal dari pemerintah  daerah,  misalnya  
penjajakan  penyerahan   pengurusan   piutang 
dari   Dinas    Kehutanan     Provinsi    Maluku    
Utara. Apalagi    saat    ini   telah    berhasil 

menyelesaikan   kasus    pengurusan     piutang    
negara    yang    berasal    dari Kementerian  
Komunikasi  dan lnformasi.

Terkait sales means auction¸ sekedar 
mengibaratkan, di saat berada di lautan kita 
tidak mengetahui potensi apa di dalamnya 
kecuali memancingnya, untuk itu perlu 
umpan dan alat yang efektif dan efisien guna 
memperoleh hasil yang maksimal, sehingga 
dibutuhkan upaya berkesinambungan atau 
continous improvement. Suatu hal yang 
menggembirakan pencapaian lelang sukarela 
yang telah menembus target 2014 pada 13 Mei 
2014 lalu. Belum lagi KPKNL Ternate menjadi 
salah satu narasumber pada Rapat Koordinasi 
dan Training Remedial Bank Muamalat Wilayah 
Sulawesi, Maluku dan Papua pada 12 Juni 2014 
di Hallroom Bela International Hotel, Ternate.

Mengutip sambutan rapat pengawasan 
sertifikasi BMN milik Balai Pelaksanaan Jalan 
Nasional IX Ambon (04/06/2014), “Koordinasi 
adalah satu kata yang cukup sederhana, 
akan tetapi memiliki dampak dan hasil 
positif yang luar biasa”, Ujar Saiful Hadi. Salah 
satu langkah nyata  optimalisasi pemberian 
pelayanan kepada para stakeholders, KPKNL 
Ternate bersinergi dengan Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Negara (KPPN) Ternate dan 
KPPN Tobelo melakukan kegiatan rekonsiliasi 
satu atap Sistem Informasi Manajemen 
Akuntansi dan Keuangan Barang Milik Negara 
(SIMAK BMN) dan Sistem Akuntansi Kuasa 
Pengguna Anggaran (SAKPA) pada 6 sd. 10 
Januari 2014 di KPPN Ternate dan 15 s.d 17 
Januari 2014 di KPPN Tobelo. 

Namun di tengah-tengah keterbatasan 
prasarana yang dimiliki KPKNL Ternate, pada 
21 Maret 2014 Sekretaris Ditjen Kekayaan 
Negara terjun langsung bersama Kepala Biro 
Perlengkapan Sekretariat Jenderal Kementerian 
Keuangan Ilhamsyah dan Kepala Kantor 
Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara  
Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan 
Maluku Utara membantu proses pengalihan 
penggunaan sementara gedung yang akan 
berakhir pada tahun 2015. Hal ini menambah 
semangat pegawai KPKNL Ternate apabila 
persetujuan tersebut dapat diwujudkan dalam 
waktu yang tidak lama. Apalagi KPKNL Ternate 
harus mengelola kekayaan negara yang 
nilainya cukup bombastis sekitar Rp.11,5 triliun 
rupiah, sebagaimana disampaikan Kepala 
KPKNL Ternate pada saat menerima kunjungan 
Komisi XI DPR RI Oktober silam. 
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Sebagaimana diketahui bersama, tiga hal 
pokok perubahan Kementerian Keuangan 
sejak era reformasi birokrasi pada tahun 2007, 
yaitu penataan organisasi, business process, 
dan peningkatan kapasitas SDM. Jika kita tidak 
cepat beradaptasi dengan perubahan keadaan, 
maka kita akan collapse, apalagi pada organisasi 
yang tingkat persaingannya tinggi. Perubahan 
pada awalnya memang akan menimbulkan 
perasaan tidak nyaman. Namun, memilih untuk 
tetap berada di suatu zona nyaman malah akan 
menuntun kita kepada kehancuran. Untuk itu, 
kita perlu cepat tanggap mengantisipasi setiap 
perubahan yang datang. Salah satu kunci 
keberhasilan adalah perubahan (change).

Terkait dengan latar belakang penilaian 
kinerja, dengan adanya reformasi birokrasi kita 
memiliki harapan ke depannya semua hal akan 
dinilai, setiap orang akan berbeda penilaiannya. 
Bahkan, besarnya penghasilan juga akan 
disesuaikan dengan kinerja dari pegawai 
yang bersangkutan. Ke depannya, seluruh 
KPKNL akan diarahkan menjadi KPKNL teladan, 
sehingga perlu dilakukan pemetaan pegawai 
berdasarkan kinerja dan kompetensi. 

Kinerja dinilai dari nilai perilaku dan capaian 
kinerja pegawai yang selama ini di-input 
melalui e-performance. Kompetensi dinilai 
dari assessment (untuk pejabat dan pelaksana 
golongan III/b ke atas) dan profiling untuk 
seluruh pelaksana. Honorer pun nantinya akan 
ada penilaian kinerja dan kompetensi. Pegawai 
harus didistribusikan secara proporsional sesuai 
dengan beban kerja masing-masing, karena 
tidak semua kantor memiliki kebutuhan dan 
beban kerja yang sama. 

Ke depannya, seluruh KPKNL akan memiliki 
komposisi dan proporsi pegawai yang kurang 
lebih sama, dimana pegawai akan disebar 
dan didistribusikan dalam rangka penataan 
pegawai. Tahap pertama yang dilakukan adalah 
dengan melakukan pemetaan (mapping). 
Semua variabel dianalisis untuk setiap jabatan, 
termasuk pelaksana dan fungsional (jabatan 
fungsional umum dan jabatan fungsional 
tertentu). Standar kompetensi jabatan juga 
sudah ditentukan.

Kegiatan in house training peningkatan soft 
competency Frontliner DJKN ini diselenggarakan 
oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan 

Negara (DJKN) bekerja sama dengan Pusdiklat 
Pengembangan SDM Badan pendidikan dan 
Pelatihan Keuangan (BPPK) bertujuan antara 
lain untuk meningkatkan kinerja dan sinergi 
yang sudah terbangun dan memberikan 
motivasi untuk selalu bekerja lebih baik, serta 
mengarahkan pegawai di KPKNL menjadi SDM 
yang unggul sehingga dapat meningkatkan 
mutu pelayanan kepada stakeholders. Kegiatan 
ini bukan merupakan suatu bagian penilaian 
pegawai, karena penilaian pegawai pelaksana 
diukur berdasarkan kinerja dan kompetensinya, 
sedangkan pejabat struktural diukur melalui 
assessment.

Kegiatan ini dikemas santai dari pagi 
hingga sore hari disertai permainan unik 
berupa gerakan maupun fikiran dibawakan 
oleh beberapa narasumber yang berasal 
dari Pusdiklat Pengembangan SDM BPPK 
Kementerian Keuangan.  Berikut beberapa 
liputan kegiatan in house training peningkatan 
soft competency Frontliner DJKN yang berhasil 
dihimpun oleh Tim Redaksi Media Kekayaan 
Negara.

in house training
soft competency frontliner DJKN
teks: DWINANTO - DIREKTORAT HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
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Salam CERDAS upgrade Soft 
Competency (KPKNL Jakarta IV, 12-
04-12)

Kegiatan ini positif dan penting untuk 
dilaksanakan, mengingat pentingnya peran 
para frontliner KPKNL dalam memberikan 
pelayanan kepada stakeholders. “Tidak hanya 
hard competency saja, soft competency juga 
harus dikembangkan”, tutur Kepala KPKNL 
Jakarta IV Agung Budi Setijadji.  Bekerja dan 
melayani dengan cepat, cermat dan benar 
dengan menggunakan tutur kata yang baik, 
agar membawa manfaat tanpa membuang 
waktu dan tenaga, serta selalu mematuhi tata 
tertib, aturan, dan kode etik di tempat kerja. 
Salam CERDAS!

Pemacu Semangat dan Motivasi 
Kerja Pegawai (KPKNL Jakarta I, 07-
04-2014)

Kegiatan ini positif dan penting untuk 
dilaksanakan untuk memacu semangat para 
pegawai serta mengukur eksistensi KPKNL 
Jakarta I dalam bekerja dan memberikan 
pelayanan bagi stakeholders. “Setiap profesi 
dituntut mempunyai hard skill yang khusus, 
tetapi soft skill merupakan kemampuan 
yang harus dimiliki di setiap profesi,” tutur 
Kepala KPKNL Jakarta I Khosim. Selain 
itu, pola mutasi yang rutin, periodik, dan 
berkelanjutan merupakan sarana yang efektif 
untuk meningkatkan motivasi pegawai dalam 
rangka menciptakan penyegaran suasana dan 
lingkungan kerja

Climber, Tipe Manusia Pemberi 
Layanan Terbaik (KPKNL Jakarta II, 
10-04-2014)

Pelayanan yang baik, cepat, dan berkualitas 
oleh pegawai KPKNL kepada stakeholders tidak 
hanya memberikan citra baik untuk individu, 
namun juga memberikan citra baik untuk 
organisasi. “Semoga pegawai KPKNL Jakarta II 
termasuk tipe climber yang terus melangkah 
untuk meraih sukses dan tidak pernah 
menyerah, rintangan bukan merupakan 
hambatan untuk mencapai sukses,” tegas 
Kasubbag Umum KPKNL Jakarta II. ”Aku bukan  
yang terbaik di dunia, tetapi setiap bekerja aku 
pastikan beri yang terbaik. Atasan, rekan kerja, 
semuanya akan selalu dapatkan yang terbaik 
dariku,” tambahnya.

Berikan Senyuman yang Tulus 
(KPKNL Banda Aceh, 27-03-2014) 

“Kami menyambut gembira dan mengucapkan 
terima kasih kepada Kantor Pusat DJKN, 
karena kegiatan in house training dalam rangka 
peningkatan soft competence, khususnya 
untuk frontliner dimulai di Kanwil DJKN Aceh,“ 
ujar Kepala Kanwil DJKN Aceh Joko Prihanto. 
Kita seringkali mengabaikan dua kebiasaaan 
sederhana dan sering disadari padahal 
dampaknya luar biasa untuk keberhasilan tugas 
kita yaitu senyum dan ucapan terima kasih 
yang tulus. Pada kegiatan ini Kepala KPKNL 
Banda Aceh Rofii Edy Purnomo berharap 
kegiatan ini mampu memberikan motivasi 
kepada seluruh pegawai KPKNL Banda 
Aceh untuk lebih baik lagi dalam melayani 
masyarakat dan mulai besok pagi harus 
lakukan perubahan dimulai dari hal-hal yang 
kecil.

Pasti Ada Hikmah dan Hal Positif 
Dalam Setiap Peristiwa (KPKNL 
Lhokseumawe, 25-04-2014)

Segala sesuatu pasti ada hikmah dan hal 
positif yang didapat dalam setiap peristiwa. 
“Saudara di tempatkan di tempat yang jauh 
dan mempunyai lingkungan kerja yang 
kurang kondusif, maka ucapkanlah eiit.. tunggu 
Dulu pasti ada peluang di sana,” tutur Kepala 
KPKNL Lhokseumawe Muhammad Joni. 
Apalagi kegiatan in house training diharapkan 
memberikan motivasi dan pemahaman kepada 
para pegawai KPKNL Lhokseumawe sebagai 
garda terdepan dalam meningkatkan kualitas 
pelayanan dan kinerja. 

Semangat Kebersamaan! (KPKNL 
Parepare, 21-05-2014)

“Kebersamaan adalah permulaan, menjaga 
bersama adalah kemajuan, dan bekerja 
sama  adalah keberhasilan”,  ujar Abdul 
Rahman Kepala Subbagian Umum KPKNL 
Parepare. Acara berjalan serius tetapi santai, 
tampak peserta training begitu antusias dan 
penuh semangat mengikuti acara dengan 
tema “having fun and enjoy”. KPKNL Parepare 
menyambut baik dan mengucapkan terima 
kasih kepada Tim Kantor Pusat DJKN atas 
kegiatan in house training dalam rangka 
meningkatkan motivasi kerja pegawai dengan 
harapan dapat berdampak pada peningkatan 
kinerja

Dengan Semangat Kebersamaan, 
Kita Tingkatkan Sinergi (KPKNL 
Pamekasan, 08-05-2014)

Kegiatan ini penting untuk pengembangan 
SDM dan menambah pengetahuan serta 
motivasi bagi para pegawai, juga untuk 
refreshing, supaya tidak terlalu jenuh bekerja,” 
pungkas Kepala KPKNL Pamekasan Purwono. 
Kegiatan yang bertajuk “Dengan Semangat 
Kebersamaan, Kita Tingkatkan Sinergi” 
diharapkan diharapkan mampu meningkatkan 
pemahaman pentingnya teamwork, dan 
beberapa kunci sukses dalam sebuah tim 
dengan cara memahami tujuan bersama, 
memahami peran, rasa memiliki, menghargai 
perbedaan, berkomunikasi efektif, dan terus 
memperbaiki diri. 

Perkuat Team Work untuk 
Pelayanan Terbaik (KPKNL Jambi, 10-
06-2014)

“Kebersamaan adalah permulaan, menjaga 
bersama adalah kemajuan, dan bekerja sama  
adalah keberhasilan”, ujar ujar Wahjudi Prajogo, 
Kepala KPKNL Jambi. Beliau memberikan 
apresiasi Tim Kantor Pusat DJKN atas kegiatan 
in house training dalam rangka meningkatkan 
motivasi kerja pegawai dengan semangat 
kebersamaan dapat tercipta peningkatkan 
mutu layanan kepada seluruh pengguna jasa. 

Tingkatkan Semangat dan Minat 
Kerja (KPKNL Semarang, 05 Juni 
2014)

“Ada masanya SDM mengalami kejenuhan 
dalam bekerja, begitu juga dengan para 
pegawai KPKNL Semarang yang rata-rata 
telah bekerja lebih dari 10 tahun” ujar Kepala 
Kanwil DJKN Semarang Thaufik. Thaufik 
mengharapkan IHT bisa membangun kondisi 
dan situasi kerja yang kreatif, sinergi, dan 
penuh kebersamaan diantara para pegawai 
KPKNL Semarang. Home base yang berarti 
adalah tempat dimana kita akan menetap 
nantinya, bukan tempat tinggal saat ini atau 
tempat kita dilahirkan yang nantinya akan 
berhubungan dengan pelaksanaan mutasi di 
DJKN, tambah Kepala Bagian Umum Kanwil 
DJKN Semarang Sigit Bayuadi. Sigit juga 
berharap pola mutasi di DJKN semakin lebih 
baik dan dapat menampung semua aspirasi 
pegawai DJKN.

Dengan Semangat Spartan !! (KPKNL 
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Bandung, 04-06-2014)

Kepala KPKNL Bandung Tedy Syandriadi 
membuka acara dengan ucapan salam 
“Semangat SPARTAN!“. SPARTAN adalah motto 
baru KPKNL Bandung yaitu, Santun, Profesional, 
Amanah, Respek, Transparan, Aman dan 
Amanah. Soft skill adalah sesuatu yang lebih 
sulit diukur dan dikembangkan, cenderung 
tersembunyi dan menetap lama pada pribadi 
seseorang.  Untuk mendapatkan soft skill yang 
baik diperlukan pelatihan berulang-ulang dan 
waktu yang lama. KPKNL sebagai sebuah tim, 
memerlukan soft skill yang baik dari seluruh 
pegawai, sehingga pelayanan sebagai output 
KPKNL Bandung dapat berkualitas baik.

Mutasi itu adalah Reward! (KPKNL 
Cirebon, 04-06-2014)

“Mutasi itu bukanlah suatu hukuman, akan 
tetapi mutasi itu adalah reward, agar para 
pegawai yang sudah baik menjadi lebih baik 
lagi”, ujar Kepala bagian Kepegawaian  Tatang 

Maulana. "Mudah – mudahan apa yang 
akan disampaikan dari Tim Kantor Pusat dan 
narasumber bermanfaat dan menambah 
semangat, motivasi serta bersinergi bagi 
seluruh pegawai KPKNL Cirebon," pesan 
Kepala KPKNL Cirebon James Simorangkir. 
Harapannya setelah selesai pelatihan ini supaya 
seluruh pegawai KPKNL Cirebon dapat bekerja 
lebih bersemangat lagi dan dapat melayani 
stakeholders  dengan setulus hati.

Mutasi Semakin Terarah dengan 
SIMPEG ( KPKNL Kisaran, 03-04-2014)

“Kegiatan ini dirancang untuk lebih memotivasi 
dan meningkatkan kompetensi pribadi seluruh 
pegawai KPKNL Kisaran melalui pelatihan 
manajemen diri. Laksanakan dengan biasa-
biasa saja, yang penting hasilnya luar biasa” 
ujar Plh Kepala KPKNL Kisaran Kholis Zakwani. 
Jajaran pimpinan Kantor Pusat DJKN berharap 
kegiatan sinergis ini dipertahankan, karena 
seluruh PNS maupun honorer yang berada 
di suatu kantor menjadi cerminan dan garda 

dari DJKN. Semoga kita dapat benar-benar 
bertransformasi ke arah yang lebih baik.

Jangan Pernah Cepat Merasa Puas, 
selalu Continous Improvement 
(KPKNL Makassar 04-04-2014)

“Nilai-Nilai dan Budaya Kementerian 
Keuangan yang ada saat ini, tetap harus selalu 
diaplikasikan dalam melaksanakan tugas kita” 
ungkap Kepala KPKNL Makassar Chairiah. 
Kegiatan diharapkan dapat memupuk sinergi 
yang semakin kuat, juga sebagai implementasi 
budaya tiga salam setiap hari serta satu 
informasi setiap hari. “Kita semua harus berpikir, 
bahwa kita adalah pegawai Kementerian 
Keuangan. Untuk itu, dalam bekerja kita 
harus punya tujuan yang sama, yakni tujuan 
organisasi itu sendiri. Bukan untuk seorang 
pimpinan atau yang lainnya,” ujarnya.
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Tranformasi Kelembagaan

tranformasi kelembagaan
Butuh Resources, Komitmen, Enthusiasm, Spirit dan 
Motivasi 
teks: DWINANTO - DIEKTORAT HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

Mengutip penyataan Direktur Jenderal 
Kekayaan Negara pada saat penandatanganan 
kontrak kinerja pejabat eselon II Direktorat 
Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) (21/1) di 
Jakarta, transformasi kelembagaan yang 
dilaksanakan DJKN saat ini tidak mudah. Perlu 
resources, komitmen, enthusiasm, spirit serta 
motivasi yang besar terhadap perubahan 
dan transformasi kelembagaan. DJKN sendiri 
tengah dihadapkan pada tahapan transformasi 
kelembagaan yang terjadi di lingkungan 
Kementerian Keuangan. 

Pada mulanya transformasi kelembagaan 
dilakukan oleh Kementerian Keuangan, 
yang kemudian diikuti oleh DJKN yang 
mulai mengawali transformasi kelembagaan 
pada tahun 2014. Mengapa Kementerian 
Keuangan bertransformasi? Fakta di lapangan, 
menyebutkan, bahwa Kementerian keuangan 
di berbagai negara memegang kunci terhadap 

pembangunan ekonomi. Sebagaimana 
diketahui sekitar 70%-80% keputusan strategis 
yang berkaitan dengan perekonomian ada 
pada Kementerian Keuangan. Pelaksanaan 
peran strategis ini tentunya memerlukan 
organisasi dan unsur pendukungnya yang 
mampu bekerja dengan baik.

Momentum Menuju DJKN Yang Lebih 
Baik 

Transformasi Kelembagaan adalah wujud dari 
perubahan organisasi, model bisnis, sumber 
daya manusia, dan proses bisnis saat ini ke 
dalam bentuk yang berbeda yang mampu 
merespon perubahan ke arah yang lebih 
baik. Transformasi kelembagaan merupakan 
momentum memandang ke depan menuju 
DJKN di masa mendatang, sehingga harus 
didukung semua elemen mulai dari front 
liner, middle management, hingga top 

management. Sejak tahun 2012 DJKN telah 
memasuki era manajer aset, yang tentunya 
berbeda dengan administrator aset. Dahulu 
tugas kita hanya mencatat aset, tetapi sebagai 
manajer, DJKN harus mampu melakukan 
utilisasi dan melakukan perencanaan aset yang 
optimal. Dari sekarang DJKN harus mampu 
mengkapitalisasi fungsi DJKN sebagai manajer 
aset.

Tantangan terbesar tranformasi kelembagaan 
justru berasal dari diri kita sendiri, akan ada 
pihak yang reluctant terhadap perubahan, 
ini yg menghambat. Apakah semua pegawai 
DJKN telah bertanya pada diri sendiri what 
is transformations beneffit to organization. 
Apalagi Tim Implementasi Inisiatif Transformasi 
Kelembagaan DJKN diharapkan paham secara 
mendalam transformasi kelembagaan ini, 
sehingga mampu menjadi change agent.
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DJKN merupakan organisasi yang dinamis, dan 
akan terus berkembang (emerging), karena 
tantangan dan lingkungan yang berubah, 
menuntut kita terus berubah sehingga 
memerlukan adaptaasi organisasi. Bagaimana 
model bisnis harus selalu menyesuaikan 
dengan tuntutan peningkatan layanan dan 
peningkatan profesionalisme sehingga 
kualitas optimalisasi pengelolaan aset dapat 
diwujudkan.

Transformasi Kelembagaan 
penting bagi DJKN

Transformasi kelembagaan dimulai sejak 
keterlibatan McKinsey Global Institute 
(McKinsey) sejak tahun 2013, dan 
menyampaikan masih terdapat ruang dan 
fungsi dalam organisasi Kementerian Keuangan 
yang perlu ditingkatkan dan ditajamkan, salah 
satunya adalah  fungsi perbendaharaan yang 
terkait langsung dengan DJKN. DJKN terkait 
dengan optimalisasi aset (asset management) 
dan special mission. Setidaknya ada 4 (empat) 
latar belakang yang dapat dikatakan mengapa 
transformasi kelembagaan menjadi begitu 
penting bagi DJKN. 

Pertama, penajaman strategis DJKN sebagai 
suatu organisasi. Fungsi strategis DJKN yang 
berkaitan dengan mandat konstitusional, yaitu 
Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang merefleksikan 
DJKN satu-satunya institusi pengelola 
kekayaan negara. Terkait hal tersebut, sebagai 
organisasi yang memegang peran strategis, 
DJKN memerlukan perangkat yang selaras dan 
harmonis, agar fungsi strategis tersebut dapat 
berjalan dengan baik. 

Kedua, DJKN menjaga stabilitas opini BPK 

terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 
(LKPP). DJKN berkontribusi mempengaruhi 
kualitas LKPP termasuk anggaran Bendahara 
Umum Negara, Laporan Barang Milik 
Negara, dan investasi pemerintah yang 
ternyata dua pertiga dari LKPP itu ada dalam 
pengelolaan DJKN. Jika kita lihat pada neraca 
pemerintah pusat, besarnya aset yang dikelola 
mencerminkan besarnya tanggung jawab 
organisasi yang menangani aset tersebut. 
Peningkatan kinerja DJKN akan berdampak 
langsung pada kualitas pengelolaan kekayaan 
negara yang memberikan perbaikan LKPP, 
sekaligus opini BPK terhadap kinerja LKPP 
tersebut.

Ketiga, DJKN memberikan kontribusi yang 
besar terhadap perekonomian indonesia 
melalui perencanaan, pengawasan, dan 
pengendalian investasi pemerintah pada 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) . Laba 
deviden BUMN dari waktu ke waktu semakin 
meningkat, pajak meningkat, aset meningkat, 
hanya saja kinerja BUMN tidak optimal. Return 
on Aset dan Return on Equity belum dihitung 
dengan benar, karena hanya menjalankan 
business as usual. Dengan kajian yang dilakukan 
DJKN kinerja BUMN dapat berjalan lebih baik. 
Selain itu terkait kontibusi bagi perekonomian 
melalui perencanaan investasi dan 
pengendalian belanja aset, kita dapat menjadi 
instansi yang memberikan Penerimaan Negara 
Bukan Pajak dari sektor lain.

Keempat, peran DJKN sebagai emerging 
organization yang harus dinamis dan 
responsif terhadap kebutuhan organisasi 
dan bisnis modern. Dengan empat hal 
change story tersebut,  DJKN mempunyai 
harapan yang lebih baik di masa yang 

akan datang. Perubahan DJKN saat ini ke 
organisasi yang lebih baik lagi, meliputi 
berbagai penyempurnaan dari model bisnis, 
peningkataan kemampuan SDM dan perbaikan 
infrastruktur yang mendukungnya. Tujuan 
dari transformasi kelembagaan adalah untuk 
meningkatkan pelayanan publik. Hal ini 
tidak akan tercapai jika tidak ada perubahan 
pola pikir dari pegawai DJKN dan continous 
improvement sehingga perlu dilandasi dengan 
hati dan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan 
dalam bekerja.

Rekomendasi Implementasi 
Transformasi Kelembagaan DJKN

Berdasarkan rekomendasi McKinsey terkait 
transformasi kelembagaan, Implementasi 
asset management DJKN dilaksanakan 6 
(enam) kelompok kerja Inisiatif Transformasi 
Kelembagaan (ITK) asset management dan 
3 (tiga)  kelompok kerja apecial mission 
(Pokja). ITK adalah fungsi-fungsi yang terkait 
langsung dengan asset management sedang 
special mission adalah optimalisasi fungsi 
kelembagaan yang tidak terkait langsung 
dengan asset management tetapi menunjang 
dan krusial dalam keberhasilan Inisatif Strategis. 
Setiap kelompok kerja beranggotakan pejabat/
pegawai lintas direktorat DJKN yang bekerja 
untuk mendukung ITK.

Tugas 6 (enam) Pokja ITK  dan 3 (tiga) Pokja 
special mission  adalah menyusun rencana 
aksi dan indikator keberhasilan setiap tahapan 
pelaksanaan rencana aksi sesuai transformasi 
kelembagaan, memastikan pelaksanaan 
rekomendasi inisiatif strategis berjalan 
dengan baik, memberikan masukkan dan 
laporan kemajuan pelaksanaan rekomendasi 

soft skills*) technical skills*)
Teamwork Project Management
Leadership Information System Management
Strategic Thinking Business Process Modeling
Problem Identification/Solving Use of state-of-the-art Technological Tools
Stakeholders Consultation Natural Resources Valuation and Accounting
 Corporate Finance
 Financial and Market Analysis
 Cost Benefit Analysis and Life Cycle Assessment
 Asset Risk and Asset Insurance
 Asset Planning
 Sustainability Practices and Climate Change Adaptation
 Performance Management and Reporting
 Monitoring, Quality Control, Quality Assurance, Audit

*) in no particular order

Transformasi Kelembagaan
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transformasi kelembagaan kepada Direktur 
Jenderal. 

ITK di bidang asset management membuat 
kebijakan terkait inventarisasi dan penilaian, 
membuat pengelolaan aset dan pengelolaan 
portofolio dalam bentuk digital, menegakkan 
regulasi, panduan dan proses memastikan 
aset teroptimalkan secara penuh oleh K/L, 
mengoptimalkan jenis aset tertentu yang 
berada di bawah tanggung jawab Kementerian 
Keuangan langsung, memaksimalkan 
pemanfaatan aset dan return on asset, 
melaksanakan kajian portofolio aset setiap 
tahun.

Untuk ITK Special Mission terdiri dari upaya 
memperjelas mandat dan strategi dari setiap 
unit special missions dan meningkatkan 
kinerja mereka, menerapkan tata kelola, 
pelaporan, dan struktur hukum yang jelas dan 
menempatkan proses-proses yang tepat.

Untuk membantu kelancaran dari komunikasi 
dan koordinasi dari tiap bidang inisiatif maka 
dibentuk Projek Manajemen Office (PMO) 
yang menjadi penghubung antar fungsi yang 
memastikan koordinator bekerja sesuai time 
line, bekerja clear, dan memiliki milestone yang 
jelas. PMO terdiri atas 3 kelompok kerja yaitu, 
Pengelola Inisiatif Strategis, Pengelola Kinerja 
dan Pengelola Manajemen Perubahan. 

Bahkan untuk membantu Transformasi 
kelembagaan DJKN, Kantor Pusat DJKN telah 
bekerja sama dengan Queensland University 
of Technology menyelenggarakan sebuah 
rangkaian acara Training Needs Analysis (07/01) 

dengan fokus utama memperkuat kompetensi 
staf sesuai dengan agenda transformasi 
kelembagaan yang telah disusun, yaitu 
pembaruan manajemen aset dan tugas khusus 
terkait investasi pemerintah. Menurut hasil 
analisa kebutuhan pelatihan, jenis keterampilan 
pegawai yang perlu dikembangkan terdiri dari 
5 soft skills dan 13 technical skills sebagaimana 
tabel di bawah.

Harapan Transformasi 
Kelembagaan

Transformasi kelembagaan DJKN meliputi 
memperkuat budaya akuntabilitas yang 
berorientasi outcome, merevisi model 
operasional, merampingkan proses bisnis, 
mempercepat digitalisasi pada skala besar, 
membuat struktur organisasi lebih “fit-for-
purpose” dan efektif, menghargai kontribusi 
pegawai berprestasi dengan mengembangkan 
dan memberdayakan mereka untuk 
memperoleh dan membangun keahlian 
fungsional yang vital serta menjadi lebih 
proaktif dalam mempengaruhi stakeholders 
untuk menghasilkan terobosan nasional.

Namun semuanya perlu diingat, bahwa 
pelaksanaan tranformasi kelembagaan 
pada DJKN merupakan satu kesatuan 
integral dengan transformasi kelembagaan 
Kementerian Keuangan. Pelaksanaan 
transformasi kelembagaan harus selalu 
didukung dan menjadi prioritas layaknya 
pelaksanaan tugas sehari-hari pada setiap 
individu, jenjang, level spend of control untuk 
semua unit. Bagaimana kita mampu menyikapi 
peran dan tanggung jawab dengan sebaik-

baiknya, sehingga akan menumbuhkan satu 
sikap ownership, sense belonging dan l'esprit de 
corps yang kuat, mensyukuri pekerjaan, dan 
merespon tantangan ke depan

Para direktur dan tenaga pengkaji sebagai 
pemilik inisiatif harus menjadi role model. 
Para direktur sebagai koordinator, agar 
bisa melakukan koordinasi waktu antara 
pelaksanaan transformasi kelembagaan 
dengan pelaksanaan tusi, karena ke dua hal ini 
sama pentingnya. Ketiga, PMO bekerja dengan 
optimal, efisien dan efektif. Keempat, PMO 
memiliki SOP yang memastikan semua unit 
dan inisiatif owner terpantau secara universal 
dalam organisasi.

Transformasi kelembagaan yang ditargetkan 
akan rampung pada 2025, perlu mendapat 
dukungan dari seluruh unsur yang ada, 
termasuk seluruh kantor vertikal DJKN. Hal 
inilah yang menjadi dasar perlunya sosialisasi 
akan pentingnya transformasi kelembagaan, 
seperti yang telah dilakukan di Medan, 
Semarang dan Manado beberapa waktu 
lalu. Dalam berbagai kesempatan sosialisasi 
tersebut Direktur Jenderal Kekayaan Negara 
selalu menyampaikan berbagai hal terkait 
pelaksanaan transformasi kelembagaan, 
hingga urgensi terhadap transformasi 
kelembagaan DJKN 2025. Melalui transformasi 
kelembagaan diharapkan dapat memperkuat 
budaya akuntabilitas berorientasi outcome. 
Perampingan proses bisnis dan pemanfaatan 
teknologi seperti digitalisasi peraturan dan 
layanan adalah di antara tujuan transformasi 
kelembagaan.

Peran DJKN 
sebagai 
emerging 
organization 
yang harus 
dinamis dan 
responsif 
terhadap 
kebutuhan 
organisasi dan 
bisnis modern.

Tranformasi Kelembagaan
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Motivasi

1. Selalu berpikir SMART

Setiap orang sukses adalah orang yang objektif. 
Selalu berfikir untuk global dan memberikan 
untuk orang banyak. Orang sukses selalu 
berfikir SMART. Bukan hanya sekedar pintar, 
tetapi ini SMART yang lain.

Spesifik. Dalam mencapai sebuah kesuksesan, 
kita memang harus menentukan sebuah 
target. Target yang kita tentukan harus jelas, 
dan jangan sampai kita melakukan yang 
melebihi target. Lebih mudah untuk mencapai 
kesuksesan dengan target yang spesifik 
daripada target yang umum.

Measurable. Target yang Anda buat harus 
dapat diukur secara logis untuk mengetahui 

proses dari target yang ingin dicapai. Buatlah 
pertanyaan sederhana, seperti berapa banyak 
dan berapa lama target Anda akan tercapai?

Attainable. Rencana memang bisa seluas 
apapun, tetapi rencana sebuah usaha atau 
bisnis harus dibuat serealistis mungkin dan 
benar – benar mungkin untuk kita capai.

Relevant. Target yang dibuat usahakan 
memang mampu dan sesuai dengan diri Anda.

Timely. Penggunaan waktu dalam pencapaian 
target penting. Kita memang butuh untuk 
selalu mengatur dan menilai waktu yang kita 
gunakan sendiri. Dengan begitu kita akan 
mampu untuk menyelesaikan setiap target 
sebelum tenggang waktu yang disediakan.

2. Selalu tegas dan cekatan

Tegas dan cekatan, bukan hanya milik pasukan 
militer saja. Seorang yang sukses akan selalu 
bertindak tegas dan cekatan, namun diiringi 
dengan pemikiran yang matang dalam setiap 
langkah yang diambilnya. Jangan biarkan 
waktu dan sifat negatif seperti malas meracuni 
pikiran sehingga membuat kita tidak fokus. 
Pacu diri untuk menjadi lebih tegas dan 
cekatan dalam bertindak, tetapi dengan selalu 
memperhitungkan baik dan buruk setiap 
keputusan.

12
KEBIASAAN ORANG SUKSES
YANG BISA DICONTOH
TEKS DISADUR DARI: MEDIAbisnisonline.com
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Motivasi

3. Fokus untuk produktif, bukan 
menjadi sibuk

Orang sukses bukanlah orang yang sibuk atau 
sok sibuk. Ini bukan berarti juga orang sukses 
tidak memiliki banyak pekerjaan, sehingga 
tidak disebut orang sukses. Kesuksesan disini 
digambarkan dengan sebuah tindakan atau 
sikap yang produktif. Orang sukses selalu 
berusaha menjadi lebih produktif dari biasanya. 
Selalu berusaha mencari cara, agar setiap 
target yang dibuat mampu tercapai tepat 
waktu dan dengan hasil yang maksimal. Ini 
berarti orang sukses adalah menjadi lebih 
produktif bukan menjadi lebih sibuk.

4. Membuat keputusan yang logis 
dan positif

Membuat sebuah keputusan memang bukan 
hanya harus dibuat oleh seorang pemimpin. 
Seorang yang sukses juga harus mampu 
membuat sebuah keputusan yang logis dan 
tentu saja positif untuk target kerja yang 
dibuat. Ini akan menentukan berhasil tidaknya 
pekerjaan yang kita lakukan.

5. Tidak menuntut kesempurnaan

Orang yang sukses akan terus bekerja dan 
berusaha memperbaiki setiap kesalahan. 
Bukan hanya menuntut untuk menjadi lebih 
sempurna atau selalu sempurna bahkan jauh 
lebih baik dari itu, yaitu selalu menghasilkan 
yang terbaik dan dengan berbagai perbaikan 
dan pengembangan di berbagai aspeknya.

6. Keluar dari zona nyaman

Jika kita nyaman dalam suatu pekerjaan dan 
kondisi, itu artinya kita sudah menemukan 
titik zona nyaman kita. Tetapi ada kalanya 
bertahan di suatu tempat yang nyaman akan 
membuat tidak nyaman melakukan pekerjaan. 
Bisa saja kita bosan dan malas melakukan 
hal-hal yang itu-itu saja. Cobalah untuk keluar 
dari zona nyaman yang selama ini kita miliki. 

Cobalah melihat dan menjalani sesuatu yang 
benar-benar baru untuk diri kita. Ini akan 
membuat kita bertemu dengan pengalaman-
pengalaman baru yang menyenangkan.

7. BerPikir lebih sederhana

Sukses bukan mengharuskan kita selalu 
berfikir lebih pintar dan lebih rumit dari orang 
lain. Berfikir lebih sederhana akan jauh lebih 
membuat kita nyaman dan mengerjakan 
sesuatu dengan lebih mudah. Cobalah untuk 
berfikir lebih sederhana dari setiap masalah 
yang kita hadapi. Cari setiap celah untuk 
menyelesaikan permasalahan dengan cara 
yang lebih mudah dan nyaman kita lakukan.

8. Melakukan pengembangan tanpa 
henti

Apalagi yang harus dilakukan selain terus 
dan terus belajar memperbaiki kesalahan dan 
mengembangkan yang sudah ada. Lakukanlah 
pengembangan kepada setiap apa yang 
sudah kita miliki saat ini. Dengan begitu kita 
akan belajar dan tahu apa saja yang baru 
dan bisa kita tambahkan pada pekerjaan 
yang sedang dikerjakan. Jangan batasi setiap 
pengembangan dan perbaikan pekerjaan yang 
kita lakukan.

9. Mengukur dan melihat proses 
dari target

Melakukan dan mengembangkan pekerjaan 
tanpa melihat proses tentu tidak akan menjadi 
sesuatu yang berharga di kemudian hari. Orang 
– orang sukses itu selalu mengevaluasi apapun 
yang telah mereka lakukan. Ini akan menjadi 
bahan untuk perbaikan dan pengembangan 
selanjutnya. Coba kita ukur apa yang sudah 
kita lakukan dan belum kita lakukan. Ini akan 
membantu kita dalam belajar dan bekerja 
mencapai target lebih baik dari sebelumnya.

10. Belajar dari kesalahan

Ini yang terpenting, belajar dari kesalahan. 
Setiap orang sukses tidak ada yang tidak 
pernah gagal. Mereka pasti mengalami 
kegagalan, sekalipun itu hanya masalah 
rencana. Setiap kesalahan yang menimbulkan 
kegagalan merupakan hal yang wajar 
dan harus kita pelajari, agar mampu 
memperbaikinya dikemudian hari. Jadikanlah 
setiap kegagalan sebagai jembatan kita 
menuju kesuksesan.

11. Menghabiskan waktu dengan 
orang-orang yang tepat

Berkolaborasi dan menjalin relasi sebanyak 
mungkin yang kita butuhkan. Seperti halnya 
orang sukses di luar sana yang bisa dipastikan 
memiliki banyak relasi atau rekan untuk 
berkolaborasi menciptakan sesuatu yang 
tepat dan terbaik. Bisa dimulai dari saling 
memperkenalkan diri dengan orang lain di 
setiap acara yang dihadiri. Hingga menjalin 
kerja sama dengan mereka. Berbincang-
bincang secara sederhana juga butuh kita 
lakukan, karena kita tidak akan mampu bekerja 
sendiri mensukseskan bisnis yang kita miliki.

12. Menyeimbangkan kehidupan 
mereka

Kebiasaan orang-orang sukses yang 
terakhir dan sulit untuk dilakukan adalah 
menyeimbangkan kehidupan mereka. Tidak 
sedikit dari mereka yang terlalul sibuk pada 
satu sisi dari aspek di kehidupan mereka. 
Pekerjaan, keluarga, teman, dan kehidupan 
pribadi haruslah terjalin secara seimbang. 
Ini akan menentukan baik buruknya kinerja 
kita dalam mencapai target. Semua yang 
kita lakukan harus dilakukan secara baik dan 
seimbang. Jangan biarkan salah satu terlalu 
mendominasi, sehingga akan berpengaruh 
buruk pada yang lainnya.
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Mencintai pelanggan tidak selalu harus melalui 
sosialisasi ataupun kunjungan. Berbeda halnya 
KPKNL Tarakan yang menggelar hajatan akbar 
Lelang Award di Tarakan, (10/03).  

Lelang Award merupakan bentuk apresiasi 
yang tercetus dari ide Kepala Seksi Pelayanan 
Lelang KPKNL Tarakan. Acara Lelang Award ini 
dibuka oleh Kepala KPKNL Tarakan Rahmadi. 
Pada sambutannya, Rahmadi menyampaikan 
mencintai pelanggan adalah kunci sukses agar 
tujuan dapat tercapai. Lelang Award diberikan 
kepada pelanggan utama yang terbaik dalam 
memberikan Penerimaan Negara Bukan Pajak 
(PNBP) kepada kas negara.

”Kalau prosesnya saja di mereka sudah bagus 
maka hasilnya pasti optimal,” ujarnya. Dalam 
Lelang Awards, Rahmadi memberikannya 
kepada Kepala Kejaksaaan Negeri Berau, 
Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab 
Nunukan, Kepala KPP Bea Cukai Pabean Tipe C 
Tarakan dan Kepala Perum Pegadaian Tarakan. 
Rahmadi mengucapkan terima kasih sebesar-
besarnya dan mengharapkan di tahun 2014 
kerja sama dapat lebih baik lagi. 

Puluhan satuan kerja yang berada di wilayah 
kerja KPKNL Tarakan turut hadir dalam acara ini, 
misalnya Kejaksaan Negeri, Dinas Kehutanan, 
Bea Cukai, Perum pegadaian dan Dinas 
Pendapatan, DP2KAD, Perbankan yang berada 
di Kab Tarakan, Berau, Malinau, Nunukan, dan 
Tanjung Selor. 

Pada akhir sambutannya, Rahmadi 
menambahkan KPKNL Tarakan siap 
mendukung transformasi kelembagaan melalui 
pengembangan sumber daya manusia pejabat 
lelang dan peningkatan mutu waktu layanan 
lelang lebih cepat dan akurat, serta akan 
mempersiapkan wacana lelang internet, lelang 
email dan tromol pos.  (Antonius Suhenri-KPKNL 
Tarakan)

Mencintai Pelanggan 
melalui Lelang Award

Predikat Instansi Bersih Narkoba untuk kedua 
kalinya berhasil dipertahankan oleh KPKNL 
Palembang. Badan Narkotika Nasional (BNN) 
Provinsi Sumatera Selatan juga menetapkan 
KPKNL Palembang sebagai Instansi Bersih 
Narkoba setelah seluruh pegawainya baik 
Pegawai Negeri Sipil (PNS), honorer, cleaning 
service, maupun mahasiswa magang- 
menunjukkan hasil negatif dalam tes narkoba 
yang diadakan tahun lalu. 

Bertempat di Ruang Rapat KPKNL Palembang, 
BNN melakukan sosialisasi dan tes 
penyalahgunaan narkoba terhadap seluruh 
pegawai KPKNL Palembang. Sama seperti 
tahun sebelumnya, acara kali ini juga dikemas 
dalam bentuk Morning Call. Seperti arahan 
Pak Wamen (Mahendra Siregar saat menjabat 
sebagai Wakil Menteri Keuangan II - red) 
dalam kunjungannya ke KPKNL Palembang, 
menyarankan agar tes narkoba ini diadakan 
secara reguler.

Tes narkoba pada KPKNL Palembang yang 
digelar pada 10 Maret 2014 merupakan salah 
satu komitmen KPKNL Palembang untuk 
mencegah penyalahgunaan narkoba. Pada 
sambutannya Kepala KPKNL Palembang 
Karman menyampaikan memperbaiki bangsa 
ini harus dimulai dari yang terkecil. Dari kita, 
dari kantor kita ini, kemudian ke keluarga kita, 
kemudian lingkungan sekitar kita.

Berdasarkan hasil test narkoba KPKNL 
Palembang melalui pengambilan sampel 
urine menunjukkan, bahwa KPKNL Palembang 
mampu mempertahankan gelarnya sebagai 
Instansi Bersih Narkoba di tahun 2014 ini. Gelar 
ini menjadi bukti bahwa KPKNL Palembang 
mampu memupuk integritas dalam wujud 
perilaku para pegawainya. (Langit Ardhy Susilo 
dan R. Chandra Gunawan-KPKNL Palembang)

Inovasi DJKN
Membangun Integritas 
Bebas Narkoba

Lelang Tromol Pos 
Bukan Lelang Biasa

Lelang tromol pos merupakan salah satu 
terobosan KPKNL Padang dalam memberikan 
layanan lelang dan meningkatkan citra 
transparansi pemerintah. Bertempat di Aula 
Gedung Pelindo II, KPKNL Padang menggelar 
lelang dengan mekanisme penawaran tromol 
pos (24/04). 

Lelang tromol pos ini memiliki kesamaan 
dengan lelang dengan penawaran tertutup. 
Perbedaan di antara kedua lelang, pada 
lelang tertutup, surat penawaran diisi pada 
saat pelaksanaan lelang, pada lelang tromol 
pos, surat penawaran dikirimkan sebelum 
pelaksanaan lelang melalui tromol pos. Lelang 
dengan tromol pos ini mempunyai kelebihan 
di antaranya peserta boleh tidak hadir saat 
pelaksanaan lelang dan lelang tromol pos 
dapat mengurangi interaksi antar peserta 
lelang, sehingga diharapkan dapat diperoleh 
nilai yang optimal.

Lelang dimulai dengan membacakan kepala 
risalah lelang oleh pejabat lelang yang diikuti 
dengan pembukaan tromol pos. Setelah 
dilakukan penghitungan surat yang masuk, 
diketahui jumlah penawaran yang masuk ada 
sebanyak 49 penawaran untuk ketiga barang 
yang dilelang. Pejabat Lelang membuka 
surat penawaran dengan dilihat oleh 2 saksi 
dari peserta lelang dengan menulis harga 
penawaran di atas white board. 

Setelah Pejabat Lelang membacakan semua 
penawaran, diperoleh harga penawaran 
sebesar hampir dua kali lipat dari harga limit 
lelang. Salah satu barang mendapatkan 
penawaran enam kali lipat dari harga limit 
sedangkan dua barang lainnya naik sedikit di 
atas harga limit. PT. Pelindo II Cabang Teluk 
Bayur selaku pemohon lelang memberikan 
apresiasi harga lelang yang diperoleh jauh 
di atas harga limit yang ditentukan. (Obby 
Munthe-KPKNL Padang)
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