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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

Para pegawai DJKN merayakan ulang tahun DJKN dengan membentuk formasi barisan bertuliskan “DJKN 8” yang berarti “Sewindu DJKN”
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“Reflection: Looking back so that the view looking forward is even clearer.”

Melihat ke belakang merupakan kesempatan untuk memberi selamat kepada diri 

sendiri atas kemajuan yang telah dihasilkan. Dengan melihat ke belakang, kita tahu 

arah tujuan yang benar bahwa kita menuju ke arah yang benar. Bahkan kita tahu 

apa yang harus kita lakukan selanjutnya.

Delapan tahun sudah DJKN berkarya, melalui Edisi 19 ini kami ingin mengajak 

pembaca untuk sejenak melihat ke belakang, langkah-langkah yang telah kita 

tempuh, keputusan-keputusan yang telah kita ambil, serta rintangan dan tantangan 

yang telah kita hadapi. Pada kolom bidik, temukan refleksi kinerja sewindu DJKN 

tidak hanya dari sudut pandang eksistensi organisasi, tapi juga pelaksanaan tugas 

dan fungsi.

Mengenang 2014, sebagian besar halaman edisi 19 ini kami manfaatkan untuk 

menghadirkan momen-momen penting DJKN dalam kaleidoskop 2014. Dalam 

berbagai momen tergambar semangat, inovasi, komitmen, prestasi dan juga 

harapan dari seluruh insan DJKN. Kami berharap perjalanan yang diabadikan dalam 

kolom ini dapat memperkokoh dedikasi kita untuk menciptakan perubahan. 

Kemeriahan peringatan hari jadi DJKN ke-8 terasa di kolom artikel utama dan 

reportase. Pada kolom artikel utama kami hadirkan tulisan pemenang lomba 

menulis sewindu DJKN, Penerapan Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen Bagi 

Pembeli Lelang Eksekusi Hak Tangggungan Melalui Pembaharuan Hukum Lelang. 

Pada kolom reportase kami suguhkan potret kemeriahan peringatan sewindu DJKN 

di berbagai wilayah Indonesia.

Pembaca budiman, kontribusi Anda melalui kajian, tulisan maupun bidikan kamera 

senantiasa kami nanti. Begitu pula dengan kritik dan saran Anda yang dapat 

mendorong kami untuk memberikan yang terbaik. Semoga edisi kali ini membawa 

banyak manfaat.

Selamat membaca.

SALAM 
REDAKSI



4 | Media Kekayaan Negara | Edisi Nomor 17

3 Salam Redaksi

5 Sambutan Direktur 

Jenderal Kekayaan Negara

6 Resensi Wisata

8 Snapshot

10 Bidik , Memaknai 

Sewindu DJKN

18 Sewindu DJKN Sebuah 

Kaleidoskop 

24 Infografis

26 Sewindu DJKN Sebuah 

Kaleidoskop (Lanjutan)

32 Profil Kantor Pelayanan 

Percontohan KPKNL 

Bengkulu  

36 Profil Kantor Pelayanan 

Wilayah Bebas Korupsi  

KPKNL Surabaya

39 Penerapan Prinsip-Prinsip 

Perlindungan Konsumen 

Bagi Pembeli Lelang 

Eksekusi Hak Tanggungan 

Melalui Pembaharuan 

Hukum Lelang 

41 Kolom Transformasi 

Kelembagaan

45 Reportase Puncak 

Peringatan Sewindu 

DJKN dalam Pengabdian 

Modernisasi Pengelolaan 

Kekayaan Negara

50 Testimoni Stakeholder

51 Bang Kaen

DAFTAR ISI



Edisi Nomor 19 | Media Kekayaan Negara | 5

Sambutan Pimpinan

Hadiyanto
Direktur Jenderal 
Kekayaan Negara

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

Salam Sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita 
panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena 
atas nikmat dan rahmat-Nya Kita dapat senantiasa 
bekerja dan berkarya memberikan sumbangsih 
terbaik untuk bangsa dan negara.

Saudara-saudara Insan DJKN yang berbahagia, 

DJKN didirikan pada bulan November 
2006 sebagai unit organisasi dengan misi utama 
melaksanakan pengelolaan kekayaan negara. 
Jika kita refleksikan ke belakang, tugas berat 
langsung diemban DJKN pada saat itu untuk 
melaksanakan amanat Keppres Nomor 17 Tahun 
2007 tentang Penertiban Barang Milik Negara, 
yaitu menyelesaikan temuan berulang BPK atas 
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, khususnya 
terkait dengan penyajian nilai aset tetap pada 
Neraca Awal Pemerintah Pusat  yang belum 
disajikan secara  wajar. Inventarisasi dan penilaian 
(IP) BMN pada seluruh satuan kerja Pemerintah 
Pusat di dalam dan di luar negeri pun dilakukan. 
Hasilnya, Laporan Keuangan Kementerian/
Lembaga (LKKL) meningkat kualitasnya, 
dengan lebih dari 75% Kementerian/Lembaga 
memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian 
(WTP). Hal ini tentunya memberikan dampak 
langsung bagi kualitas Laporan Keuangan 
Pemerintah Pusat (LKPP) berupa peningkatan 
opini dari semula disclaimer (sejak Neraca Awal 
Pemerintah Pusat diterbitkan) menjadi Wajar 
Dengan Pengecualian (2010). Kini, nilai BMN 
yang tercatat telah sesuai dan wajar, dengan 
peningkatan nilai secara eksponensial dari  semula 
Rp 440,62 triliun (2007) menjadi Rp 2.233 triliun 
(2014) atau meningkat hingga 500%.

Kita perlu mencatat, bahwa IP BMN tidak 
sekedar program yang bertujuan memenuhi 
asas akuntabilitas dan transparansi dalam 
pertanggungjawaban pelaporan keuangan 
negara, namun multiplier effect atas IP telah 
membangun pondasi yang kuat bagi tahapan 
berikutnya melalui perbaikan dan peningkatan 
pengelolaan kekayaan negara dengan tertib 
administasi, tertib fisik dan tertib hukum 

(3T). Tertib administrasi diwujudkan dengan 
pencatatan BMN dengan baik dan benar 
melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen 
dan Akuntansi (SIMAK) BMN. Tertib hukum 
diwujudkan dengan melakukan sertifikasi 
BMN seluruh Indonesia, sedangkan fisik adalah 
optimalisasi pengelolaan BMN melalui sinergi 
fungsi perencanaan, optimalisasi pengelolaan, 
serta pengawasan dan pengendalian.

Saudara-saudara Insan DJKN yang saya 
banggakan, 

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, awal 
tahun 2015 merupakan momen khusus bagi kita 
yang baru saja melewati usia sewindu pertama 
organisasi DJKN pada bulan November 2014 
yang lalu. Banyak tekad sudah kita canangkan, 
berbagai hal telah kita persiapkan untuk 
memasuki masa pengembangan organisasi 
modern pengelola kekayaan negara pasca 
sewindu DJKN. Terbitnya PP Nomor 27 Tahun 
2014 sebagai penyempurnaan PP Nomor 
6 Tahun 2006 jo PP Nomor 38 Tahun 2008 
menandai komitmen Pengelola Barang dalam 
upaya meningkatkan pengelolaan BMN yang 
lebih baik. Perencaaan aset, salah satu agenda 
prioritas DJKN yang akan menjadi fokus dalam 
waktu dekat. Perencaaan aset sebagai upaya 
Pengelola Barang mengendalikan pengelolaan 
aset dari arus hulu. Dengan kapasitas fiskal 
kita yang terbatas, Pengguna Barang dituntut 
cermat dan cerdas dalam merencanakan 
kebutuhan akan aset. Pengelola Barang akan 
mengawal proses tersebut melalui fungsi 
perencanaan aset sebelum aset tersebut 
dianggarkan. Digitalisasi aset juga menjadi 
prioritas DJKN dalam merespon borderless 
universe melalui keberadaan teknologi 
informasi dan komunikasi dalam melaksanakan 
tugas pengelolaan aset negara. Digitalisasi 
BMN merupakan upaya meningkatkan 
kualitas business process dalam setiap tahapan 
manajemen aset negera melalui pembangunan 
sistem manajemen aset. Pengguna barang akan 
lebih mudah mengajukan permohonan terkait 
dengan pengelolaan BMN dan DJKN juga dapat 
menindaklanjutinya dengan cepat.Tidak kalah 

pentingnya untuk kita kawal bersama-sama, 
mengenai pelaksanaan e-auction melalui lelang 
internet dan lelang email yang belum lama kita 
launching. Inovasi ini diharapkan memberikan 
dampak yang signifikan tidak hanya terhadap 
peningkatan tata kelola penyelenggaraan lelang, 
namun lebih utamanya adalah hasil dan nilai 
lelang yang lebih optimal. 

Saudara-saudara Insan DJKN yang penuh 
semangat, 

Sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, 
DJKN telah menyatakan komitmen untuk 
mendukung program Transformasi Kelembagaan 
di Kementerian Keuangan. Kita bertanggung 
jawab melaksanakan 6 (enam) initiative strategy di 
bidang pengelolaan kekayaan negara berupa  (i) 
menetapkan dan mensosialisasikan kebijakan 
untuk inventarisasi dan penilaian, (ii) membuat 
inventarisasi aset dan catatan digital, (iii) 
menegakkan regulasi, panduan, dan proses untuk 
memastikan aset teroptimalkan secara penuh 
oleh Kementerian/Lembaga, (iv) mengoptimalkan 
jenis aset tertentu yang berada di bawah 
tanggung jawab Kementerian Keuangan 
langsung, (v) memaksmimalkan pemanfaatan aset 
dan return on assets (ROA), dan (vi)  
melaksanakan kajian portofolio aset setiap tahun. 
Mengingat amanah ini tidak mudah dalam 
mewujudkannya, maka kita perlu benar-benar 
menjaga tekad dan sinergi untuk senantiasa 
tajam dan kritis dalam membangun perangkat 
pengelolaan aset negara tidak sekedar menjadi 
output, namun menghasilkan output dan outcome 
yang jelas, terukur, dan memberikan dampak 
signifikan terhadap peningkatan dalam tata kelola 
aset negara. 
 
Dengan demikian, melewati masa sewindu 
pertama ini, mari kita rapat barisan sinergi 
membangun negeri ini, kita tingkatkan komitmen 
dan antusiasme kita untuk selalu memberikan 
yang terbaik dalam mengelola kekayaan negara . 
DJKN jaya!

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi 
Wabarakaatuh. 
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Anda gemar memakai perhiasan? Apabila 
iya, penampilan anda akan makin bersinar 
dengan batu mulia yang ditawarkan di Pasar 
Batu Mulia Jakarta Rawa Bening. Bila ke 
Jakarta sempatkanlah berkunjung ke Jakarta 
Gems Center (JGC) atau dikenal dengan 
Pasar Batu Aji Rawa Bening, Jatinegara. Pasar 
di Jakarta Timur ini memang  dipersiapkan 
sebagai daerah wisata belanja dan sentra 
perdagangan batu mulia terbesar di 
Indonesia, bahkan di Asia. 

Pasar Rawa Bening memang dikhususkan 
untuk pedagang dan perajin batu mulia. Tidak 

hanya dikunjungi wisatawan lokal, pasar ini 
pun sering menjadi “jujugan” para 
penggemar batu mulia dari luar 
kota bahkan luar negeri.

Terletak tepat di seberang 
Stasiun Jatinegara, 
berbagai batu mulia dari 
dalam dan luar negeri ada 
di sana. Nama batu-batu 
yang jumlahnya mencapai 
ribuan jenis ini memiliki 
bermacam sebutan, antara lain arizona 
stabilized turq, dyed lapis, malachite, tigereye, 

pendot, citrine, rock crystal, red tigereye, 
black onix, snowflake, juga leopard 

skin. Dibanding batu lokal, 
batu impor mendominasi 

dagangan di pasar ini.

Bengkel tempat mengasah 
batu mulia sesuai dengan 
permintaan dan selera 
pembeli ini berada pada 

ujung sisi barat ruang utama 
Pasar Rawa Bening. Areanya 

cukup luas, dan suara mesin gerinda 
yang mengupas permukaan batu akik 

PUASKAN HOBI BATU MULIA
di pasar rawa bening
TEKS: DWINANTO - FOTO: NOFIANSYAH

"Tidak hanya 
dikunjungi wisatawan 

lokal, pasar ini pun 
sering menjadi jujugan   
para penggemar batu 
mulia dari luar kota 
bahkan luar negeri"

resensi wisata
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resensi wisata

Suasana Jakarta Gems Center, lebih ramai pada hari libur dan akhir pekan

Batu Mulia yang di display berasal dari berbagai 
wilayah Indonesia

Batu Mulia  yang sudah jadi digunakan 
untuk cincin

terus meraung tidak pernah berhenti. Jika 
tidak membeli dalam bentuk sudah jadi, 
pengunjung bisa memintanya dibuatkan 
menjadi mata cincin atau di perhiasan lainnya, 
dengan model dan bahan sesuai selera. 
Pemakaiannya pada Mei 2010, setelah pasar 
aslinya yang dibangun pada 1974 dirobohkan 
dan dibangun kembali. 

Saat ini JGC telah berkembang pesat dan 
ramai dikunjungi wisatawan baik lokal 
maupun mancanegara, karena terjangkau 
berbagai jenis alat transportasi.  Setiap harinya 
Pasar Batu Mulia Rawa Bening dikunjungi 
hampir 1.000 orang dan paling banyak pada 
hari Sabtu-Minggu.

Pedagang berharap pasar batu mulia 
Rawa Bening dapat semakin dikenal tidak 
hanya oleh mayarakat Jakarta, tetapi 
juga skala nasional dan internasional.                              
(Teks Dwinanto | Photo Nofiansyah)

Batu mulia setengah jadi, sebelum dipoles hingga mengkilap

resensi wisata

Perajin batu akik di pasar batu aji sedang mengasah 
batu mulia agar bernilai jual tinggi
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snapshot
komunitas fotografi djkn
Beberapa foto hasil karya fotografer djkn dari seluruh indonesia
facebook page: facebook.com/groups/kf.djkn
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BIDIK            MEMAKNAI KINERJA SEWINDU DJKN

MENUJU djkn yang lebih 
dewasa dan modern

                dodi iskandar (sekretaris ditjen kekayaan negara)

Sewindu DJKN merupakan sebuah 

momen peralihan dari kita yang 

dulunya berperan sebagai aset 

administrator menjadi aset manager,  

berbagai peningkatan telah kita capai 

dalam kurun waktu delapan tahun ini, 

antara lain dalam segi kualitas sumber 

daya manusia dengan telah adanya 

perubahan pola pikir dan perilaku 

pegawai DJKN, SDM kita saat ini 

memiliki kapasitas pengetahuan 

yang tinggi, cekatan, kerja 

cepat tanpa melupakan 

integritas dan kejujuran serta 

berperilaku sopan, namun 

tegas dan berdisiplin tinggi. 

Hal tersebut berperan 

dalam menjadikan DJKN 

yang modern dan 

handal. Seiring dengan 

peningkatan di bidang 

SDM, pada sisi teknologi 

informasi saat ini kita 

juga telah didukung 

dengan teknologi 

yang canggih dan 

berkembang sesuai 

kebutuhan serta 

dapat terintegrasi 

dengan 

aplikasi yang terkait dengan Eselon I lainnya 

untuk menunjang proses bisnis yang ada. 

Dari sisi organisasi, saat ini kita sedang 

berkembang menuju organisasi yang sehat, 

yang bisa menampung semua tugas dan 

fungsi yang diamanatkan, sehingga dapat 

berjalan dengan baik. Lebih khusus menilik 

dari core bussines kesekretariatan,  untuk 

menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi 

yang ada, tidak lepas dari penyediaan dana 

yang dilaksanakan secara efisien dan efektif, 

sehingga semua kegiatan yang direncanakan 

dapat dilaksanakan dengan lancar.

Kedepan, DJKN diharapkan bisa menjadi 

organisasi yang baik, fit for purpose, dan lebih 

bisa menunjang visi dan misi dari Kementerian 

Keuangan serta lebih berperan lagi dalam 

peningkatan keuangan negara sesuai dengan 

tugas dan fungsinya, sehingga menghasilkan 

PNBP yang signifikan. Selain itu, melakukan 

analisis terkait piutang dan investasi 

pemerintah, sehingga bisa memberikan 

outcome yang optimal atas PMN yang 

dilakukan oleh pemerintah. 

Sebagai salah satu unsur pendukung 

terlaksananya transformasi kelembagaan 

Kementerian Keuangan, DJKN diharapkan 

dapat mewujudkan tata kelola aset BMN, 

agar bisa memberikan sumbangan terhadap 

keuangan negara dengan cara melakukan 

penajaman terhadap fungsi dan proses 

bisnis yang kita laksanakan dengan 

selalu melakukan perbaikan sesuai 

kebutuhan. Dengan sewindu DJKN 

kita optimis menjadikan DJKN 

yang modern dan handal serta 

lebih berperan dalam peningkatan 

keuangan negara.
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Selama 8 tahun berdirinya Direktorat 
KND (sebelumnya Direktorat BMN II) 
telah banyak capaian penting yang 

telah dihasilkan. Dari mendukung kegiatan 
inventarisasi dan penilaian Barang Milik Negara 
(tahun 2007 sd. 2010) hingga melakukan 
penyusunan Laporan Keuangan BA 999.03 
(investasi pemerintah), yang melaporkan semua 
kekayaan negara dipisahkan pemerintah. 
Laporan Keuangan BA 999.03 sejak tahun 
2009 selalu memberikan opini Wajar Tanpa 
Pengecualian atas Laporan Keuangan dari BPK 
RI. 

Dalam hal pengelolaan BUMN, Direktorat 
KND telah terlibat dan berkontribusi langsung 
dalam hal pembentukan BUMN yaitu PT Sarana 
Multi Infrastruktur, PT Penjaminan Infrastruktur 
Indonesia dan Perum LPPNPI. Kontribusi lain 
adalah inbreng saham BUMN di antaranya PT 
Pengerukan Indonesia kepada PT Pelindo II dan 
PT Bahtera Adiguna kepada PT PLN. 

Tidak berhenti di situ, Direktorat KND juga 
berkontribusi dalam pengambilalihan PT 
Inalum oleh Pemerintah RI, pembentukan 
holding BUMN Perkebunan dan BUMN 
Kehutanan, restrukturisasi dan reviltalisasi 
BUMN (PT PAL, PT IKI, PT Iglas, PT Merpati 
Nusantara, dsb.). 

Direktorat KND pun turut membidani 
pelaksanaan Initial Public Offering (IPO) BTN TBk, 
IPO PT Pembangunan Perumahan Tbk, IPO PT 
Waskita Karya Tbk, IPO PT Semen Baturaja Tbk, 
IPO PT Garuda Indonesia Tbk, IPO PT Krakatau 
Steel Tbk, serta penambahan PMN berupa 
fresh money, konversi hutang dan aset BPYBDS 
kepada BUMN (PT Pindad, PT PAL, PT Dirgantara 
Indonesia, PT Garam, PT Angkasa Pura, PT ASDP, 
dsb.). 

Disamping itu Direktorat KND juga 
mengemban tugas dalam melakukan 
pembinaan dan pengawasan BUMN/lembaga 
yang berada di bawah Kementerian Keuangan 
yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), 
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), 

PT Penjaminan Infrastruktur 
Indonesia (Persero), PT Geo 
Dipa Energi (Persero) dan 
Lembaga Pembiayaan Ekspor 
Indonesia. Selain itu, dari 
pengelolaan aset eks PT 
Pertamina (Persero) telah 
menghasilkan PNBP sebesar 
Rp 2,4 triliun. 

Guna mendukung pelaksanaan 
tugas dan fungsinya,  Direktorat 
KND telah mengembangkan 
early warning system yang 
tidak hanya menyajikan data 
base secara lebih lengkap, 
namun juga menjadi alat untuk 
mendukung kegiatan menganalisa 
BUMN, melakukan deteksi dini 
perkembangan kinerja BUMN dan 
melakukan proyeksi kinerja BUMN 
dengan berbagai skenario. Kedepan, 
sistem ini diharapkan menjadi alat bantu 
utama yang digunakan oleh Direktorat 
KND dalam melakukan pengelolaan 
BUMN.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa saat 
ini Direktorat KND telah melakukan 
fungsi pengelolaan kekayaan negara 
dengan optimal mulai dari perencanaan, 
pengawasan, pelaksanaan, dan pelaporan. 
Di tengah keinginan pemerintah untuk 
menjadikan BUMN yang sehat, efisien, 
mampu memperkuat ekspansinya di tingkat 
global dan menjadikan BUMN sebagai agent 
of development. Hal ini menjadi tantangan 
tersendiri bagi DJKN melalui Direktorat KND 
untuk terus meningkatkan kapasitas dan 
kemampuannya dalam melakukan 
pengelolaan BUMN.

BIDIK

EARLY WARNING 
SYSTEM KINERJA 
BUMN
deddy syarif usman (Direktur kekayaan negara dipisahkan)
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continuous improvement 
pelayanan 

lelang
PURNAMA T. SIANTURI (Direktur LELANG)

Direktorat Lelang secara aktif turut 
berperan serta mendukung 
kemajuan perekonomian 

Indonesia. Berbagai inovasi dan kebijakan 
telah dilakukan untuk mengikuti 
perkembangan jaman sebagai 
continuous improvement pelayanan 
lelang. Peringatan sewindu DJKN 
menjadi momentum bagi Direktorat 
Lelang untuk mengevaluasi dan 
berbenah diri.

Berbagai peraturan perundang-
undangan telah dibuat dan direvisi 

untuk memperkuat pengaturan 
pelaksanaan lelang (regulating), 

meningkatkan pengamanan risalah 
lelang dengan penggunaan security 
paper (securing), penyederhanaan melalui 
simplifying petikan risalah lelang dalam 
1 (satu) lembar, sosialisasi lelang sebagai 
sarana jual beli melalui auction on clinic 
(AoC) dan penggalian potensi lainnya, 

serta pengembangan lelang melalui media 
teknologi informasi dan komunikasi (TIK). 

Capacity building dan pembinaan terus 
dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 
sumber daya manusia yang berkualitas terkait 
pelayanan lelang. 

DJKN - Kementerian Keuangan telah 
membangun sistem penawaran dengan 
memanfaatkan TIK yaitu lelang online atau 
dikenal dengan e-auction DJKN, yang peserta 
lelang tidak perlu hadir di ruang lelang, cukup 
menyampaikan penawaran lelang darimana 
saja, kapan saja melalui media internet.

Penggunaan e-auction  mendapat dukungan 
dari kalangan perbankan terkait pengelolaan 

uang jaminan dengan menggunakan virtual 
account serta aplikasi cash management, 
peserta lelang menyetorkan dan menerima 
pengembalian uang jaminan melalui 
pemindahbukuan tanpa perlu datang ke 
KPKNL.

e-Auction merupakan inovasi pelayanan 
publik kepada masyarakat yang menjadikan 
proses lelang menjadi sederhana, mudah, 
cepat,  efisien karena mengurangi waktu 
peserta lelang untuk hadir, membentuk 
harga yang optimal, adil bagi setiap peserta 
lelang karena memungkinkan menawar 
sesuai kemampuannya, adil bagi penjual 
karena memperoleh harga tertinggi atas 
barangnya, pelayanan lelang menjadi lebih 
transparan, akuntabel dan responsif sekaligus 
meningkatkan PNBP terkait lelang.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 
(ASN), menjadi episode baru bagi Pejabat 
Lelang selaku orang yang diberikan wewenang 
khusus untuk melaksanakan penjualan barang 
secara lelang, telah ditingkatkan perannya 
secara khusus menjadi Jabatan Fungsional, 
dengan ditetapkannya Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi 
Birokrasi Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Jabatan Fungsional Pelelang. 

Belum disahkannya RUU Lelang, menjadi 
suatu tantangan yang harus diselesaikan ke 
depan. Institusi lelang membutuhkan undang-
undang sebagai dasar hukum yang lebih 
kuat, utamanya dalam memberi perlindungan 
hukum bagi pembeli lelang dan pihak lainnya 
dalam lelang.
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interkoneksi kekayaan 
negara lain-lain
soepomo (Direktur piutang negara dan kekayaan negara lain-lain)

Untuk merealisasikan misi DJKN 
mewujudkan pengurusan piutang 
negara yang efektif, efisien, transparan, 

dan akuntabel, Direktorat PNKNL telah 
merumuskan kebijakan di bidang piutang 
negara antara lain penerbitan PMK Penyisihan 
Piutang Negara Tidak Tertagih disempurnakan 
dengan PMK Penentuan Kualitas Piutang 
dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak 
Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga 
dan Bendahara Umum Negara. 

Bertalian dengan kekayaan negara lain-lain, 
sampai dengan 2014 telah diselesaikan 
kegiatan inventarisasi dan penilaian sebagian 
besar aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama 
(KKKS) dan aset Perjanjian Karya Pengusahaan 
Pertambangan Batubara (PKP2B) yang 
selanjutnya disajikan dan dilaporkan di LKBUN/
LKPP. 

Pada sisi regulasi telah disusun peraturan 
baik yang bersifat teknis penatausahaan 
maupun pengelolaan aset KKKS dan PKP2B 
dan saat ini dalam proses revisi, untuk 
mengakomodasi dinamika terkini.  Dalam 
implementasi pengelolaan aset KKKS telah 
dilakukan standardisasi SOP guna peningkatan 
kualitas layanan baik pemindahtanganan 
maupun pemanfaatan aset serta optimalisasi 
pengelolaan dalam rangka peningkatan PNBP. 
Selain itu, Direktorat PNKNL telah menyusun 
kebijakan berkaitan pengelolaan aset kekayaan 
negara lain-lain meliputi Aset Bekas Milik/Asing 
Cina melalui PMK 188/PMK.06/2008 jo. PMK 
154/PMK.06/2011, Barang Milik Negara yang 
Berasal Dari Eks Kepabeanan dan Cukai melalui 
PMK Nomor 240/PMK.06/2012, Barang Milik 
Negara yang Berasal Dari Barang Rampasan 
Negara dan Gratifikasi melalui PMK Nomor 
03/PMK.06/2011, Barang Milik Negara yang 
Berasal dari Aset Lain-lain melalui PMK-123/
PMK.06/2013. 

Direktorat PNKNL juga terus melakukan upaya 
mengatur kebijakan pengelolaan piutang 

negara oleh kementerian negara/
lembaga dalam Rancangan Undang-
Undang Pengurusan Piutang Negara 
dan Piutang Daerah. Selain itu, 
DJKN juga tengah mempersiapkan 
Rancangan Peraturan Pemerintah 
tentang Pengelolaan Piutang  
Negara bersama instansi 
terkait, agar dapat diterbitkan 
segera setelah Undang-
Undang Pengurusan Piutang 
Negara dan Piutang Daerah 
diundangkan. Dalam bidang 
kekayaan negara lain-lain, 
penyelesaian sejumlah isu strategis 
menjadi harapan di tahun 2015, yaitu 
dalam penatausahaan aset (sertifikasi 
tanah KKKS atas nama Pemerintah RI cq. 
Menteri Keuangan), pelaksanaan tindak 
lanjut atas temuan dalam inventaris dan 
penilaian sebelumnya dan penyempurnaan 
peraturan baik terkait penatausahaan serta 
pengelolaan BMN KKKS/PKP2B maupun  
pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan 
pengelolaan aset BMN KKKS/PKP2B tersebut. 

Dalam rangka penyempurnaan 
penatausahaan dan pelaporan BMN 
tersebut maupun pengelolaannya di masa 
depan, saat ini tengah dilakukan proses 
pembangunan sistem interkoneksi dengan 
SKK Migasyang merupakan bagian dari MoU 
antara Kementerian keuangan dengan SKK 
Migas. Target pelaksanaan pembangunan 
sistem tersebut untuk tahun 2015 adalah 
pengembangan high-level blueprint 
dan prototyping sistem kolaborasi dan 
interkoneksi kegiatan hulu migas Indonesia 
antara SKK Migas dengan stakeholder. Sistem 
interkoneksi  tersebut diharapkan dapat 
menjawab kebutuhan otomasi pengelolaan 
aset KKKS yang terintegrasi dengan blueprint 
TIK DJKN. (asset recovery).

BIDIK
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targetkan utilisasi bmn 
secara optimal dengan 
strategi front loading
ENCEP SUDARWAN (Direktur pengelolaan kekayaan negara dan sistem informasi)

Direktorat PKNSI yang terbentuk 
berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 184 Tahun 

2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
di Lingkungan Kementerian Keuangan 
merupakan gabungan dari pelaksanaan tiga 
tugas dan fungsi (tusi) yang sebelumnya 
dilaksanakan pada Direktorat Barang Milik 
Negara (BMN), Direktorat Kekayaan Negara 
Lain-Lain, dan Direktorat Hukum dan Informasi. 

Heterogenitas tusi ini tentunya membutuhkan 
strategi khusus dalam pencapaian target yang 
telah ditetapkan. Pencapaian target utilisasi 
BMN yang menjadi salah satu target utama dari 
Direktorat PKNSI dilaksanakan dengan strategi 
front loading. 

Dari awal tahun Direktorat PKNSI sudah 
membuat komitmen dengan seluruh K/L, 
sehingga pencapaian utilisasi dapat lebih 
terjamin dan lancar. Trajectorynya selalu 
hijau di setiap quarter, hal ini membuktikan 
perencanaan kerja untuk mencapai target telah 
dilaksanakan dengan baik . 

Dalam melaksanakan tugas yang 
berhubungan dengan kementerian dan 
lembaga (K/L), Direktorat PKNSI selalu 

menerapkan prinsip “Know your K/L!”. Setiap 
Pegawai PKNSI harus mengenal segala macam 
potensi dan permasalahan pada masing-
masing K/L yang menjadi tanggung jawabnya.

Dalam pengelolaan aset eks Bantuan 
Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), saat ini telah 
memasuki era 1 triliun setiap tahunnya dari 
hasil pengelolaan aset sejak tahun 2011.  Dari 
pengelolaan BMN, kerja sama pemanfaatan 
menjadi tren positif yang banyak ditempuh, 
sehingga pengelolaan BMN tidak hanya 
sebatas 3T, juga menghasilkan PNBP. Dari 
sisi sistem informasi, Direktorat PKNSI terus 
mendukung penyediaan sistem informasi 
untuk mendukung bisnis proses pada DJKN 
agar lebih cepat, akurat, dan mudah. 

Berbagai macam aplikasi telah dirancang untuk 
membantu tugas besar Direktorat Jenderal 
Kekayaan Negara. Lahirnya aplikasi-aplikasi 
tersebut merupakan jawaban atas kebutuhan 
modernisasi pengelolaan aset, pengurusan 
piutang negara , pelayanan lelang dan 
pelayanan penilaian. Aplikasi SIMAN, aplikasi 
e-auction baik lelang internet maupun lelang 
email, aplikasi early warning system kinerja 
BUMN, hingga sistem absensi online telah 
disediakan oleh Direktorat PKNSI. 

Peran DJKN sebagai pengelola barang, secara 
nasional semakin terlihat, hal ini terbukti dari 
dilibatkannya DJKN dalam setiap pembahasan 
program berkaitan dengan nawa cita 
pemerintahan khususnya proyek-proyek yang 
berkaitan dengan pengadaan infrastruktur dan 
fasilitas umum..

Ke depannya Direktorat PKNSI akan selalu 
berusaha memberikan layanan yang terbaik. 
Terbaik bagi organisasi, terbaik bagi masyarakat 
dan tentunya terbaik untuk kemajuan bangsa.
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Apabila kita melihat ke belakang 

bersamaan dengan terbentuknya 

DJKN, lahir tanggung jawab untuk 

menghitung nilai wajar seluruh aset yang ada 

pada seluruh K/L. Tanggung jawab tersebut 

melahirkan peran penilai yang besar untuk 

menyajikan nilai Barang Milik Negara (BMN) 

dalam rangka penatausahaan dan untuk   

neraca sebagai tindak lanjut temuan BPK atas 

penyajian nilai aset yang tidak wajar dalam 

LKPP pada saat itu. Tantangan tersebut telah 

berhasil kita jawab dalam waktu dua tahun 

melalui program nventarisasi dan Penilaian 

(IP).  Program IP menyajikan tantangan dari sisi 

kuantitas yang besar, mengingat sebelumnya 

tidak pernah dilakukan upaya penyajian nilai 

atas aset tetap pada seluruh K/L. Program IP 

juga dijadikan sebagai ajang untuk mengasah 

ketrampilan menilai, karena penilaian pun 

merupakan hal yang baru bagi kita pada saat 

itu. 

Dari sisi eksternal, Penilai DJKN juga menjadi 

rujukan seluruh instansi untuk menentukan 

nilai suatu barang. Baru-baru ini yang hangat 

adalah permohonan penilaian oleh Komisi 

Pemberantasan Korupsi maupun Kejaksaan 

atas aset sitaan tindak pidana korupsi. 

Tantangan eksternal ini membutuhkan 

kecepatan waktu penanganan, mengingat aset 

tersebut diupayakan memberikan penerimaan 

negara sebagai pengganti kerugian negara atas 

tindak pidana korupsi.

Seiring dengan diterbitkannya Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang 

salah satu poin penting adalah mengenai Kerja 

Sama Pemanfaatan Pengadaan Infrastruktur 

dan juga memperhatikan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan 

Tanah Bagi Kepentingan Umum, penilai 

semakin menunjukkan eksistensinya dengan 

menyajikan nilai yang menjadi 

dasar bagi pengambilan kebijakan.  

Menjawab tantangan tersebut, 

Direktorat Penilaian terus berupaya 

meningkatkan kapasitas penilai DJKN 

yang tersebar di seluruh kantor 

vertikal. Hal ini dilakukan antara lain 

dengan dimasukkannya kegiatan 

peer review ke dalam Indikator 

Kinerja Utama, pelaksanaan quality 
assurance secara berkala, serta pelatihan 

secara berkesinambungan, 

selain tentunya terus 

berupaya mengawal 

Rancangan 

Undang-Undang 

tentang Penilaian 

yang menaungi 

penilai baik 

pemerintah 

maupun swasta.

peran strategis Penilai 
dalam menentukan 
nilai bmn
MEIRIJAL NUR (Direktur penilaian)

BIDIK
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Dalam perspektif pengelolaan kekayaan 
negara, Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2004 merupakan lokomotif 

bagi perubahan paradigma manajemen aset 

negara. Paradigma baru pengelolaan kekayaan 
negara ini ditandai dengan reformasi hukum 
di bidang pengelolaan kekayaan negara, yaitu 
dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 
6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang 
Milik Negara/Daerah yang merubah peran 
asset administrator menjadi asset manager. 

Dalam kurun waktu 8 tahun sejak 
ditetapkannya PP Nomor 6 Tahun 2006 dan 
peraturan teknis pendukungnya, kinerja 
pengelolaan BMN mengalami peningkatan 
yang cukup menggembirakan. Hal ini ditandai 

dengan peningkatan opini BPK atas Laporan 
Keuangan Pemerintah Pusat (LKKP) dan 

Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga 
(LKK/L). 

Untuk periode tahun 2004 s.d. 2008 
LKPP memperoleh opini Disclaimer dari 
BPK dan meningkat menjadi Wajar 

Dengan Pengecualian untuk 
tahun 2009 s.d. 

2013. Sedangkan 
LKK/L yang 
mendapatkan 
opini Wajar Tanpa 
Pengecualian 
mengalami 
peningkatan dari 
7 K/L pada tahun 
2006 menjadi 65 
K/L pada tahun 
2013. 

Tidak dapat 
dipungkiri bahwa 
PP Nomor 6 
Tahun 2006 
telah membawa 
perubahan dalam 
pengelolaan BMN, 
namun demikian, 
masih terdapat 
permasalahan 
pengelolaan BMN 

yang belum diatur di dalam PP tersebut. Untuk 
itu, Pemerintah secara berkesinambungan 
berupaya untuk menyempurnakan regulasi 
di bidang pengelolaan BMN dengan  
ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah sebagai pengganti PP Nomor 6 
Tahun 2006. 

PP nomor 27 Tahun 2014 merupakan tonggak 
baru bagi pengelolaan BMN yang lebih 
baik.  PP ini menyiratkan adanya keinginan 
Pemerintah untuk meningkatkan kontribusi 
nyata pengelolaan BMN bagi kemakmuran 
rakyat melalui transformasi dari asset 
administrator menjadi asset manager. 

Beberapa hal penting yang diatur di dalam 
PP Nomor 27 Tahun 2014 antara lain: 
penyederhanaan birokrasi dalam pengelolaan 
BMN, pengaturan perencanaan kebutuhan 
BMN, dimungkinkan adanya pengenaan capital 
user charge atas penggunaan BMN oleh K/L, 
pemanfaatan BMN untuk infrastruktur, asuransi 
atas BMN, dan penerapan indeks kinerja atas 
pengelolaan BMN pada K/L.

Paradigma baru tersebut diharapkan 
dapat lebih mengendalikan penggunaan 
BMN dikaitkan dengan efektivitas layanan 
sesuai dengan tugas dan fungsi K/L serta 
pemanfaatan BMN untuk mendukung program 
strategis pemerintah. 

Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal 
Kekayaaan Negara meyakini bahwa kerja keras 
dan kontinuitas usaha K/L yang terefleksikan 
dalam tren positif tahunan atas pengelolaan 
dan penatausahaan BMN merupakan 
perwujudan dari kesungguhan Kementerian/
Lembaga untuk terus berbenah dan 
memajukan diri dengan disertai harapan besar 
atas terealisasinya tertib administrasi, fisik, dan 
hukum dalam pengelolaan BMN. 

PERUBAHAN PARADIGMA 
MANAJEMEN ASET
PChalimah pudjiastuti (Direktur barang milik negara)
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Synergy field of work 
yang berbeda
Tavianto noegroho (Direktu r hukum dan hubungan masyarakat)

Masyarakat dan dunia berkembang 

semakin dinamis. Menyadari 

dinamika perubahan tugas dan 

fungsi DJKN, perbaikan dan penyempurnaan 

secara berkesinambungan dalam melakukan 

harmonisasi peraturan perundang-undangan 

dan penyelesaian permasalahan hukum 

di bidang pengelolaan kekayaan negara, 

penilaian, pengurusan piutang negara dan 

pelaksanaan lelang terus diupayakan untuk 

memenuhi harapan para pengguna jasa 

maupun stakeholders.

Direktorat Hukum dan Humas sebagai 

direktorat yang memiliki 2 (dua) field of work 

yang berbeda, yaitu hukum dan kehumasan. 

Ibarat sistem kerja otak manusia,  dari sisi 

hukum harus memiliki landasan teori atau 

dasar hukum, sehingga dapat dikatakan setiap 

keputusan dan tindakan yang diambil harus 

berdasarkan aturan yang telah ada. Sebaliknya 

dalam kehumasan, kreatifias adalah kunci 

utama. Think out of the box atau berfikir di luar 

kebiasaan, menjadi modal utama agar dapat 

mampu menghasilkan inovasi serta kreatifitas. 

Dari segi hukum, Direktorat Hukum dan 

Hubungan Masyarakat berperan dalam 

penyusunan aturan yang diperlukan dalam 

pelaksanaan rekomendasi inisiatif strategis. 

Upaya menciptakan payung hukum yang 

efektif harus didukung harmonisasi peraturan 

bidang pengelolaan kekayaan negara, 

penilaian, pengurusan pitang negara, dan 

lelang. Dengan adanya evaluasi peraturan 

ini diharapkan peraturan-peraturan yang 

belum harmonis ataupun sulit dalam 

penerapannya dapat segera dilakukan revisi 

dan bersama-sama unit terkait membuat 

norma hukum untuk materi yang belum ada 

pengaturannya.

Perkara yang dihadapi DJKN beragam antara 

lain terkait BMN, ABMA/C, KKKS, Eks BDL, Eks 

BPPN, pelayanan lelang, dan pengurusan 

piutang negara. Untuk ke depannya, Direktorat 

Hukum dan Humas berupaya melakukan 

pergeseran pola pemberian bantuan 

hukum dari yang bersifat represif (litigasi di 

pengadilan) ke yang bersifat preventif (nasehat 

pendapat hukum), sehingga diharapkan 

ke depan jumlah perkara dapat menurun, 

dan permasalahan hukum yang ada dapat 

diselesaikan dengan optimal. 

Sedangkan dari segi kehumasan, Direktorat 

Hukum dan Hubungan Masyarakat merupakan 

saluran informasi untuk memunculkan 

dan meningkatkan kepedulian terhadap 

perubahan yang dilakukan DJKN, pemahaman 

akan urgensi, dan dampaknya terhadap 

negara, serta sebagai channeling tool untuk 

kampanye perubahan. .
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SEWINDU DJKN, Sebuah Kaleidoskop 2014                               Januari   

Bencana tidak surutkan semangat kerja pegawai kanwil DJKN 
Suluttenggomalut, bahkan gedung kantor dimanfaatkan 
warga sekitar mengungsi banjir bandang.

Retreat Transformasi Kelembagaan DJKN bertema 
change with enthusiasm di lingkungan Kantor Pusat 

DJKN dalam rangka menyatukan visi DJKN 2025.

Transformasi kelembagaan memerlukan resources, komitmen, 
enthusiasm, spirit dan motivasi besar pesan Direktur Jenderal 
Kekayaan Negara Hadiyanto saat penandatangan kontrak kinerja 
pejabat eselon II.

Awal tahun 2014, KPKNL Makassar mendapat penghargaan Sekretariat 
Jenderal Kementerian Keuangan sebagai Satuan Kerja ke-8 dari 15 

Satker tercepat sensus BMN ke Pengguna Barang.

Kantor Pusat DJKN menggelar kegiatan pemetaan potensi utilisasi 
BMN senilai mencapai Rp 276 triliun pada kementerian/Lembaga 
Tahun 2014 yang dihadiri 17 K/L.

(15/01)

(17/01)

(22/01)

(22/01)

(22/01)
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SEWINDU DJKN, Sebuah Kaleidoskop 2014                        Februari

Upaya wujudkan good governance, DJKN launching “ALADIN” 
untuk mempermudah proses administrasi dan percepatan 

pembayaran dan standardisasi satuan biaya perjalanan dinas 
sesuai SBU.(07/02)

Direktur Jenderal Kekayaan Negara menyampaikan good is not 
good when better is expected, good is not enough when better is 
expected, dan room of improvement selalu ada saat kunjungan 
kerja di Kanwil DJKN Sumut. (10/02)

Kantor Pusat DJKN memperoleh anugerah ISO 9001:2008 
Layanan Diklat Internal DJKN yang diharapkan mampu 

meningkatkan Kapasitas SDM DJKN yang lebih baik, militan, 
dan berani tetapi prudent.(17/02)

Direktur BMN DJKN Chalimah berharap rekonsiliasi data BMN 
tahun 2013 pengelolaan barang dapat menjadi momentum 
pencatatan dan penatausahaan BMN dengan ke arah yang 
lebih baik. (17/02)
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SEWINDU DJKN, Sebuah Kaleidoskop 2014                                    Maret

Dirjen Kekayaan Negara meresmikan gedung baru KPKNL 
Pangkal Pinang, Bukittinggi, Dumai, Bengkulu, dan Metro 
untuk meningkatkan kualitas tusi, kinerja, dan interaksi dengan 
stakeholders di daerah.

DJKN mendukung pekerja seni lukis Indonesia yang berhasil 
lelang semua lukisan senilai Rp2,5 milyar melalui Balai Lelang 

Larasati dan surat kabar harian The Jakarta Post sebagai media 
partner. 

Pemkot Dumai menyerahkan piutang daerah pada KPKNL 
Dumai berupa piutang daerah yang berasal dari kredit dana 
bergulir (chanelling) Pemko Dumai kepada masyarakat 
melalui Lembaga Ekonomi Kerakyatan.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara mengajak 
mahasiswa agar turut mengawal pengelolaan kekayaan 

negara dalam kegiatan “DJKN Goes to Campus” berbagai 
universitas di Jawa Tengah.

(05/03)

(12/03)

(19/03)

(27/03)
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SEWINDU DJKN, Sebuah Kaleidoskop 2014                              april

Dit. PKNSI DJKN menyerahkan 867 unit laptop / notebook 
hasil tegahan Bea dan Cukai, karena masih layak digunakan 
dan membantu pemerintah untuk peningkatan sarana dan 

prasarana. 

Dirjen Kekayaan Negara berpesan, jaga profesionalisme dengan 
cara perketat sistem, minimalkan tatap muka, gunakan identitas 
jelas, patuhi prosedur, dan bila mungkin gunakan kamera 
merekam lelang. 

Sikap hidup, pola pikir, dan kebiasaan merupakan kunci 
kesuksesan dalam hidup, tutur Agung Adiprasetyo (CEO 

Kompas Gramedia) saat menjadi Narasumber bedah buku 
DJKN. 

Kanwil DJKN Suluttenggomalut memperoleh penghargaan 
e-filling dari Ditjen, Pajak karena mampu meningkatkan kesadaran 
membayar pajak dan menyampaikan SPT Tahunan tepat waktu 
e-filling. 

Direktorat PNKNL menyelenggarakan Seminar Pengelolaan 
Piutang Negara 2014 sebagai langkah kecil menuju tata kelola 

piutang negara yang baik menuju terciptanya opini WTP dalam 
laporan keuangan. 

(01/04)

(01/04)

(03/04)

(04/04)

(28/04)
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SEWINDU DJKN, Sebuah Kaleidoskop 2014                         mei

Kantor Pusat DJKN menggelar peningkatan kompetensi 
entitas pengadaan sebagai rekomendasi dari Badan 

Pemeriksa Keuangan  (BPK)  terhadap tindak lanjut Laporan 
Hasil Pemeriksaan Tahun 2013.

Ketua BPK RI Rizal Djalil meminta Kanwil DJKN Kalselteng untuk 
membantu Pemda Kalimantan Selatan dalam rangka penilaian 
aset daerah.

Harga fantastis di lelang gratifikasi KPK yang dilaksanakan KPKNL 
Jakarta V. Direktur Lelang menyatakan, lelang ini merupakan 

salah satu wujud dari kerja sama dan sinergi antara DJKN dan 
KPK dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

(14/05)

PT Garuda Indonesia memperoleh dana dari proses privatisasi 
sebesar 3.187T, diikuti PT Krakatau Steel 2.593T dan PT Semen 
Baturaja (SB) 1.268T dalam kegiatan knowledge sharing 
privatisasi BUMN.

Lelang email galaxy tab sampai topeng perunggu 
turut meramaikan Auction on Clinic di pameran 

Property Real Estate Indonesia di Jakarta 
Convention Center

(06/05)

(07/05)

(09/05)

(18/05)
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SEWINDU DJKN, Sebuah Kaleidoskop 2014                   juni

Dit. BMN DJKN mengadakan Sosialisasi PP 27 tahun 2014 
yang diharapkan dapat meningkatkan sinergi Pengelola 

Barang dan Pengguna Barang dalam mengelola BMN 
yang tertib, transparan, dan akuntabel (02/06)

KPKNL Banda Aceh meraih nilai sempurna penilaian WBK/
WBBM oleh Tim Penilai Internal dengan nilai total 94,97 
sebagai cermin kualitas integritas dari para pegawai pada 
KPKNL Banda Aceh dalam pelayanan (05/06

Rapat koordinasi BMN internal DJKN untuk 
menyamakan persepsi mencapai visi misi menjadi 

fungsi manajemen pengelolaan BMN untuk 
sebesar-besar kemakmuran rakyat (10/06)

Kanwil DJKN Balinusra bekerja sama dengan 
UPT Tahura Ngurah Rai mengadakan 
penanaman pohon bakau (mangrove) yang 
mendukung program DJKN Hijau (13/06)

KPKNL Madiun memberikan apresiasi dan penghargaan 
atas kecepatan penuntasan sertifikasi BMN kepada 

Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo di wilayah kerja 
KPKNL Madiun (27/06
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SEWINDU DJKN, Sebuah Kaleidoskop 2014                                      juli

Direktur Jenderal Kekayaan Negara menyampaikan 
pengambilalihan PT. Inalum dilakukan transparan dan akuntabel 
pada saat Rapat Kerja DJKN, DPR dan PT Inalum sejak 19 
Desember 2013.

KPKNL Kendari menerima 3 aset idle dalam rangka efisiensi 
dan efektifitas terhadap pengadaan maupun pemanfaatan 

aset negara.

Kepala Biro Organta memuji layanan rekonsiliasi satu atap KPKNL 
Surakarta dalam kegiatan dalam rangka monitoring dan evaluasi 
efektivitas organisasi, analisis beban kerja dan uraian jabatan 
pada unit organisasi Kementerian Keuangan.

Kanwil DJKN RSK meluncurkan Layanan Terpadu Kekayaan 
Negara (Lantera KN) yang menjadi program unggulan Kanwil 

DJKN RSK sebagai wujud sinergi kepada K/L, Pemerintah 
Daerah dan masyarakat luas.

KPKNL Denpasar memperoleh Citra Adi Pelayanan dalam 
kegiatan Pencanangan Hari Kualitas Pelayanan Publik dalam 
upaya percepatan peningkatan kualitas layanan publik yang 
diselenggarakan oleh pemerintah.

(04/07)

(14/07)

(17/07)

(21/07)

(21/07)
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SEWINDU DJKN, Sebuah Kaleidoskop 2014                                       agustus

DJKN bekerja sama GPF menggelar sharing knowledge inisiatif 
pengenaan Capital Charge merupakan salah satu strategi peran 

DJKN selaku pengelola BMN dalam pengelolaan BMN yang lebih 
efisien, efektif  dan optimal.

Forum group diskusi pengamanan aset negara dengan 
minimal dokumentasi diharapkan dapat meningkatkan tingkat 
pengamanan BMN, walalupun historis minimal, marginal, dan 
tidak kuat.

Dirjen Kekayaan Negara menyampaikan pentingnya memaknai usia Sewindu DJKN dengan tema “Dengan Semangat Transformasi 
Kelembagaan, DJKN Menuju Modernisasi Pengelolaan Kekayaan Negara”.

DJKN kembali menyelenggarakan ujian calon Pejabat Lelang Kelas II di 
Jakarta untuk mengisi formasi Jambi, Bengkulu, Purwokerto, Madiun, 
Singaraja, Kupang dan Balikpapan.

(12/08)

(15/08)

(15/08)

(26/08)
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DJKN kembali mengirimkan delegasi pada International 
Certificate Course : Valuation of Special Properties 2014(Kursus 
penilai DJKN berskala Internasional).

SEWINDU DJKN, Sebuah Kaleidoskop 2014                          september

Kanwil DJKN Sumatera Utara melakukan uji penilaian SDA 
Taman Nasional Gunung Leuser untuk menilai potensi flora, 
fauna, manfaat air (hidrologi) bagi masyarakat sekitar dan 
potensi ekowisata. (05/09)

DJKN menggelar Visit DJKN atas kunjungan SMKN Kebasen 
Banyumas untuk belajar kekayaan negara dan mengenal 

lebih jauh seluk beluk dunia kerja termasuk simulasi lelang 
dari Kanwil DJKN DKI Jakarta.(12/09)

(18/09)

(18/09)

(22/09)

Upaya mempercepat pembangunan infrastruktur melalui 
diskusi alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur 
daerah dengan narasumber Rahayu Puspasari, Tenaga Pengkaji 
Restrukturisasi Privatisasi Efektifitas Kekayaan Negara Dipisahkan 
(RPEKND).

DJKN sosialisasikan lelang di pameran IIMS pada tanggal 
18-28 September 2014 melalui Auction on Clinic di Jakarta 

Internasional Expo, Kemayoran Jakarta.
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SEWINDU DJKN, Sebuah Kaleidoskop 2014                              oktober

Kunjungan kerja Direktur Jenderal Kekayaan Negara yang 
menyampaikan DJKN sebagai entitas yang dinamis, responsif 

dan adaptable.(03/10)

Serah terima gedung dan rumah dinas KPKNL Serpong oleh N. 
Eko Laksito selaku kuasa Pengguna Barang KPKNL Tangerang 
kepada Sigit Prasetyo Nugroho selaku kuasa pengguna barang 
KPKNL Serpong dengan disaksikan Kepala Kanwil DJKN Banten 
Nur Purnomo. (09/10)

DJKN Goes To Campus di Universitas Airlangga, Surabaya 
dengan tema Peran Mahasiswa Menjaga Kekayaan Negara.

(10/10)

(23/10)

(31/10)

DJKN mengirimkan delegasi untuk mengikuti Tailor Made Experience 
Sharing Programme on Land Acquisition and National Property 
Information Center (NAPIC) pada 13-18 Oktober 2014 di Institut 
Penilaian Negara (INSPEN) Malaysia.

Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro memberikan 
penghargaan kepada beberapa kantor pelayanan di lingkungan 

Kementerian Keuangan termasuk KPKNL  pada Upacara Hari 
Oeang Republik Indonesia Ke-68.
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SEWINDU DJKN, Sebuah Kaleidoskop 2014      november

(01/11)

(05/11)

(13/11)

(07/11)

(18/11)

“Jangan sekali-kali kehilangan komitmen untuk terus menerus 
memperbaiki bangsa dan negara ini”, itulah salah satu pesan 
Menteri Keuangan, Bambang P.S. Brodjonegoro dalam 
sambutannya pada Family Gathering Peringatan Hari Oeang 
Ke-68.

Wakil Menteri Keuangan Kabinet Kerja 2014-2019 Mardiasmo 
mengunjungi Kantor Pusat DJKN untuk memperkenalkan diri 

serta memberikan arahan kepada seluruh punggawa DJKN 
terkait pending matters dan kebijakan strategis DJKN.

DJKN menyelenggarakan rangkaian kegiatan benchmarking 
bertema Risk Management Strategies on Public Assets. Rangkaian 

kegiatan tersebut terdiri dari dua kegiatan yaitu High Level 
Discussion & Workshop yang terselenggara atas kerjasama antara 

DJKN dan Government Partnerships Fund (GPF) of Australia 
Indonesia Partnership for Reconstruction and Development 

(AIPEG).

Peringatan Hari Ulang Tahun DJKN yang dilaksanakan 
di kawasan Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta dan Kantor 
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I s.d. V.

KPKNL Makassar melaksanakan lelang e-mail perdana dengan 
nilai terbentuk naik ratusan persen dari nilai limit. Produk 
unggulan DJKN dengan e-auction melalui ALE dan ALI terbukti 
memberikan kontribusi positif dalam proses bisnis lelang.
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SEWINDU DJKN, Sebuah Kaleidoskop 2014                         desember 

(02/12)

(11/12)

(04/12)

(16/12)

(23/12)

Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan DJKN 
menyelenggarakan Sosialisasi Proses Perencanaan 

Anggaran Bendahara Umum Negara dan Proses 
Penyusunan DIPA Anggaran BUN  di Aula Serbaguna DJKN, 

Jakarta.

Kerjasama DJKN dan Goverment Partnerships Fund (GPF) 
of Australia Indonesia Partnership for Reconstruction and 
Development (AIPEG) High Level Discussion pengelolaan aset 
dan workshop.

Lelang eksekusi barang rampasan tindak pidana korupsi, 
KPKNL Jakarta IV berhasil lelang harta Gayus Tambunan 

7,8 miliar.

Sebagai upaya memperkenalkan eksistensi DJKN kepada 
masyarakat, KPKNL Serpong bekerja sama Institut Teknologi 
Indonesia menggelar DJKN Goes to  Campus dengan tema 
“MENGENAL LEBIH DEKAT DJKN SEBAGAI PENGELOLA ASET 
NEGARA”.

Kesepakatan kerja sama antara DJKN dan Jabatan Penilaian dan 
Pengkhidmatan Harta Kementerian Keuangan Malaysia dalam 

fungsi Penilaian.
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BERKARYA, SOSIAL DAN TABOT
Profil Kantor PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan 
lelang BENGKULU
teks: dwinanto - Foto: paundra adi

profil kantor pelayanan percontohan

K
egiatan tahunan penilaian Kantor 
Pelayanan Percontohan (KPPc) memiliki 
tujuan membudayakan pelayanan yang 
prima, mendorong kreativitas pelayanan, 

dan menumbuhkan prinsip akuntabilitas serta 
transparansi. Sejak pertama pertama kali digelar 
pada tahun 1999, kegiatan penilaian KPPc telah 
melahirkan model-model kantor pelayanan 
yang profesional, efektif, efisien, bertanggung 
jawab, dan dapat dicontoh oleh kantor 
pelayanan lain.  

Sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras, Tim 
Media Kekayaan Negara (KN) mendapatkan 
kesempatan mewawancarai Muhammad Amin 
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 
Lelang (KPKNL Bengkulu) dalam mengupas 
profil KPPc 2014. KPKNL Bengkulu merupakan 
salah satu Juara Penilaian KPPc di lingkup 
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

Menjadikan pelayanan prima sebagai budaya 
adalah tekad KPKNL Bengkulu. Berawal Tahun 
2012, sesuai Keputusan Direktur Jenderal 

Kekayaan Negara Nomor KEP-103/KN/2012 
tanggal 3 Agustus 2012, KPKNL Bengkulu 
ditetapkan sebagai salah satu kantor yang telah 
menerapkan standar sistem pelayanan kantor 
teladan. Apalagi dalam operasional tugas 
dan fungsi, KPKNL Bengkulu memiliki motto 
“SOSIAL” yang merupakan akronim dari “Sopan 
dan Santun Melayani, Sigap dan Profesional 
Bekerja, Ikhlas Mengabdi”. 

Dengan visi, misi dan motto yang dimiliki, 
KPKNL Bengkulu berupaya menjalankan 
tugas pokok dan fungsi dengan melayani 
stakeholder dengan sebaik-baiknya. Tidak salah, 
Tim Penilai KPPc Internal DJKN, pada April 
2014 terpikat dan menunjuk KPKNL Bengkulu 
menjadi salah satu kandidat penilaian KPPc di 
lingkup DJKN mewakili Sumatera. Puncaknya 
pada peringatan Hari Oeang Tahun 2014, KPKNL 
Bengkulu dinobatkan sebagai Juara Pertama 
KPPc di lingkungan kementerian Keuangan.

Kepala KPKNL Bengkulu Muhammad Amin 

menyampaikan kepada Tim Media KN, 
keterpilihan KPKNL Bengkulu sebagai KPPc 
memberikan harapan pada masyarakat dan 
stakeholder akan pelayanan yang baik. Amin 
menyampaikan pelayanan yang baik adalah 
pelayanan yang cepat, tepat dan akurat, 
bersikap sopan, santun dan profesional dalam 
melayani stakeholder, meningkatkan kualitas 
kerja dan penerimaan negara serta menjaga 
dan meningkatkan citra institusi.

Sebagaimana dilansir dalam salah satu berita 
website DJKN pada 27 Maret 2014, Direktur 
Reserse Khusus Polda Bengkulu Sang Made 
Mahendra Jaya memberikan apresiasi luar 
biasa terhadap pelayanan KPKNL Bengkulu. 
KPKNL Bengkulu sekarang sungguh luar biasa. 
Selain gedungnya yang cukup representatif, 
sambutan dari para pegawainya juga ramah-
ramah, suasananya seperti layaknya dalam 
sebuah bank profesional saja” ujar Made.

Ketika ditanya mengenai rahasia dibalik 
kesuksesannya, Pria yang hobi bekerja ini 
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menyampaikan kunci strategi dan inovasi 
KPKNL Bengkulu adalah nilai unggulan yang 
dimiliki KPKNL Bengkulu dalam memberikan 
pelayanan prima. Nilai unggulan ini membuat 
KPKNL Bengkulu tidak biasa dan berbeda 
dengan kantor pelayanan lainnya, walaupun 
secara geografis kedudukan stakeholder jauh. 
Dengan adanya terobosan di bidang Teknologi 
Informasi, KPKNL Bengkulu membuat aplikasi 
sederhana berbasis web sebagai alat bantu 
penunjang pelayanan kepada stakeholder. 

Aplikasi TABOT (talk about) merupakan aplikasi 
sederhana yang diunggulkan KPKNL Bengkulu 
dalam pemberian pelayanan. Berbeda halnya 
dengan Tabot yang dikenal di bumi Raflesia 
sebagai upacara tradisional masyarakat 
Bengkulu untuk mengenang tentang kisah 
kepahlawanan dan kematian cucu Nabi 
Muhammad SAW, Husein bin Ali bin Abi Tahlib 
dalam peperangan. 

TABOT adalah akronim dari Talk About (Tabot) 
KPKNL Bengkulu dan merupakan aplikasi 
verifikasi berkas dalam rangka penunjang 
layanan yang dikemas melalui website yang 
dapat diakses stakeholder dari lokasi manapun. 
Adapun jenis verifikasi berkas yang dapat 
dilayani meliputi verifikasi berkas dalam rangka 

permohonan lelang, rekonsiliasi BMN, dan 
proses permohonan dalam rangka kegiatan 
pengelolaan BMN.

Strategi mendekatkan jarak dan hemat waktu 
pelayanan melalui pemanfaatan teknologi dan 
Informasi menjadikan KPKNL Bengkulu saat ini 
sudah siap menghadapi era pelayanan jarak 
jauh. Satker yang ingin mengajukan rekonsiliasi 
BMN dapat diberikan pelayanan pra-rekonsiliasi 
jarak jauh, sehingga pada saat waktu rekonsiliasi 
berlangsung cepat. Di lain pelayanan, misalnya 
permohonan lelang yang diajukan oleh 
stakeholder yang berkedudukan jauh dari 
Bengkulu, dapat mengajukan permohonan 
pra-penetapan lelang jauh-jauh hari termasuk 
melengkapi kekurangan dokumen persyaratan 
lelang.

Selain Tabot dan moto sosial yang 
diimplementasikan, KPKNL Bengkulu juga 
melakukan inovasi dalam hal pengarsipan 
berkas Risalah Lelang maupun Berkas Kasus 
Piutang Negara. Dengan pengarsipan yang 
baik aplikasi komputer menjadikan pencarian 
data dapat dilakukan dalam hitungan menit. 
“sekarang kami dapat menunjukan proses 
pencarian berkas dilakukan dalam waktu 
singkat” ujar Amin.

Tantangan terberat KPKNL Bengkulu dalam 
upaya mewujudkan kantor pelayanan modern 
adalah keterbatasan sumber daya manusia. 
Di samping instansi vertikal, pemohon 
lelang maupun masyarakat umum yang 
membutuhkan pelayanan yang lebih, namun 
apa daya keterbatasan jumlah SDM merupakan 
tantangan terberat dalam pemberian 
pelayanan kepada masyarakat. KPKNL Bengkulu 
telah menerapkan layanan cepat melalui 
aplikasi TABOT dan pengarsipan berkas untuk 
mengcover kesenjangan pelayanan yang 
diberikan kepada stakeholder.

Puncaknya Menteri Keuangan pada saat 
upacara peringatan Hari Oeang, 30 Oktober 
2014 memberikan penghargaan kepada KPKNL 
Bengkulu sebagai pemenang penilaian KPPc 
Kementerian Keuangan Tahun 2014 perwakilan 
DJKN. Terkait pemenang kantor percontohan 
tersebut Sekretariat Jenderal Kementerian 
Keuangan memberikan reward berupa capacity 
building sebagai bentuk apresiasi terhadap 
semua pegawai kantor pemenang KPPc terbaik 
atas kontribusi dalam pelaksanaan penilaian 
KPPc Tahun 2014. Acara tersebut dilaksanakan 
selama dua hari pada tanggal 13 – 14 Desember 
2014 dengan agenda training peningkatan 

profil kantor pelayanan percontohan

Jajaran pegawai KPKNL Bengkulu
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kualitas pelayanan (service excellent) dan 
outbound untuk memupuk kekompakan dan 
semangat kebersamaan diantara pegawai.  

Sesuai salah satu Nilai-Nilai Kementerian 
Keuangan  yaitu kesempurnaan (continous 
improvemnet), adalah menjadi kewajiban 
para pegawai senantiasa melakukan upaya 
perbaikan di segala bidang untuk menjadi 
dan memberikan yang terbaik.  Salah satu 
upaya tersebut adalah pengembangan diri 
melalui capacity building yang diharapkan 
dapat meningkatkan pengetahuan, sikap, 
dan tindakan pegawai dalam rangka menuju 
pelayanan prima kepada stakeholder. Tingkat 
kedisiplinan pegawai KPKNL Bengkulu dapat 
dikatakan pada taraf memuaskan, hal ini dapat 
dilihat dari besarnya potongan absen yang 
hampir tidak ada setiap bulannya. Adapun 
terhadap beberapa kasus absensi hanya 
disebabkan, karena lupa absen, yang dapat 
diklarifikasi melalu rekaman CCTV.

Pria yang juga hobi olah raga tenis 
menambahkan, kedisplinan pegawai telah 
memiliki kesadaran dari dalam, kesadaaran ini 
tumbuh dari kebersamaan yang telah kita bina 

sejak lama. Ketika ditanya mengenai bagaimana 
memotivasi pegawai, Amin menanamkan 
kepada seluruh pegawai, agar tidak boleh puas 
dengan apa yang ada saat ini. Kita harus terus 
meningkatkan kemampuan individual, agar 
layanan yang kita berikan terus meningkat.

Pada akhir wawancara, Amin menyampaikan 
layanan KPKNL yang baik akan meningkatkan 
kualitas pengelolaan tugas dan fungsi, kinerja, 

dan interaksi dengan stakeholder di daerah. 
Ruang layanan yang nyaman, pelayanan yang 
ramah dan  memuaskan telah dimiliki DJKN. Hal 
ini dibuktikan dengan prestasi DJKN dengan 
indeks pelayanan kepuasan tertinggi kedua 
di lingkungan Kementerian Keuangan dan 
tertinggi pertama sebagai unit eselon I yang 
memiliki unit vertikal di daerah.                                            

profil kantor pelayanan percontohan

Kantor yang nyaman dan bersih membuat pegawai KPKNL Bengkulu semakin fokus dalam bekerja

Penghargaan KPKNL Bengkulu 
sebagai Kantor Pelayanan 
Percontohan Terbaik tahun 2014Suasana di Area Pelayanan Terpadu KPKNL Bengkulu
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profil kantor berpredikat wbk

KPKNL SURABAYA
P O T R E T  K A N T O R  P E R A I H  P R E D I K A T 
W I L A Y A H  B E B A S  K O R U P S I  2 0 1 4
teks: melliana a. s. - Foto: ANDI AL HAKIM

Jajaran pegawai KPKNL Surabaya

Reformasi menuju birokrasi pemerintahan 
yang profesional dan berintegritas tinggi 
merupakan sebuah perjalanan panjang 

yang menargetkan tercapainya tiga sasaran 
hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan 
akuntabilitas organisasi, pemerintah yang 
bersih dan bebas KKN, serta peningkatan 
pelayanan publik. Sebagai pilot project 
pelaksanaan reformasi birokrasi, pencanangan 
Zona Integritas menuju Wilayah Bebas 
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih 
Melayani (WBBM) telah membawa upaya 
pemberantasan korupsi ke level yang lebih 
tinggi. Satu persatu instansi pemerintah pusat 
dan daerah mendeklarasikan komitmennya 
untuk memberantas korupsi melalui 
pencanangan zona integritas.
Sejak 2013 lalu, Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  

(PANRB) menetapkan instansi-instansi 
pemerintah yang layak meraih penghargaan 
WBK/WBBM. Sampai akhir 2014, tercatat 
sebanyak 9 instansi pemerintah telah 
ditetapkan sebagai WBBM dan sebanyak 12 
yang telah ditetapkan sebagai WBK. Kantor 
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 
(KPKNL) Surabaya adalah salah satu instansi 
yang dianugerahi penghargaan sebagai 
WBK pada Festival Antikorupsi 2014, di 
Graha Sabdha Pramana, UGM, Yogyakarta. 
Penganugerahan tersebut menjadikan KPKNL 
Surabaya sebagai instansi pertama di Kota 
Surabaya yang meraih predikat WBK.
Tim Media Kekayaan Negara berkesempatan 
mewawancarai Kepala KPKNL Surabaya Wildan 
Ahmad Fananto beberapa minggu setelah 
Festival Antikorupsi 2014. Kepada tim, pria 
kelahiran Purwokerto ini menuturkan bahwa 

prestasi yang diraih unit yang dipimpinnya 
itu tidak dihasilkan dalam waktu yang singkat, 
melainkan melalui proses penanaman budaya 
anti korupsi yang dimulai dengan pemahaman 
konsep sampai dengan pengamalan. Sebagai 
wujud kesungguhan, seluruh pegawai KPKNL 
Surabaya telah menandatangani Komitmen 
Bersama, yang salah satunya isinya tidak akan 
menerima gratifikasi di luar kedinasan, dan 
untuk penerimaan gratifikasi kedinasan akan 
dilaporkan kepada atasan.
Unit kerja yang diusulkan sebagai WBK/
WBBK adalah unit yang dianggap penting/
strategis dalam melakukan pelayanan publik, 
mengelola sumber daya yang cukup besar, 
serta memiliki tingkat keberhasilan Reformasi 
Birokrasi yang cukup tinggi. Terpilih sebagai 
WBK merupakan bukti bahwa KPKNL Surabaya 
tidak hanya memenuhi ketiga syarat tersebut, 
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namun juga memenuhi sebagian besar 
manajemen perubahan, penataan tatalaksana, 
penataan sistem manajemen SDM, penguatan 
pengawasan, dan penguatan akuntabilitas 
kinerja. 
KPKNL Surabaya bertugas melaksanakan 
pelayanan di bidang kekayaan negara, 
penilaian, piutang negara, dan lelang di 
enam kota/kabupaten strategis di Provinsi 
Jawa Timur. Tugas ini dilaksanakan oleh 37 
pegawai KPKNL Surabaya dengan motto 
“Kami melayani, bukan dilayani”. Motto yang 
penuh kelugasan ini menggambarkan, bahwa 
budaya masa lalu,saat masyarakat yang harus 
“melayani” aparat, sudah harus ditinggalkan. 
Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas 
layanan publik, KPKNL Surabaya meluncurkan 
beberapa program unggulan, salah satunya 
adalah KPKNL Surabaya Prioritas. Wildan 
menjelaskan dengan penuh antusiasme, 
bahwa KPKNL Surabaya memperhatikan 
kenyamanan pengguna jasa. Hal inilah 
yang menginspirasi munculnya program 
KPKNL Surabaya Prioritas. Setiap bulan, Seksi 
Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang 
Negara, serta Pelayanan Lelang menentukan 
para pengguna jasanya yang berhak atas 
fasilitas prioritas. Penunjukkan pengguna jasa 

prioritas bukan tanpa pertimbangan. Masing-
masing seksi memperhitungkan beberapa 
kriteria, antara lain tingkat kepatuhan dalam 
pelaksanaan prosedur maupun pelaporan, 
tingkat kooperatif, serta tingkat kontribusi 

dalam pencapaian target KPKNL.
Para pengguna jasa prioritas yang terpilih 
diberi Kartu KPKNL Surabaya Prioritas. 
Dengan menunjukkan kartu tersebut saat 
berkunjung, pengguna jasa prioritas berhak 
untuk memperoleh pelayanan dalam ruang 

konsultasi KPKNL Surabaya Prioritas. Manfaat 
yang diperoleh sangat banyak seperti fasilitas 
komputer yang lengkap dengan printer dan 
jaringan internet, aneka minuman panas dan 
dingin, serta yang pasti bebas antri! Program 
KPKNL Surabaya Prioritas merupakan suatu 
apresiasi nyata bagi para pengguna jasa yang 
telah bersungguh-sungguh mendukung 
penyelenggaraan tugas dan fungsi KPKNL 
Surabaya, yang pada akhirnya juga turut 
berkontribusi dalam pencapaian target kerja 
KPKNL Surabaya.
Wildan mengakui, bahwa tantangan terberat 
dalam mendukung tercapainya WBK 
sebenarnya berasal dari sisi eksternal. Sering 
kali masih ada pengguna jasa yang ingin 
mendapat kemudahan yang tidak sesuai 
dengan ketentuan, kemudian berusaha 
memberikan imbalan atas hal tersebut. Untuk 
mengatasi hal ini, KPKNL Surabaya senantiasa 
berupaya memberikan pemahaman kepada 
pengguna jasa, bahwa seluruh pelayanan 
dilaksanakan sesuai standar tanpa ada 
diskriminasi serta seluruh pegawai KPKNL 
dilarang menerima gratifikasi dalam bentuk 
apapun. Upaya ini dilakukan secara intens 
dalam berbagai kesempatan, misalnya saat 
pelaksanaan lelang ataupun saat pelaksanaan 

Kepala KPKNL Surabaya, Wildan Ahmad Fananto memberikan keterangan di ruang kerjanya

profil kantor berpredikat wbk

“Kami melayani, bukan 
dilayani”. Motto yang 

penuh kelugasan ini 
menggambarkan bahwa 
budaya masa lalu,saat 
masyarakat yang harus 

“melayani” aparat, ssudah 
harus ditinggalkan.
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Satuan kerja dari TNI sedang berkonsultasi di Ruang Prioritas

Kepala KPKNL Surabaya beserta para kepala seksi

sosialisasi di bidang pengelolaan kekayaan 
negara. Di sisi lain, pembinaan kepada pegawai 
dan penyempurnaan prosedur pelayanan terus 
dilakukan untuk menutup celah terjadinya 
korupsi. Tindakan pencegahan yang dilakukan 
KPKNL Surabaya ini menggambarkan pola 
pemberantasan korupsi dua arah. Tidak hanya 
berfokus untuk menghilangkan mental korupsi 
para pegawai, namun juga menghilangkan 
potensi penyogokan oleh pengguna jasa.
Mempertahankan prestasi bisa jadi lebih 
sulit daripada saat meraihnya. Bagi KPKNL 
Surabaya, predikat WBK merupakan apresiasi 
atas keberhasilan KPKNL Surabaya dalam 
menyelenggarakan tugas dan fungsi dengan 
bersih dan bebas dari praktik korupsi, serta 
mampu memberikan pelayanan kepada para 
pengguna jasa secara baik tanpa adanya 
muatan kepentingan pribadi. Predikat WBK ini 

tentu harus dipertahankan dengan berbagai 
upaya pembinaan dan pengawasan. Ketika 
disinggung mengenai hal ini, Wildan mengaku 
telah menyiapkan mekanisme khusus. Bapak 
tiga anak ini menuturkan, bahwa peran 
pengawasan oleh masyarakat khususnya para 
pengguna jasa dimaksimalkan melalui fasilitas 
sms pengaduan. Jika ditemukan pelanggaran 
prosedur pelayanan pada KPKNL Surabaya, 
bahkan jika ada indikasi fraud, pengaduan 
dapat disampikan melalui sms-hotline 0822 
33 55 2014. Fitur sms dipilih, karena mudah, 
cepat, murah, dan dapat dijangkau sebagian 
besar masyarakat. Selain melalui sms, 
pengaduan juga dapat disampaikan melalui 
surat elektronik ke kpknlsby.2014@gmail.com, 
kotak surat pengaduan, dan melalui telepon 
langsung ke KPKNL Surabaya.

Memasuki 2015, jajaran KPKNL Surabaya 
menyampaikan harapan, agar peraturan-
peraturan yang mendasari tugas dan fungsi 
DJKN dapat dipertajam sehingga peluang 
korupsi dapat ditekan dan jumlah gugatan 
yang dilayangkan ke DJKN dapat berkurang. 
Hal ini penting untuk memenuhi tuntutan 
reformasi birokrasi yang menghendaki tugas 
dan fungsi pemerintahan tidak sekedar 
terpenuhi tapi juga harus akuntabel dan 
bersih dari KKN. Predikat WBK bukanlah garis 
finish, namun merupakan pemacu bagi KPKNL 
Surabaya untuk lebih baik lagi.  “Harapan kami 
ke depan, predikat WBK yang kami terima ini 
tidak hanya sebagai pajangan saja, namun 
akan selalu diterapkan dalam keseharian di 
lingkungan kerja KPKNL Surabaya”, pungkas     
Wildan.                                                                             

Suasana pelayanan di Area Pelayanan Terpadu

profil kantor berpredikat wbk
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Suasana pelayanan di Area Pelayanan Terpadu

Berbagai upaya perbaikan layanan lelang 
oleh DJKN tidak boleh berhenti dan terus 
ditingkatkan seiring sasaran Transformasi 

Kelembagaan untuk peningkatan kepuasan 
program layan an dapat terwujud. Salah satu 
perbaikan yang perlu mendapatkan perhatian 
DJKN adalah penerapan prinsip-prinsip 
perlindungan konsumen sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) ke 
dalam sistem hukum lelang sebagai wujud  
pemberian perlindungan hukum kepada 
pembeli lelang khususnya lelang eksekusi hak 
tanggungan berdasarkan Pasal 6 UUHT. 

Sebagaimana diketahui bahwa dalam 
pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan, 
perlindungan hukum kreditor selaku 
Pemegang Hak Tanggungan Peringkat 
Pertama/Penjual telah dijamin oleh undang-
undang. Namun, tidak demikian dengan 
perlindungan hukum bagi Pembeli lelang 
atas obyek hak tanggungan yang dirasakan  
masih belum memadai. Hal ini terlihat pada 
kenyataan bahwa pembeli lelang tidak dapat 
menguasai secara fisik obyek yang dibeli 
karena masih dihuni oleh debitor/pihak ketiga 
yang berkeberatan dan melakukan perlawanan 
dengan berbagai alasan dan mengajukan 
gugatan/perlawanan ke pengadilan untuk 
pembatalan lelang.  Kondisi ini tentu tidak 
sesuai dengan asas-asas perlindungan 
konsumen dalam UUPK yang bertujuan untuk 
menciptakan sistem perlindungan konsumen 
yang mengandung unsur kepastian hukum. 

Untuk melihat sejauh mana perlindungan 
hukum yang diberikan kepada pembeli 
lelang, perlu dikaitkan dengan prinsip 
perlindungan konsumen sebagaimana diatur 
dalam UUPK. Ada beberapa alasan yang 
menurut hemat Penulis hal itu diperlukan : 
Pertama, UUPK merupakan payung hukum 
dari beberapa UU yang mengintegrasikan dan 
memperkuat penegakan hukum perlindungan 

konsumen. Kedua, UUPK menerobos prinsip 
perlindungan yang lebih utama terhadap 
penjual, dengan mengatur tanggung jawab 
produk cacat diletakan kepada pelaku usaha 
pembuat produk (produsen) atau mereka 
yang dipersamakan dengan itu. Ketiga, UUPK 
dibentuk dengan pertimbangan belum 
memadai bagi pembeli lelang termasuk 
ketentuan lelang dalam berbagai peraturan 
dan klausul risalah lelang yang belum 
menjamin kepastian hukum. Keempat, prinsip-
prinsip perlindungan konsumen relevan 
dengan asas-asas dalam lelang. Kelima, adanya 
kesamaan antara pihak-pihak yang terlibat 
dengan pihak-pihak yang terlibat dalam 
pelaksanaan lelang, dan Keenam, adanya 
pengaturan yang jelas antara pelaku usaha 
dan konsumen sesuai UU Nomor 8 Tahun 
1999 yang dapat diadopsi dalam ketentuan-
ketentuan lelang. 

Jika dilihat pendapat Philipus M. Hadjon, ada 
2 (dua) sarana perlindungan hukum, yaitu 
pertama, perlindungan preventif, pada sarana 
ini subyek hukum diberikan kesempatan untuk 
mengajukan keberatan atau pendapatnya 
sebelum suatu keputusan pemerintah 
mendapat bentuk yang definitif, pembuatan 
perjanjian atau kontrak yang dikenal dengan 
asas kebebasan berkontrak, yang tercantum 
dalam Pasal 1338 KUH Perdata, khususnya 
terkait dengan klausul risalah lelang sebagai 
dokumen kontrak jual beli melalui lelang. 
Kedua, Perlindungan hukum yang represif 
bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. 
Penanganan perlindungan hukum oleh 
Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi 
di Indonesia termasuk kategori perlindungan 
hukum ini. 

Dari kedua bentuk perlindungan hukum di 
atas, perspektif perlindungan hukum bagi 
pembeli lelang dengan mengaitkan prinsip-
prinsip perlindungan konsumen perlu 
dilakukan dalam pembaharuan hukum lelang 

sebagai berikut :

Pembaharuan lelang melalui penambahan 
informasi yang benar, jelas, dan jujur 
mengenai kondisi dan jaminan barang 
(legalitas obyek lelang).

Selama ini informasi obyek lelang terbatas 
sekali dan disampaikan singkat di 
pengumuman lelang dan saat pelaksanaan 
lelang, karena pengumuman lelang hanya 
untuk memenuhi aspek formalitas. Penjual 
dapat menambahkan informasi tambahan 
sebanyak-banyaknya. Namun, hal ini akan 
berdampak pada penambahan beban biaya 
iklan bagi penjual. 

Perlu diatur kewajiban penjual untuk 
menambahkan informasi detil barang yang 
dilelang kepada calon pembeli melalui media 
selain iklan pengumuman lelang, misalnya 
luas tanah bangunan, jenis hak atas tanah, 
nama pemilik, letak dan alamat obyek lelang, 
berpenghuni atau kosong/tanpa penghuni, 
atau jika ada tunggakan terhutang (PBB/listrik/
air).  

Dalam praktek, pejabat lelang/KPKNL tidak 
mungkin menyampaikan data atau informasi 
di atas, karena tidak memiliki data dan penjual 
tidak mempersiapkan data dimaksud. Secara 
ketentuan lelang, memang pejabat lelang dan 
penjual tidak diwajibkan dan telah dilindungi 
secara hukum dengan adanya Klausul Baku 
Risalah Lelang, antara lain penawar/pembeli 
dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui 
apa yang telah ditawar olehnya dan biaya 
balik nama barang, tunggakan pajak berikut 
denda-dendanya serta biaya-biaya resmi 
lainnya menjadi tanggung jawab sepenuhnya 
pembeli. 

Dari klausul risalah lelang tersebut, semua risiko 
penjualan lelang dibebankan kepada pembeli 
lelang, karena dia dianggap telah sungguh-
sungguh mengetahui detil barang yang 
dilelang dan tidak dapat menuntut ganti rugi 
kepada penjual dan pejabat lelang/KPKNL. 

Pembaharuan hukum lelang melalui 
pengosongan obyek lelang oleh penjual/
pemohon lelang/pemegang hak tanggungan 
sebelum eksekusi lelang

Pengosongan merupakan permasalahan 
klasik yang selalu dihadapi pembeli lelang 
eksekusi hak tanggungan. Pembeli lelang tidak 
dapat menguasai secara fisik pasca lelang, jika 
pemilik/debitor masih menempati dan belum 
meninggalkan obyek lelang. Hal ini merugikan 
pembeli lelang dan tidak sesuai dengan 

Penerapan Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen Bagi Pembeli Lelang 
Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Pembaharuan Hukum Lelang*

Penulis: Dedy Christanto**
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prinsip-prinsip perlindungan konsumen. 
Namun prakteknya, dapat dilakukan melalui 
eksekusi riil sesuai Pasal 200 ayat (11) HIR atau 
Pasal 218 ayat (2) Rbg.

Ketentuan eksekusi riil tersebut tentunya 
sudah tidak relevan dan tidak mendukung 
perlindungan hukum kepada pembeli 
lelang sebagaimana prinsip perlindungan 
konsumen. Padahal dalam rangka pelunasan 
hutang melalui penjualan lelang, harusnya 
penjual memiliki kewenangan permohonan 
pengosongan kepada ketua pengadilan 
sebelum lelang dilakukan. Hal ini juga sesuai 
Pasal 11 UUHT dan dituangkan dalam Akta 
Pemberian Hak Tanggungan (APHT). 

Dengan janji tersebut, pengosongan diajukan 
sebelum pelaksanaan lelang oleh pemegang 
hak tanggungan ke Pengadilan Negeri dengan 
dasar argumentasi sebagai berikut : Pertama, 
adanya kepastian hukum pembeli lelang dan 
meletakan tanggung jawab produsen atau 
penjual atas jaminan mutu barang. Kedua, 
UUHT memberikan kewenangan kepada 
pemegang hak tanggungan mengajukan 
eksekusi pengosongan kepada pengadilan, 
karena pemilik tidak bersedia secara sukarela 
secara fisik. 

Pembaharuan kaidah lelang melalui konsep 
hukum : “tanggung jawab mutlak penjual 
terkait legalitas barang”.

Mengenai tanggung jawab barang dalam jual 
beli, dikenal 3 (tiga) teori tanggung jawab, 
yaitu tanggung jawab berdasarkan kelalaian/
kesalahan (negligence), tuntutan berdasarkan 
ingkar janji atau wanprestasi (breach of 
warranty) dan tanggung jawab mutlak (strict 
product liability). Dari ketiga teori tanggung 
jawab di atas, teori tanggung jawab yang 
dianut dalam pelaksanaan lelang dan prinsip 
perlindungan konsumen adalah tanggung 
jawab mutlak. 

Ketentuan tanggung jawab mutlak yang 
dibebankan kepada penjual sejatinya telah 
diakomodir dalam UUPK Pasal 19 ayat (1), 
secara lebih tegas merumuskan tanggung 
jawab produk ini dengan menyatakan, 

“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan 
ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/
atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi 
barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau 
diperdagangkan”.

Prinsip tanggung jawab mutlak sebenarnya 
telah dianut dalam Pasal 16 PMK Petunjuk 
Pelaksanaan Lelang,

(1) Penjual/Pemilik Barang bertanggung 
jawab terhadap keabsahan kepemilikan 
barang, keabsahan dokumen persyaratan 
lelang, penyerahan barang bergerak 

dan/atau barang tidak bergerak, dan 
dokumen kepemilikan kepada pembeli.

(2) Penjual/Pemilik Barang bertanggung 
jawab terhadap gugatan perdata 
maupun tuntutan pidana yang timbul 
akibat tidak dipenuhinya peraturan 
perundang-undangan di bidang lelang;

(3) Penjual/Pemilik Barang bertanggung 
jawab atas tuntutan ganti rugi 
terhadap kerugian yang timbul karena 
ketidakabsahan barang dan dokumen 
persyaratan lelang.

Pasal 16 ini telah menganut tanggung 
jawab mutlak (strict product liability), karena 
penjual bertanggung jawab atas keabsahan 
barang dan dokumen persyaratan lelang 
serta tuntutan ganti rugi yang timbul akibat 
ketidakabsahan barang tersebut, tanpa 
mempersyaratkan adanya kesalahan pembeli. 
Tanggung jawab penjual atas legalitas barang 
sebagai suatu tanggung jawab mutlak bukan 
berdasarkan kesalahan perlu dimuat sebagai 
substansi dari undang-undang, sehingga 
mengikat setiap orang.

Selain memasukan tanggung jawab mutlak 
penjual ke dalam substansi undang-undang, 
harus ada perubahan klausul risalah lelang 
yang semula tanggung jawab dan risiko 
pembelian menjadi t anggung jawab pembeli 
sebagaimana bunyi klausul : 

“Penawar/pembeli dianggap sungguh-sungguh 
telah mengetahui apa yang telah ditawar 
olehnya. Apabila terdapat kekurangan / 
kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak 
terlihat, maka penawar/pembeli tidak berhak 
untuk menolak atau menarik diri kembali setelah 
pembelian  disahkan dan melepaskan segala hak  
untuk meminta kerugian atas  sesuatu apapun 
juga”.

Menjadi :

“Penjual harus bertanggung jawab atas 
kebenaran/keabsahan barang dan dokumen 
persyaratan lelang serta apabila terjadi kerugian 
yang diakibatkan atas penjualan barang 
penjual harus bertanggung jawab mutlak untuk 
memberikan ganti kerugian kepada pembeli.”

Ada beberapa alasan untuk memberikan 
tanggung jawab mutlak kepada si penjual, 
sebagai berikut : (1) telah sesuai dengan 
prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1999 tentang Perlindungan Konsumen, (2) 
untuk memberikan kedudukan yang seimbang 
kepada pembeli lelang dengan kedudukan 
penjual dalam memperoleh kepastian hukum 
dan keadilan.

Penutup

Dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak 
tanggungan, pembeli lelang sudah sepatutnya 
mendapat perlindungan hukum, antara 
lain: 1) adanya penambahan informasi yang 
benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang (legalitas obyek lelang) dalam 
dokumen persyaratan lelang oleh penjual; 
2) pengosongan obyek lelang oleh penjual/
pemohon lelang/pemegang hak tanggungan 
sebelum eksekusi lelang dan 3) pembaharuan 
kaidah lelang melalui konsep hukum : 
“tanggung jawab mutlak penjual terkait 
legalitas barang”.

Kemudian, mengingat lelang eksekusi hak 
tanggungan atas tanah dan bangunan 
berdasarkan Pasal 6 UUHT merupakan 
pilihan terbaik dari para kreditur Pemegang 
hak tanggungan peringkat pertama 
dalam penyelesaian kredit macet perlu 
percepatan penyusunan RUU Lelang dan 
masuk dalam prolegnas sebagai pengganti 
Vendu Reglement Stbl.1908 No.189 dengan 
memasukan substansi prinsip-prinsip 
perlindungan konsumen ke dalam RUU 
tersebut.

Perlu adanya pembaharuan kaidah dan asas 
lelang dalam pelaksanaan lelang eksekusi 
hak tanggungan atas tanah dan bangunan 
antara lain dengan menempatkan penjual 
untuk bertanggung jawab secara mutlak atas 
legalitas obyek lelang, perubahan klausul 
lelang yang tidak memberikan perlindungan 
hukum kepada pembeli lelang, dan pembeli 
lelang yang beritikad baik harus dilindungi 
secara hukum yang kesemuanya harus datur 
secara substansi dalam undang-undang, 
sehingga mempunyai kekuatan hukum yang 
mengikat.

*Tulisan ini merupakan pemenang pertama pada 
lomba menulis sewindu DJKN
**Penulis saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi 
Pelayanan Lelang pada KPKNL Batam.
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EMERGING 
ORGANIZATION
tio siahaan (tenaga pengkaji optimalisasi kekayaan negara)

Sejak gaung tranformasi kelembagaan 
Kementerian Keuangan tercetus pada 

tahun 2013, DJKN sebagai bagian dari 
Kementerian Keuangan, di bawah leadership 
Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Dirjen KN), 
terus menerus melakukan upaya internalisasi, 
sosialisasi agar jajaran DJKN siap menerima 
transformasi kelembagaan DJKN, memiliki  
dan bertanggungjawab atas inisiatif strategis 
transfromasi kelembagaan (TK) di bidang 
pengelolaan aset. 

Dalam cetak biru Tranformasi Kelembagaan 
Kementerian Keuangan 2014-2025 yang 
tertuang dalam Keputusan Menteri 
Keuangan Nomor 36/PMK.01/2013, 
tranformasi kelembagaan DJKN termasuk 
dalam tema transformasi kelembagaan 
bidang perbendaharaan (treasury). Tema 
perbendaharaan ini merupakan tema yang 
paling besar, karena melibatkan 3 Unit 
Eselon I Kementerian Keuangan yaitu Ditjen 
Perbendaharaan (DJPB), Ditjen Pengelolaan 
Utang (DJPU) dan Ditjen Kekayaan Negara 
(DJKN). 

Ada yang terlupa, atau lebih tepatnya tidak 
disuarakan bersamaan, Kementerian Keuangan 
juga diikuti dengan Transformasi Organisasi (TO) 
Kementerian Keuangan. Bapak Mulia Nasution, 
“bidan” TK perbendaharaan pada tahun 2006, 
secara tegas mengatakan “TK berbeda dengan 
TO meskipun pada umumnya implementasi TK 
akan diikuti dengan TO. TK lebih menekankan 
pada perubahan bisnis proses untuk 
menghasilkan layanan yang lebih baik bahkan 
layanan prima dengan memanfaatkan seluruh 
sumber daya yang tersedia. TK harus berjalan di 
depan menjadi prasyarat untuk proses TO dapat 
berjalan dengan mulus dan dengan dampak 
yang paling minimal.” 

Pelaksanaan TO bidang perbendaharaan sesuai 
cetak biru TK, dicanangkan berujung pada 
outcome terbentuknya Unit Perbendaharaan 
Tunggal, hasil penggabungan DJPB, DJKN 

dan DJPU pada 2018. Meski sudah tertuang 
dalam cetak biru tahun 2013, Pembentukan 
Unit Perbendaharaan Tunggal di 2018 cukup 
“mengagetkan” unit-unit terkait bahkan 
melahirkan “rekomendasi” untuk meninjau 
kembali rencana pembentukan Unit 
Perbendaharaan Tunggal tersebut sampai 
dengan terselesaikannya TK di masing-masing 
unit. 

Terlepas akankah peninjauan kembali 
TO Pembentukan Unit Perbendaharaan 
Tunggal dapat diterima atau perubahan 
akan berjalan terus, DJKN sebagai bagian dari 
TK Tema Perbendaharaan perlu mulai aware 
dengan perubahan ini. Awareness jajaran 
DJKN akan membantu mempersiapkan diri 
menerima dan melakukan strategi perubahan 
yang cepat serta fokus pada perubahan yang 
dapat kita kendalikan. 

Tranformasi Kelembagaan telah 
meninggalkan periode membangun 
momentum reformasi (jangka pendek 
(2013-2014)) dan telah memasuki periode 
implementasi inisiatif strategis untuk 
membangun keunggulan operasional dan 
layanan dalam skala besar (jangka menengah 
(2015-2019)). Mari fokus dan percaya diri 
melaksanakan inisiatif strategis TK yang 
berada pada kendali DJKN. Sebagian kita 
mungkin tidak terlibat lagi dalam implementasi 
inisiatif strategis periode jangka panjang 
(2020-2025) sebagai periode melembagakan 
terobosan (breakthrough), namun kita dapat 
berbangga dan menyatakan bahwa kita 
adalah bagian dari perubahan tersebut, ketika 
kita mampu beradaptasi dengan perubahan 
dan meletakkan landasan bagi terwujudnya 
perubahan tersebut. 



42 | Media Kekayaan Negara | Edisi Nomor 19

Transformasi merupakan kebutuhan 
organisasi, Direktorat Jenderal Kekayaan 

Negara (DJKN) menyadari hal itu. Selama 
kurun waktu 8 tahun, DJKN telah melakukan 
serangkaian kerja keras untuk mengubah peran 
sebagai administrator aset menjadi manager 
aset sebagai upaya pembangunan birokrasi 
modern.

Kerja keras tersebut diwujudkan dengan 
melaksanakan tugas sebagai pengelola 
kekayaan negara yang berkomitmen dalam 
mendukung pembangunan nasional dan 
membangun pertumbuhan ekonomi yang 
baik. Direktur Jenderal Kekayaan Negara  telah 
menyampaikan dalam arahannya, bahwa DJKN 
memiliki fungsi strategis berlandaskan mandat 
konstitusional sebagaimana tertuang dalam 
Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 
yang merefleksikan DJKN sebagai satu-satunya 
institusi pengelola kekayaan negara. 

Penanganan pengelolaan aset yang memenuhi 
dua pertiga porsi Laporan Keuangan Pemerintah 
Pusat (LKPP) merupakan fungsi strategis lain dari 
DJKN yang mencerminkan besarnya tanggung 
jawab DJKN, baik dalam hal peningkatan kinerja 
yang memiliki dampak langsung pada kualitas 
pengelolaan kekayaan negara, maupun dalam 
menjaga stabilitas opini BPK atas kinerja LKPP. 

Sebagai pengelola kekayaan negara, DJKN 
berperan penting dalam perencanaan, 
pengawasan, dan pengendalian investasi 
pemerintah pada Badan Usaha Milik Negara 
dan meningkatkan PNBP. Menyadari peran 
yang begitu besar dan strategis, DJKN memiliki 
harapan yang lebih baik di masa depan untuk 
menjadi organisasi yang dinamis, adaptif, dan 
responsif terhadap kebutuhan organisasi dan 
bisnis modern.

Peran besar dan strategis DJKN menjadi 
tantangan dan peluang tersendiri bagi DJKN, 
baik bagi pimpinan maupun bagi setiap 
individu yang melaksanakan tugasnya. 
Adanya komitmen, usaha bersama, fokus dan 
antusiasme dalam menjalankan tugas untuk 
menjadi lebih baik merupakan tolok ukur 
keberhasilan tercapainya transformasi di DJKN. 

Menumbuhkan perubahan diri dan perilaku 
penuh antusias untuk pencapaian organisasi 
yang modern bagi pengelola kekayaan negara 
tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. 
Namun, keyakinan dan sikap fokus dalam 
menjalankan tugas serta menyadari, bahwa 
setiap individu memiliki kontribusi yang sama 
sesuai porsinya akan mewujudkan keberhasilan 
pencapaian transformasi kelembagaan di DJKN. 

Seyogyanya setiap pribadi individu yang 
melaksanakan tugas juga meyakini bahwa 
manfaat dari keberhasilan tercapainya 
transformasi kelembagaan juga akan dinikmati 
oleh setiap individu pelaksana tugas tersebut. 
Unsur yang tidak kalah pentingnya dalam 
mendukung keberhasilan terwujudnya 
organisasi modern tersebut adalah 
memahami secara utuh kebutuhan 
pemangku kepentingan yang menjadi 
salah satu aspek utama bagi organisasi 
DJKN selain perubahan secara internal di 
lingkungan DJKN.

Kerja sama dan komunikasi yang efektif dengan 
pemangku kepentingan menjadi komponen 
yang dilakukan secara berkelanjutan agar 
pesan perubahan secara internal dan eksternal 
segera diketahui dan dipahami dari waktu ke 
waktu dan pada akhirnya akan meningkatkan 
pelayanan publik menjadi lebih baik.

Di lain sisi, adanya dukungan perbaikan dan 
peningkatan infrastruktur sebagai sarana dan 
prasana dalam kelancaran melaksanakan tugas 
turut menunjang pencapaian keberhasilan 
tersebut. 

Pada akhirnya apresiasi atas kontribusi yang 
dilaksanakan oleh setiap individu pelaksana 
tugas menjadi perhatian utama dan penting 
dilakukan oleh elemen pimpinan, agar 
setiap orang memiliki kepercayaan bahwa 
mereka turut serta mewujudkan keberhasilan 
transformasi kelembagaan. 

CHANGE 
WITH ENTHUSIASM
NUNING S. R. WULANDARI (tenaga pengkaji harmonisasi kebijakan)

kolom transformasi kelembagaan
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CONNECTING DOTS OF 
ACHIEVEMENTS

RAHAYU PUSPASARI (tenaga pengkaji restrukturisasi, privatisasi dan efektivitas kekayaan negara dipisahkan)

Beberapa saat yang lalu, kita baru saja 
memperingati sewindu lahirnya DJKN. 

Layaknya sebuah siklus organisasi, delapan 
tahun pertama sejak pembentukan merupakan 
masa pertumbuhan (growing age) DJKN yang 
ditandai titik-titik momentum dan capaian 
penting. 

Dari aspek pengelolaan Barang Milik Negara 
(BMN), salah satu milestone krusial organisasi 
adalah terlaksananya program Inventarisasi 
dan Penilaian (IP) BMN.  Gerakan nasional 
penertiban BMN yang menggunakan sumber 
daya yang masif ini melibatkan DJKN dan 
seluruh Kementerian/Lembaga (K/L). Dengan 
obyek IP BMN yang mencapai lebih dari 22.000 
satuan kerja baik di dalam maupun luar negeri, 
program ini menghasilkan angka fantastis, 
yaitu nilai aset tetap pada Neraca Pemerintah 
Pusat terkoreksi positif sebesar Rp 410 triliun 
(semula Rp 371 triliun, menjadi Rp 781 triliun). 
Koreksi atas nilai BMN tersebut memberikan 
dampak signifikan terhadap perolehan opini 
BPK “Wajar Tanpa Pengecualian” atas banyak 
Laporan Keuangan K/L dan meningkatkan 
opini “Disclaimer”menjadi “Wajar Dengan 
Pengecualian” atas LKPP. 

Selain itu, berbagai dampak multiplier 
juga berhasil diwujudkan dan semakin 
menyempurnakan tata kelola aset. Penerapan 
SIMAK BMN dan penetapan status atas 
penggunaan BMN meningkatkan reliabilitas, 
keandalan, dan tertib administrasi. Upaya 
penyelesaian sertipikasi tanah menciptakan 
tertib hukum. Bergulirnya permohonan 
permanfaatan BMN dan penyelesaian temuan 
permasalahan semakin mendorong tertib fisik 
pengelolaan aset. 

Fondasi tata kelola aset semakin diperkuat 
dengan seperangkat instrumen kebijakan 
yang terbit pasca program IP BMN, seperti 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Th 2014, 
kebijakan penyusutan BMN, serta pengawasan 
dan pengendalian BMN. “BMN Award” tidak 
sekedar menjadi event rutin tahunan, namun 
merupakan sarana penting check and recheck 
tata kelola aset pada K/L, sekaligus pemberian 
apresiasi atas kinerja K/L. 

Jangan lupa, fungsi penilaian yang merupakan 
bagian penting dan tidak terpisahkan dalam 
siklus pengelolaan BMN, yang banyak 
mengubah kebijakan dan manajemen SDM di 
bidang penilaian. Titik-titik capaian pada kurun 
sewindu pertama ini patut diapresiasi sebagai 
cuplikan keberhasilan dari sebuah rencana 
besar mewujudkan strategic asset management 
yang andal. Arah langkah DJKN selama sewindu 
terakhir telah menunjukkan tapak-tapak yang 
jelas untuk mewujudkan “ 3 tertib” (tertib 
administrasi, tertib hukum, dan tertib fisik). Jika 
ingat, masa ini dikenal juga dengan masa “mari 
benahi aset negara”.

Memasuki windu kedua, peran DJKN tetap sama 
namun fokus DJKN telah bergeser. Sederetan 
kebijakan strategis telah ditetapkan, antara lain 
pengusulan satu paket RUU (RUU Pengelolaan 
Kekayaan Negara, RUU Lelang, RUU Piutang 
Negara, dan RUU Penilaian); perencanaan 
BMN siap dieksekusi di tahun 2016; digitalisasi 
aset telah diinisiasi dengan hadirnya Sistem 
Manajemen Aset Negara (SIMAN). Bahkan 
dalam waktu dekat, atas restu Menteri 
Keuangan dan dukungan DPR RI, DJKN 
segera membentuk sebuah Badan 
layanan umum (BLU) manajemen aset 
yang akan bertindak selaku operator 
dalam melaksanakan fungsi optimalisasi 
aset di bawah kelolaan DJKN selaku 
Pengelola Barang. Saya percaya diri 
untuk menyebut tahapan ini sebagai  
masa dewasa (coming of age) dengan 
fokus DJKN adalah mengoptimalkan dan 
memaksimalkan portofolio aset  yang ada 
untuk sebesar-besar manfaat finansial dan 
sosial.  

Adalah sebuah pertanyaan yang valid jika 
kita bertanya, jika DJKN telah pada tahap/
masa dewasa, kapan masa keemasan 
(prime age) DJKN akan terjadi? Layaknya 
teori siklus organisasi, akankah prime 
age DJKN diikuti dengan masa 
penurunan (aging organization)? 
Kiranya menjadi refleksi sewindu 
DJKN, bahwa dinamika pemerintahan 
dan kebijakan fiskal telah menuntut DJKN 
selaku Pengelola Barang, agar adaptif terhadap 

kebutuhan penyempurnaan tata kelola aset 
dengan mengoptimalkan manfaat atas aset 
tersebut. Oleh karena itu, jika kita hubungkan 
titik-titik capaian DJKN (connecting dots 
of achievements) hingga saat ini, tampak 
DJKN secara natural akan terus meregenerasi 
masa dewasanya tanpa berujung pada suatu 
penurunan fungsi dan kontribusi. Dengan 
demikian prime age bukan sesuatu yang luxury 
dan end-point, karena setiap keberhasilan titik 
capaian adalah bagian dari ‘masa keemasan’ itu 
sendiri, khususnya dalam menyambut  masa 
“Mari optimalkan aset negara”.
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Sorak sorai penuh semangat terdengar 
menggema dari dalam komplek Kantor 
Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan 

Negara (Kanwil DJKN) DKI Jakarta pada Jumat, 
(7/11). Pegawai dari lingkungan Kantor Pusat 
DJKN, Kanwil DJKN DKI Jakarta, Kanwil DJKN 
Banten dan Kanwil DJKN Jawa Barat ramai 
memenuhi pelataran parkir Pendopo Kanwil 
DJKN DKI Jakarta untuk merayakan Hari 
Ulang Tahun DJKN ke 8.

Kemeriahan diawali dengan senam 
pagi bersama yang diikuti oleh 
Direktur Jenderal Kekayaan Negara 
Hadiyanto beserta jajaran pimpinan 
dan pegawai DJKN ini.  Aneka fun 
games menjadi puncak kemeriahan 
acara yang dimulai tepat pada pukul 
06.00 WIB. Perlombaan diikuti oleh para 
pimpinan eselon II hingga jajaran pegawai 
turut memeriahkan perlombaan di pagi yang 
cerah tersebut.

Antusiasme menghiasi wajah seluruh peserta 
dan penonton lomba. Seruan penyemangat 
tidak hentinya diteriakkan oleh para supporter 
untuk menyemangati tim perwakilan unit 

kerja masing-masing. Pada akhir perlombaaan, 
Dirjen Kekayaan Negara berpesan, agar selalu 
dapat menjaga kekompakan dan senantiasa 
bekerja sama dalam bekerja. “Di dalam 
perlombaan saja saja kita bisa bekerja sama, 
apalagi dalam hal pekerjaan, sinergi dan 
strategi itu penting,” tutur Hadiyanto.

Acara dilanjutkan dengan pengumuman 
pemenang dan penyerahan piala pemenang 
rangkaian perlombaan yang diadakan dalam 
rangka menyemarakkan HUT Sewindu DJKN 
di antaranya lomba menulis, fotografi, paduan 
suara, dan lain-lain.

Peringkat 10 besar babak penyisihan lomba 
Paduan Suara Mars DJKN, antara lain Kanwil 
DJKN DKI Jakarta dengan total nilai 82,92, 
Kantor Pusat DJKN dengan total nilai 81,63,  
Kanwil DJKN Sumatera Utara dengan total nilai 
81,05, Kanwil DJKN Banten dengan total nilai 
78,63, Kanwil DJKN Jawa Timur dengan total 
nilai 77,92, Kanwil DJKN Jawa Tengah dan DIY 
dengan total nilai 77,68.

Dalam lomba bidang fotografi para 
pemenangnya ialah  Beta Embriyono Adna dari 
Kanwil DJKN Jawa Timur meraih juara pertama, 
juara  kedua diraih oleh Muh. Irsyad Tattaqun 
dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 
Lelang (KPKNL) Dumai, dan juara ketiga diraih 
oleh Ahid Iwanudin dari Kanwil DJKN Papua 
dan Maluku.

Dalam lomba karya tulis, Dedy Christanto dari 
KPKNL Batam menjuarai peringkat pertama 
dengan judul karya tulis “Penerapan Prinsip-
prinsip Perlindungan Konsumen Bagi Pembeli 
Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Melalui 
Pembaharuan Hukum Lelang”. Juara dua diraih 
oleh Frengky Setiawan dari Direktorat Kekayaan 
Negara Dipisahkan Kantor Pusat DJKN dengan 

puncak acara 
perayaan 

sewindu djkn
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judul karya tulis “EWS Kinerja BUMN: Langkah 
Awal Transformasi DJKN Menjadi Pengelola 
Investasi Pemerintah pada BUMN” dan juara 
ketiga diraih oleh Sumarsono dari Kanwil DJKN 
Sumatera Utara dengan judul karya tulis “BMN-
kan Aset Bank dalam Likuidasi”.

Seakan tidak mau kalah berprestasi, Meynar 
Dwi Anggraeny dari Direktorat Pengelolaan 
Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI) 
Kantor Pusat DJKN merebut peringkat pertama 
dalam lomba Pegawai Teladan, disusul oleh 

Brana Pandega dari Direktorat PKNSI Kantor 
Pusat DJKN yang menduduki peringkat kedua, 
dan Iftah Lana Fauzana dari KPKNL Bengkulu, 
Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu 
menduduki peringkat ketiga dalam lomba ini.
Di lomba bidang olahraga tenis  meja,  
bulutangkis dan voli, berikut rincian 
pemenangnya.

Olahraga Tenis Meja dijuarai oleh tim Kantor 
Pusat A. Juara kedua diraih oleh tim Kanwil 
Banten, dan juara ketiga diraih oleh tim Kantor 
Pusat B

Bulutangkis dijuarai oleh tim Kantor Pusat A. 
Juara dua dan ketiganya adalah tim KPKNL 
Jakarta I dan tim KPKNL Jakarta II

Tim KPKNL Jakarta I menjuarai lomba voli, yang 
diikuti oleh tim Kanwil Jawa Barat sebagai 
juara kedua dan  KPKNL Jakarta III sebagai juara 
ketiga.

Terakhir, dalam lomba kebersihan, kerapihan 
dan keindahan kantor ketiga piala disapu 
bersih oleh Direktorat Lelang Kantor Pusat 
DJKN. Juara satu diberikan kepada Subdit Bina 
Profesi dan Jasa Lelang, juara kedua diberikan 
kepada Subdit Bina Lelang II dan juara ketiga 
diberikan kepada Subdit Bina Lelang I.

Turut  diumumkan pula hasil berbagai 
perlombaan yang cukup membanggakan 
DJKN dalam rangka memperingati Hari Oeang 
2014 yaitu Saleh Buntaran yang merebut juara 

pertama tenis meja perorangan, Tim DJKN 
yang meraih juara pertama tenis meja beregu,  
juara tiga pertandingan tenis lapangan dan 
bola voli juga diraih oleh DJKN.

Pada kesempatan itu, Hadiyanto 
menyempatkan diri untuk berdialog dengan 
pegawai yang mengikuti peringatan HUT 
DJKN. Ia menanyakan bagaimana kesan bekerja 
di DJKN yang berumur 8 tahun ini kepada 
pegawai kantor pusat, perwakilan kanwil, 
pegawai baru bahkan pegawai yang masih 
magang dan petugas keamanan. Berbagai 
kesan disampaikan kepadanya tetapi semua 
pegawai menyampaikan uangkapan yang 
hampir sama  bahwa bekerja di DJKN adalah 
sebuah privilege dan mendukung penuh 
perubahan DJKN menjadi organisasi modern.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan 
sambutan hangat dari Hadiyanto, 
menyampaikan tentang prestasi DJKN dalam 
melaksanakan tugas mencatat seluruh aset 

negara. “Pada pertama kali berdiri pada tahun 
2006, DJKN telah mencatat sebanyak 300 triliun 
aset negara. Kemudian selama delapan tahun, 
DJKN berhasil mencatat sebanyak 1800 triliun 
aset tetap negara serta aset penyertaan modal 
pemerintah sejumlah 900 triliun. Sedangkan 
dalam LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah 
Pusat – red) diketahui bahwa terdapat 3300 
triliun aset negara. Berarti pada hari ini DJKN 
bertanggung jawab memelihara sekurang-
kurangnya 70% dari total seluruh aset negara,” 
paparnya.

Selain itu, Hadiyanto mengingatkan kembali 
kepada seluruh pegawai tentang change 
story DJKN dalam Transformasi Kelembagaan. 
Seperti yang diketahui, DJKN memiliki empat 
alasan utama yang menjadi penggerak 
perubahan DJKN menjadi organisasi modern. 
Pertama, DJKN sebagai pengemban amanat 
Undang-Undang Dasar 45 pasal 33. Kedua, 
DJKN sebagai aktor penting dalam LKPP. Ketiga, 
DJKN sebagai guardian BUMN. Keempat, 
DJKN sebagai emerging organization. Dirjen 
KN juga terus memberi semangat “Change 
with Enthusiasm“ kepada para pegawai dalam 
mendukung Transformasi Kelembagaan. 
“Perubahan saja tanpa antusias akan berjalan 
lamban. Enthusiasm akan mempercepat proses 
transformasi kelembagaan,” tutur Hadiyanto.

Acara ditutup dengan pemotongan tumpeng 
serta pelepasan balon yang melambangkan 
harapan seluruh pegawai akan perkembangan 
DJKN di masa mendatang.
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KEMERIAHAN SEWINDU DJKN
DARI BERBAGAI WILAYAH DI INDONESIA
Sebagai salah satu pengemban amanat Pasal 33 UUD 1945, DJKN dibentuk di penghujung tahun 2006, dari sebuah cita-cita perubahan atas cara 
pemerintah mengelola kekayaan negara. Menapak tilas perjalanan DJKN dalam mengelola kekayaan negara secara signifikan mengubah mind set 
penatausahaan aset. Kini di tahun ke-8, kita mulai menerapkan strategi manajemen aset dengan menekankan perencanaan aset, optimalisasi portofolio 
aset, dan digitalisasi aset.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Hadiyanto menyerukan agar momentum sewindu DJKN ini merupakan momen kontemplasi dan introspeksi diri 
serta adaptif terhadap perubahan yang diperlukan dalam mencapai cita-cita membangun negeri. Selain itu Hadiyanto mengajak setiap insan DJKN 
memperbaharui tekad dan komitmen kita, bekerja antusiasme, cerdas dan inovatif serta mengedepankan prudensialitas. 

Beberapa rangkaian kemeriahan sewindu DJKN pada berbagai daerah di seluruh Indonesia:

MANADO

Kanwil DJKN Suluttenggomalut menyambut 
dengan antusias peringatan Sewindu DJKN 

dengan pekan olahraga untuk membangun 
rasa kekompakan dalam tim untuk mencapai 
tujuan bersama. Puncaknya 19 September 2014 
Lapangan Futsal Bahu, Manado dipenuhi peserta 
dengan wajah ceria dan penuh semangat. 
Semarak Sewindu DJKN ini juga terlihat dari 
Kepala Kanwil DJKN Suluttenggomalut yang 
ikut dalam pertandingan Futsal berbaur dengan 
para pegawai. Turnamen futsal dan bulutangkis 
dijuarai oleh KPKNL Gorontalo, sedangkan 
Kanwil DJKN Suluttenggomalut keluar sebagai 
pemenang dalam turnamen Catur dan Tenis 
Meja. (Reportase Andi Nela Pratiwi Wulandari)

PADANG

KPKNL Padang mengadakan acara one day 
sport pada Jumat (24/10) yang diikuti oleh 
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seluruh pegawai KPKNL Padang dengan 
mempertandingkan beberapa cabang olahraga 
diantaranya futsal, tenis meja, dan catur. 
Kepala KPKNL Padang Muhammad Syukur 
ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini dengan 
mengikuti seluruh cabang yang dilombakan. 
Rasa bangga terlihat dari raut wajah para juara 
dari setiap cabang yang dilombakan. (Repotase 
Putra Priambogo)

MAKASSAR

Kantor Wilayah DJKN Sulseltrabar tidak tinggal 
diam, namun mereka turut berpartisipasi 
memeriahkan sewindu DJKN dengan Lomba 
Fashion Show Busana Muslimah di Aula A’Bulo 
Sibatang GKN 2 Makassar pada Selasa (14/10). 
Kakanwil DJKN Sulseltarabar Ngakan Putu 
Tagel menyampaikan, bahwa kebersamaan, 
silaturahmi dan komunikasi merupakan hal 
yang penting dalam menjalani kehidupan, 
baik di kantor maupun di rumah/masyarakat. 
Para penonton juga tidak kalah hebohnya 
menyaksikan lenggak-lenggok para peserta 
lomba dan sekali-kali mereka meneriakkan yel-
yel untuk memberi semangat kepada jagoan 
masing-masing. (Reportase Asdarsahlin)

DENPASAR

Atmosfir semarak menyambut Sewindu 
diperingati Kanwil DJKN Balinusra dengan 
berbagai lomba, diantaranya lomba cerdas 
cermat antar KPKNL, lomba voli, lomba tenis 
meja, dan lomba catur pada 17-19 September 
2014 di Nusa Dua, Bali. Kepala Kanwil DJKN 
Balinusra Etto Sunaryanto berharap kegiatan 
ini dapat diselenggarakan setiap tahunnya 

dengan menambah cabang olahraga yang lain. 
(Reportase Vina Christy)

SERANG

Sewindu sudah DJKN hadir menjadi bagian dari 
Kementerian Keuangan sebagai pilar penting 
dalam pengelolaan kekayaan negara, KPKNL 
Serang melakukan serangkaian pertandingan 
olahraga yang bertujuan untuk lebih mening-
katkan rasa kebersamaan dan mempererat sua-
sana kekeluargaan di lingkungan KPKNL Serang 
(1-19 September 2014). 

TERNATE

Gelora semangat Dirgahayu Sewindu DJKN 
memacu 19 orang pegawai KPKNL Ternate 
menaklukan Gunung Gamalama, Ternate Ma-
lauku Utara (31/10). Kepala KPKNL Ternate Saiful 
Hadi yang menjadi motor pendakian berharap 
kegiatan tersebut suatu kebanggaan meng-
gapai filosofi “climber” bukan ”quiter/camper” 
dengan daya tahan fisik dan mental, kekom-
pakan dan semangat. Khidmat terpancar haru 
bercampur aduk ketika bendera Kementerian 
Keuangan dan DJKN tertancam dan berkibar 
kokoh di puncak Gunung Gamalama. (Repor-
tase Tim Ternate)

MADIUN

KPKNL Madiun juga tidak ketinggalan 
menggelar kegiatan kemanusiaan donor 

darah bekerja sama dengan PMI. Kepala KPKNL 
Madiun, R. B. Sigit Budi Prabowo sebagai donor 
pertama yang diikuti oleh pegawai lain secara 
bergilir. “Ayo donor darah, sepuluh menit yang 
anda gunakan untuk donor darah mampu 
menyelamatkan jiwa hingga bertahun-tahun”. 
(Reportase Tim Madiun)

BUKITTINGGI

Dalam rangka Sewindu DJKN, KPKNL  
Bukittinggi mengadakan kegiatan jalan santai 
bersama dengan cara berbeda, unik dan 
menginspirasi (24/10). Keunikan kegiatan ini 
adalah para peserta wajib memungut sampah 
di sepanjang rute jalan santainya. Kepala KPKNL 
Bukittinggi, Irwan Mardianto memimpin jalan 
santai sepanjang 2,8 KM. Karuan saja, konvoi 
damai pegawai KPKNL Bukittinggi di pagi hari ini 
mengundang decak kagum warga Bukittinggi. 
Melalui kegiatan ini, KPKNL Bukittinggi hendak 
berpesan kepada warga kota: “Ayo Selamatkan 
Lingkungan”. (Reportase Latho Muhammad)

LAMPUNG

Kita patut bangga dan bersyukur saat ini DJKN 
berusia 8 tahun  dan telah menjadi besar se-
bagai pengelola kekayaan negara, hal tersebut 
disampaikan Kepala Kanwil DJKN Lampung dan 
Bengkulu Ischak Ismail dalam pembukaan Pe-
kan Olah Raga pada tanggal 1–3 Oktober 2014. 
Pada acara penutupan Ischak Ismail mengajak 
seluruh pegawai menyuarakan yel-yel : One 
Team! (DJKN), One Spirit! (semangat transformasi 
DJKN), dan One Goal! (Menjadi Pengelola Keka-
yaan Negara yang Akuntabel dan Profesional). 
(Reportase Mukimin).
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testimoni stakeholder

Kerja sama yang telah terjalin antara PT. 
Bank Mandiri (Persero) Tbk tidak hanya 
sekedar dalam pengurusan piutang 

negara saja, tetapi saat ini telah berkembang 
sebagai mitra terdepan e-auction. Bank Mandiri 
selaku perbankan telah mendukung sistem 
penyetoran uang jaminan dan pembayaran 
uang jaminan lelang. Selain itu Bank 
Mandiri telah menerapkan sistem berbasis 
elektronik dalam pelaksanaan lelang melalui 
Mandiri Virtual Account dan Mandiri Cash 
Management.

Bank Mandiri juga mengucapkan terima kasih 
atas kepercayaan DJKN sebagai partner dalam 
mendukung kelancaran tugas pelayanan 
lelang. Selain itu, pria yang gemar humor 
ini berharap ke depan kerja sama ini dapat 

ditingkatkan tidak hanya sebatas e-auction.
Saat ini jargon “Sales Means e-Auction”  
membuat lelang dapat dilaksanakan lebih 
efisien, cepat dan transparan karena peserta 
lelang tidak perlu datang ke tempat lelang. 
Pihak KPKNL khususnya bendahara pun dapat 
dengan mudah dan cepat melaksanakan 
proses pengembalian jaminan dari peserta 
lelang melalui Mandiri Cash Management.

Ke depan, Bank Mandiri akan memperluas 
layanan Mandiri Virtual Account dan Mandiri 
Cash Management dalam rangka mendukung 
e-Auction pada lebih banyak KPKNL di seluruh 
Indonesia sesuai dengan visi menjadi mitra 
yang terdepan, terpercaya dan tumbuh 
bersama DJKN.

Kepala Divisi Institutional Banking Group I 
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Putrama W. Setyawan, 
Pemimpin Divisi BUMN dan Institusi Pemerintah PT. Bank 
Negara Indonesia (Persero) Tbk. 

Upaya kerja sama yang telah terjalin antara 

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) 

Tbk. dan DJKN telah dilaksanakan 

dengan baik, apalagi BNI merupakan patner 

pengelolaan Rekening Bendahara Penerimaan 

beberapa KPKNL. Dalam pelaksanaan e-auction 

telah mengembangkan terobosan Virtual 

Account BNI Direct, bahkan ke depan BNI akan 

mengembangkan host to host pelayanan 

lelang yang  diinisiasi di tahun 2015 ini.

Putrama juga menambahkan, layanan yang 

diberikan oleh DJKN terutama pelayanan lelang 

selama ini BNI mendapatkan respon yang 

positif, kerjasama yang intens dan mendukung. 

Kami memberikan apresiasi atas pelayanan 

lelang yang diberikan oleh DJKN selama ini 

sangat baik, dengan selalu mengedepankan 

proses lelang sampai proses pengembalian 

uang jaminan yang transparan dan mengikuti 

perkembangan teknologi dan kebutuhan 

masyarakat. 

Layanan e-auction merupakan layanan 

terbaru yang dilucurkan oleh DJKN dalam 

upaya memberikan pelayanan terbaik 

dan memuaskan untuk masyarakat. 

Layanan e-auction merupakan layanan 

yang memungkinkan penggunanya untuk 

mengikuti dan melakukan penawaran lelang 

melalui internet, sehingga proses lelang dapat 

berlangsung lebih cepat, mudah dan dapat 

dilakukan dimana saja. Sosialisasi tentang 

e-auction ini, agar dilakukan secara terus 

menerus sehingga akan semakin banyak 

masyarakat yang mengetahui fasilitas ini. 

Dengan semakin banyaknya masyarakat yang 

mengenal e-auction, maka akan memberikan 

hasil yang maksimal pada setiap pelaksanaan 

lelang.

 “Sepanjang 6 bulan pertama 
pelaksanaan e-Auction, harga 

jual tertinggi yang pernah dicapai 
untuk satu objek lelang adalah 

46,1 Miliar!”

“Sejak  pertama kali dilaksanakan 
pada tanggal 8 oktober 2014, 

kenaikan harga lelang tertinggi 
yang berhasil dicetak adalah 
sebesar 246% dari nilai limit!”

e-Auction
QuickFacts!
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