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VISI

Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan 

akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

MISI

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas 

pengelolaan kekayaan negara.

2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.

3. 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.
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Seiring pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013  yang efektif berlaku sejak 6 Oktober 2013 diharapkan 
mampu menjadi icon perubahan deregulasi lelang sebagai one step a head to be modern. Langkah perubahan merupakan salah 
satu upaya Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk meningkatkan pelayanan lelang dan mengakomodasi perkembangan 
kebutuhan masyarakat dengan mengganti aturan-aturan yang dianggap sudah tidak sesuai lagi.  

Upaya modernisasi kebijakan lelang merupakan langkah pemerintah guna mendorong lebih banyak masyarakat menggunakan 
lelang sebagai sarana jual-beli. Topik sentral pada edisi kali ini adalah Continous Improvement pelayanan lelang untuk mencapai 
performa yang optimal. Dua artikel terkait lelang dan wawancara dengan Direktur Lelang mengenai inovasi modernisasi lelang 
serta pendapat dan komentar dari Pejabat Lelang Kelas II dan Balai Lelang akan melengkapi rubrik kajian multitopics yang terkait 
dengan tugas dan fungsi DJKN.

Kolom-kolom lain seperti kolom Barang Milik Negara menyajikan pembahasan mengenai pengawasan dan pengendalian, 
kolom kesekretariatan membahas mengenai tips sukses TOEFL untuk meraih bea siswa menjadi pelengkap edisi ini. Termasuk 
rubrik Potret Nike dengan mengambil pengalaman saat Uji Petik Penilaian SDA di Ujung Kulon dan beberapa artikel yang layak 
untuk dinikmati. Informasi instansi kantor-kantor daerah DJKN yang kami kemas dalam kolom Profil Kantor, menjadi bagian dari 
informasi yang patut diketahui bagi para pembaca. Kali ini kami mengangkat Kantor Wilayah DJKN Banten, serta Citra Pelayanan 
Prima Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar. 

Pembaca yang budiman, dalam rangka hari oeang ke-67 dan Hari jadi DJKN ke-7, perkenankan kami mengucapkan Selamat Hari 
Oeang dan Selamat Ulang Tahun DJKN.  Bravo Kementerian Keuangan dan jayalah selalu DJKN !  

Pembaca, tiada henti kami mengajak anda untuk terus berkontribusi melalui kajian, tulisan, maupun hasil bidikan kamera anda. 
Tak lupa, masukan dan saran untuk perbaikan media ini selalu kami nantikan. Semoga di edisi kali ini dapat memberikan manfaat 
bagi pembaca. Selamat membaca !

Salam Media KN

Salam Redaksi
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Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Transformasi Kelembagaan sebagai pendorong upaya meningkatkan kinerja, 

pelayanan dan merupakan tema peringatan Hari Oeang Republik Indonesia 

ke-67. Dalam rangka memperingati Hari Oeang tersebut, seakan mengingatkan 

insan DJKN untuk bahu membahu menciptakan reputasi positif dalam 

pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-

besar kemakmuran rakyat. Kita menyadari visi pengelolaan kekayaan negara 

merupakan salah satu tugas berat mewujudkan visi besar “Menjadi Pengelola 

Keuangan dan Kekayaan Negara yang Dipercaya dan Akuntabel dan terbaik di 

tingkat regional untuk Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan 

Berkeadilan”.

Paradigma pengelolaan kekayaan negara bukan hal baru yang dilaksanakan 

DJKN. Tuntutan transformasi menuntut peran serta kita semua untuk bersama-

sama mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang profesional dan 

akuntabel. Bagaimana kita mengelola keuangan dan kekayaan negara,  sangat 

terpercaya dan akuntabel, kita harus terapkan  untuk mewujudkan negara yang 

demokratis, adil, makmur dan sejahtera. 

Sejak terbitnya Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003, 

pemerintah mempunyai peran dan fungsi yang jelas dalam mengelola aset yang 

dimilikinya sebagai pertanggungjawaban atas anggaran Negara. Pengelolaan 

aset adalah salah satu siklus yang dimulai dari perencanaan, pengadaan, 

penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, sampai penghapusan yang 

efisien dan efektif. DJKN yang baru 7 (tujuh) tahun masih membutuhkan 

langkah-langkah perubahan sebagai  bagi perubahan masa akan datang yang 

kita harapkan lebih baik ().

DJKN yang berusia 7 Tahun masih dalam tahap konsolidasi untuk menyamakan pandangan, menyamakan frekuensi, dan membangun tim yang 

solid. Selain itu, kami mengingatkan masalah integritas Pegawai DJKN dan aplikasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan diharapkan untuk terus 

bekerja secara profesional, bekerja dengan penuh integritas, bekerja dengan cerdas, bekerja keras dan tentu ikhlas, dan . Oleh karena itu, kita 

harus membangun kelembagaan kita dan harus melakukan transformasi dan koordinasi di antara individu di lingkungan DJKN dan sertakita, 

perilaku kita, supaya betul-betul kita hidup dengan kita.

Jangan sampai rutinitas pekerjaan kantor bisa “memenjarakan” kreativitas dan inovasi dalam memecahkan permasalahan. Dibutuhkan kemauan 

dan tekad yang kuat untuk bisa melakukan terobosan-terobosan (. “tantang diri kita untuk berinovasi tanpa menyalahi peraturan yang ada. 

Upaya tidak membutuhkan anggaran yang lebih. Contoh yang diambil yaitu terkait penghematan anggaran tahun ini, dengan anggaran yang 

dikurangi demi tujuan nasional, target-target ternyata masih tetap tercapai. “perubahan akan berjalan bila dana dipangkas

Terakhir harapan saya mengingatkan supaya tugas pokok dan fungsi diselesaikan dengan fokus dan hati-hati, diperlukan kerja sama yang baik 

antara instansi vertikal DJKN dengan Pemerintah Daerah. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih atas prestasi, kinerja, dan dedikasi yang baik 

sehingga capaian kinerja DJKN dapat memenuhi target.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sambutan
Dirjen Kekayaan Negara
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Inovasi yang berkelanjutan merupakan pilar atas perkembangan suatu organisasi, 
tidak terkecuali untuk Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Untuk itu,  DJKN 
selalu menghadirkan inovasi sebagai upaya untuk mewujudkan kualitas pelayanan 
lelang yang optimal. Salah satu bentuk continuous improvement yang dilakukan oleh 
DJKN dengan mewujudkan program pembaharuan lelang serta pelaksanaan upaya 
marketing atas jasa pelayanan lelang kepada para potential service-user. Pembaharuan  
lelang merupakan langkah yang diambil oleh DJKN dalam rangka meningkatkan 
kualitas pelayanan  lelang kepada para stakeholder lelang melalui pelaksanaan lima 
program, yaitu regulating, reporting & monitoring, securing, simplifying, serta styling 
yang mulai diinisiasi pada tahun 2010. Continuous improvement diharapkan juga 
dapat mempertahankan tren realisasi hasil lelang (pokok dan bea lelang) yang terus 
meningkat.

Teks:
Tim Dit Lelang

Kolom Utama
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Regulating
Seiring dengan berkembangnya kebutuhan 

masyarakat yang dinamis, dibutuhkan 

penyesuaian ketentuan di bidang pelayanan 

publik, termasuk pelayanan di bidang lelang. 

Untuk itu, DJKN terus melakukan evaluasi 

terhadap efektifitas peraturan-peraturan 

yang dibuat, apakah dapat diterapkan 

secara efektif atau tidak. Sebelumnya, 

Direktorat Lelang telah meminta masukan 

kepada setiap KPKNL dan Kanwil DJKN 

tentang efektivitas penerapan peraturan 

di bidang lelang dan usulan mengenai hal-

hal yang perlu ditampung dalam peraturan 

mengenai lelang tersebut. Dalam rangka 

meningkatkan kualitas pelayanan lelang, 

dan mewujudkan pelaksanaan lelang yang 

lebih efisien, transparan, akuntabel, adil, 

menjamin kepastian hukum, serta mengikuti 

perkembangan kebutuhan masyarakat, DJKN 

telah menyusun Peraturan Menteri Keuangan 

PMK Nomor 106/PMK.06/2013 tentang 

Perubahan PMK Nomor 93/PMK.06/2010 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. 

Terdapat 13 (tiga belas) poin yang menjadi 

materi utama dalam ketentuan Peraturan 

Menteri Keuangan tersebut, yaitu:

1. Penambahan jenis Jaminan Penawaran 

Lelang selain Uang Jaminan Penawaran 

Lelang, yaitu berupa Garansi Bank 

Jaminan Penawaran Lelang. Hal ini 

didasarkan pada kebutuhan di lapangan 

yang jaminan penawaran lelangnya 

membutuhkan mobilisasi dan transfer 

dana dalam jumlah besar yang sulit 

dilakukan jika dalam bentuk uang tunai. 

Hal ini merupakan bentuk pilihan bagi 

penjual yang ingin menggunakan 

Garansi Bank Jaminan Penawaran Lelang, 

dengan nilai jaminan paling sedikit 

sebesar 50 miliar rupiah.

2. Penambahan ketentuan terkait 

pengajuan gugatan atas pelaksanaan 

lelang, yaitu dengan menambahkan 

pihak tereksekusi sebagai salah satu pihak 

yang dikecualikan dalam pengajuan 

gugatan terkait lelang, serta pembatasan 

bahwa hanya gugatan terkait objek 

kepemilikan yang dapat membatalkan 

lelang.

3. Penghapusan dispensasi tempat 

pelaksanaan lelang, mengingat DJKN 

telah mempunyai 70 kantor operasional 

yang memiliki kemampuan dan standar 

pelayanan lelang yang sama, serta total 

89 Pejabat Lelang Kelas II.

4. Ketentuan pembatalan lelang dari 

lembaga peradilan umum diperluas 

menjadi lembaga peradilan. Hal ini untuk 

menghormati setiap putusan lembaga 

peradilan dalam memutuskan atau 

menetapkan pembatalan lelang. 

5. Penambahan ketentuan mengenai 

kategorisasi pembatalan rencana lelang 

oleh penjual, yaitu bahwa pelaksanaan 

lelang yang tidak dihadiri oleh penjual, 

dikategorikan sebagai pembatalan 

rencana lelang oleh penjual. Terhadap 

pembatalan rencana lelang tersebut, 

dikenakan bea lelang batal sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 

Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas 

Jenis PNBP yang berlaku, yaitu sebesar 

Rp250.000,00 per  register pembatalan.

6. Pengaturan mengenai Nilai Limit antara 

lain penegasan bahwa untuk lelang 

Noneksekusi Sukarela atas barang tetap 

berupa tanah dan/atau bangunan dan 

lelang Eksekusi berdasarkan Pasal 6 

UUHT, Nilai Limit harus berdasarkan hasil 

penilaian dari Penilai, agar lebih dapat 

dipertanggungjawabkan.

7. Pengaturan mengenai penawaran 

lelang, yaitu:

a. Membuka cara penawaran lelang 

secara tertulis tanpa kehadiran peserta 

lelang, yaitu melalui surat elektronik 

(e-mail), surat melalui tromol pos, atau 

internet.

b. Penawaran lelang lelang dengan 

kehadiran peserta lelang (lisan atau 

tertulis) dapat dikombinasikan dengan 

penawaran lelang tanpa kehadiran 

peserta lelang (e-mail, tromol pos, aplikasi 

internet) pada saat yang bersamaan.

 Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan 

harga lelang melalui minimaliasi tindakan 

intervensi yang dilakukan antar peserta 

lelang. 

8. Pengaturan mengenai kewajiban peserta 

lelang, yaitu untuk objek lelang berupa 

tanah dan/atau bangunan, peserta 

lelang wajib menunjukkan Nomor Pokok 

Wajib Pajak. 

9. Mempertegas sanksi tidak boleh 

mengikuti lelang selama 3 (tiga) bulan 

selain dikenakan kepada peserta lelang 

yang tidak melakukan penawaran,  juga 

dikenakan bagi penyetor jaminan yang 

tidak hadir pada saat lelang.

10. Pengaturan tentang penjualan objek 

lelang berupa tanah dan/atau bangunan 

hanya dapat ditawarkan dalam satu 

paket jika terletak dalam satu hamparan 

atau bersisian. Hal ini bertujuan untuk 

menghindari upaya pembatasan 

peserta lelang dan mempermudah 

penghitungan pajak.

11. Pengaturan mengenai tata cara 

penentuan pemenang lelang, dalam hal 

peserta lelang mengajukan penawaran 

tertinggi yang sama melalui surat 

elektronik, Pejabat Lelang mengesahkan 

peserta lelang yang penawarannya 

diterima lebih dahulu sebagai pembeli. 

Dalam hal Lelang Noneksekusi 

Sukarela berupa barang bergerak, 

Pejabat Lelang mengesahkan penawar 

tertinggi yang tidak mencapai nilai limit 

sebagai pembeli setelah mendapat 

persetujuan tertulis dari Pemilik Barang. 

 

12. Pengaturan mengenai pembayaran 

harga lelang, yaitu pembayaran Harga 
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Lelang dan Bea Lelang diperpanjang 

menjadi 5 (lima) hari kerja. Hal ini 

mengingat ketentuan dispensasi jangka 

waktu pembayaran harga lelang dihapus 

dan memberi kesempatan Pembeli 

untuk melunasi pembayaran, mengingat 

adanya sanksi berupa kehilangan uang 

jaminan bagi pembeli yang wanprestasi.

13. Pengaturan mengenai penyetoran 

hasil bersih, untuk jenis lelang Barang 

Temuan, Barang Rampasan dan Barang 

yang Menjadi Milik Negara-Bea Cukai, 

hasil bersih lelang harus disetor oleh 

Bendahara Penerimaan ke penjual, 

dilakukan paling lama 1 (satu) hari 

kerja setelah pembayaran diterima 

oleh Bendahara Penerimaan KPKNL. 

Kemudian hasil bersih lelang dimaksud 

oleh penjual harus disetor langsung 

secepatnya ke Kas Negara.

Menyusul PMK Nomor 106/PMK.06/2013 

yang saat ini telah ditetapkan oleh Menteri 

Keuangan dan telah diundangkan serta 

mulai berlaku tanggal 6 Oktober 2013 akan 

disampaikan juga kepada Menteri Keuangan 

mengenai Perubahan PMK 174/PMK.06/2010 

tentang Pejabat Lelang Kelas I, Perubahan 

PMK 175/PMK.06/2010 tentang Pejabat 

Lelang Kelas II, dan Perubahan PMK 176/

PMK.06/2010 tentang Balai Lelang, untuk 

segera ditetapkan. Sedangkan pengaturan 

tentang lelang internet yang saat ini sudah 

dilaksanakan oleh Balai Lelang, sedang 

disusun RPMK tentang Pelaksanaan Lelang 

dengan Penawaran Melalui Internet.

Untuk pengaturan teknis di tingkat KPKNL, 

Direktorat Lelang juga sedang menyusun 

Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan 

Negara tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 

Lelang (sebagai pengganti Per-06/KN/2010), 

Perdirjen tentang Pelaksanaan Lelang Melalui 

Surat Elektronik pada KPKNL, dan Perdirjen 

tentang Pedoman Umum Lelang bagi Pejabat 

Lelang Kelas I. Beberapa dari peraturan yang 

baru disusun tersebut sedang diuji coba dan 

dimintakan masukan kepada Kanwil DJKN 

dan KPKNL di seluruh Indonesia.

Reporting & monitoring
Untuk meningkatkan efisiensi kinerja 

pegawai dalam menyelenggarakan 

administrasi lelang, DJKN saat ini tengah 

mengembangkan sistem aplikasi 

yang mampu mengakomodir proses 

penatausahaan dan pelaporan lelang untuk 

dapat dilaksanakan secara terotomatisasi. 

Adapun tahapan penatausahaan lelang 

yang diakomodir oleh aplikasi ini meliputi 

perekaman permohonan lelang, hasil 

verifikasi dokumen permohonan lelang, 

registrasi permohonan lelang, penetapan 

jadwal lelang, realisasi pelaksanaan lelang, 

hingga pencetakan produk-produk hasil 

pelaksanaan lelang seperti kutipan risalah 

lelang. Selain itu, aplikasi ini mengakomodir 

proses pelaporan lelang secara terintegerasi 

dengan menggunakan data lelang yang 

telah direkam saat proses penatausahaan 

lelang, sehingga pegawai hanya perlu 

melakukan satu kali perekaman data untuk 

menghasilkan berbagai macam laporan 

lelang. Dengan demikian, aplikasi dimaksud 

diharapkan dapat meningkatkan validitas 

dan akurasi data yang tercantum pada 

laporan hasil lelang.

Inovasi dalam sistem pelaporan dan 

penatausahaan lelang ini pada dasarnya 

memiliki tujuan utama untuk meningkatkan 

kualitas internal business process pada 

tingkat KPKNL, Kantor Wilayah, maupun 

Kantor Pusat DJKN. Dengan hadirnya 

suatu aplikasi yang mengakomodir setiap 

tahapan dalam penatausahaan lelang, 

yaitu mulai dari penerimaan permohonan 

lelang sampai dengan pencetakan kutipan 

risalah lelang untuk pembeli lelang, 

diharapkan dapat mempercepat proses 

pelayanan serta meminimalisasi risiko yang 

diakibatkan oleh human-error pada proses 

penatausahaan lelang tersebut. Terkait 

dengan pelaporan hasil lelang, selain untuk 

meningkatkan validitas dan akurasi data 

yang disajikan, aplikasi ini juga diharapkan 

dapat memberikan kemudahan bagi Kantor 

Wilayah dan Kantor Pusat DJKN dalam 

melakukan monitoring pelaksanaan lelang di 

kantor vertical secara real-time.

Pada tahun 2013, Direktorat Lelang 

telah melakukan beberapa upaya 

guna mendukung penerapan aplikasi 

penatausahaan dan pelaporan lelang 

tersebut. Untuk menjamin tersedianya 

sumber daya manusia yang kompeten 
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mengoperasikan aplikasi tersebut, Direktorat 

Lelang telah menyelenggarakan workshop 

dan sosialisasi di beberapa tempat dengan 

melibatkan pegawai seksi pelayanan lelang 

pada seluruh KPKNL. Selain itu, evaluasi 

terhadap reliabilitas aplikasi juga diterapkan 

melalui penyelenggaraan asistensi 

perekaman data yang dilakukan di beberapa 

KPKNL pada Kanwil DJKN DKI Jakarta, serta 

Kanwil DJKN Banten.

Securing
Securing merupakan suatu program 

DJKN yang memiliki tujuan utama untuk 

meningkatkan kualitas pengamanan pada 

risalah lelang melalui penggunaan kertas 

sekuriti (security paper) sebagai media untuk 

pencetakan risalah lelang. Kertas 

sekuriti sendiri merupakan 

dokumen yang oleh sifat dan 

fungsinya diberi pengamanan 

dan pengawasan. Pengamanan 

untuk mencegah peniruan 

( c o u n t e r f e i t i n g / i m i t a t i o n ) , 

penggandaan maupun 

manipulasi (forgery/falsification). 
Pengawasan dalam hal: proses 

pencetakan, penyimpanan, 

dan penggunaannya. Upaya 

pengamanan dan pengawasan 

ini untuk mencegah pihak-

pihak tertentu memalsukan 

atau menyalahgunakan kertas 

sekuriti tersebut.

Adapun fitur-fitur pengaman yang digunakan 

pada kertas sekuriti risalah lelang meliputi:

1. Cetakan dasar (background) di 4 sisi 

terbuat dari motif-motif guilloche.

2. Cetakan dasar berupa garis-garis halus 

relief dikombinasikan dengan line 
width modulation membentuk logo 

Kementerian Keuangan RI.

3. Logo Kementerian Keuangan RI ditengah 

lembaran terbentuk oleh art screen yang 

berisi himpunan tulisan-tulisan  “RISALAH, 

LELANG, KEMENTERIAN, KEUANGAN, RI 

dan Logo Kementerian Keuangan” dalam 

ukuran/huruf mikro.

4. Microtext berupa garis lurus terbentuk 

oleh tulisan-tulisan “KEMENTERIAN 

KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA”.

5. Hidden image berupa tulisan “RISALAH 

LELANG” yang tersembunyi dan hanya 

dapat terbaca bila dilihat dengan 

menggunakan cahaya ultra violet.
6. Fitur anticopy.

7. Serial Number pada bagian kiri bawah 

kertas sekuriti.

8. Serat Fiber Optic yang menyala apabila 

terkena sinar ultra violet.

Saat ini, kertas sekuriti sudah secara efektif 

digunakan oleh KPKNL dan Pejabat Lelang 

Kelas II di seluruh Indonesia dalam mencetak 

kutipan risalah lelang. Khusus penyediaan 

kertas sekuriti bagi Pejabat Lelang Kelas II, 

telah didukung dengan terbitnya Peraturan 

Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013 yang 

mengatur PNBP penerbitan kertas sekuriti 

untuk Pejabat Lelang Kelas II, yaitu sebesar 

Rp6.000 per lembar. 

Simplifying
Simplifying merupakan salah satu program 

utama DJKN dalam produk Risalah Lelang, 

yaitu program penyederhanaan risalah lelang 

dilakukan dari segi muatan dan penulisan. 

Adapun yang menjadi latar belakang utama 

penyelenggaraan program ini adalah untuk 

menghadirkan pelayanan lelang yang lebih 

efisien, mengingat prosedur operasi standar 

untuk pelayanan lelang menetapkan proses 

pembuatan kutipan risalah lelang harus 

dilakukan selama 1 (satu) hari. Selain itu, 

berdasarkan hasil benchmarking pelaksanaan 

lelang pada beberapa negara, akta lelang 

tidak disusun dalam format yang rumit 

dan tebal, namun dibuat cukup sederhana 

dan ringkas, namun tetap informatif dan 

memadai secara hukum. 

Adapun program penyederhanaan risalah 

lelang  tersebut sudah mulai diterapkan 

oleh KPKNL dan Pejabat Lelang Kelas II sejak 

tahun 2012, dengan terbitnya Peraturan 

Direktur Jenderal Kekayaan 

Negara Nomor 2/KN/2012 

tentang Pembuatan Kutipan 

Risalah Lelang oleh KPKNL, dan 

Peraturan Direktur Jenderal 

Kekayaan Negara Nomor 3/

KN/2012 tentang Pembuatan 

Kutipan Risalah Lelang oleh 

Pejabat Lelang Kelas II. Pada 

tahun 2013 ini, DJKN tengah 

dalam tahap penyempurnaan 

konsep ketentuan 

penyederhanaan minuta risalah 

lelang pada KPKNL dan Pejabat 

Lelang Kelas II.

Terkait dengan 

penyederhanaan kutipan risalah lelang yang 

saat ini secara efektif telah diterapkan oleh 

KPKNL dan Pejabat Lelang Kelas II, dari segi 

muatan, kutipan risalah lelang hanya memuat 

klausul-klausul pokok, seperti: dasar hukum 

pelaksanaan lelang, bea lelang, pelunasan 

harga lelang, dan wanprestasi. Klausul-

klausul pokok ini, karena sifatnya yang tetap 

diletakkan di bagian belakang. Pada bagian 

depan kutipan risalah lelang memuat bagian 

badan dan bagian kaki Risalah Lelang. Dari 

segi penulisan, kutipan risalah lelang yang 

yang telah disimplifikasi, dirancang dengan 

model sertifikat dan menggunakan ukuran 
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kertas A4, sehingga akan 

lebih mudah dalam proses 

penyusunannya. 

Dengan terwujudnya 

kutipan serta minuta 

risalah lelang dalam format 

yang lebih sederhana dan 

ringkas, diharapkan dapat 

memudahkan bagi para 

penyelenggara lelang 

untuk menyelesaikan 

risalah lelang dalam jangka 

waktu yang sesuai SOP 

dengan pelayanan yang 

cepat dan prima, serta 

dapat meminimalisir risiko 

terjadinya kesalahan dalam 

penyusunan risalah lelang.

Styling
Citra yang baik merupakan modal utama 

dari suatu pelayanan, karena dengan 

terbentuknya citra baik pada penyelenggara 

jasa pelayanan, dapat meningkatkan rasa 

percaya konsumen untuk menggunakan 

jasa pelayanan yang ditawarkan. Untuk 

menghadirkan citra yang baik dan ciri khas 

bagi Pejabat Lelang Kelas I, maka DJKN 

mengadakan atribut-atribut khusus yang 

akan digunakan oleh Pejabat Lelang tersebut. 

Adapun atribut-atribut diumaksud antara 

lain seperti pin Pejabat Lelang, buku saku 

Pedoman Umum Lelang, palu lelang, serta 

tas kerja. Atribut khusus bagi Pejabat Lelang 

Kelas I tersebut telah didistribusikan sejak 

tahun 2012, dan saat ini telah digunakan oleh 

Pejabat Lelang Kelas I.

Auction on Clinic
Selain berupaya untuk meningkatkan 

efisiensi internal business process, Direktorat 

Lelang juga melakukan ekstensifikasi lelang 

dalam upaya untuk menggali potensi para 

calon pengguna jasa potensial melalui 

penyelenggaraan sosialisasi lelang kepada 

masyarakat umum. Kegiatan tersebut 

merupakan suatu upaya marketing dan 

promosi yang dilakukan oleh Direktorat Lelang 

untuk lebih mengenalkan keunggulan lelang 

kepada para potential service-users. Kegiatan 

tersebut diharapkan mampu meningkatkan 

demand-level atas pelayanan lelang dan pada 

akhirnya mampu menjadikan lelang sebagai 

sarana perekonomian yang digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari (sales means auction).

Kegiatan sosialisasi tersebut dikenal 

dengan Auction on Clinic yang mulai 

diselenggarakan oleh Direktorat Lelang sejak 

tahun 2011. Pada tahun 2013 ini, Auction on 

Clinic diselenggarakan di pameran properti 

terbesar di Indonesia. Dalam kegiatan 

tersebut disediakan berbagai informasi 

terkait lelang, antara lain informasi tentang 

prosedur lelang, daftar objek yang akan 

segera dilelang, lokasi dan nomor telepon, 

serta alamat e-mail dari kantor pelayanan 

lelang  di seluruh Indonesia. Selain itu, booth 

Direktorat Lelang tersebut juga menyediakan 

informasi proses lelang secara riil pada layar 

plasma TV yang terpasang di dinding stand 

pameran. Selain melalui brosur dan tampilan 

pada layar plasma TV, pengunjung pameran 

juga dapat mencari tahu informasi terkait 

lelang melalui mesin KIOSK touch-screen 

yang menampilkan menu informasi lelang.6

Inovasi yang berkelanjutan melalui 

pelaksanaan lima program, yaitu regulating, 
reporting & monitoring, securing, simplifying, 
serta styling yang mulai diinisiasi tahun 2010, 

dimana telah dilaksanakan di tahun 2011 

sampai dengan tahun 2013, diantaranya 

penyusunan peraturan untuk menampung 

kebutuhan masyarakat, khususnya dengan 

terbitnya PMK 106/PMK.06/2013 yang telah 

mengatur 13 (tiga belas) hal mengenai 

pelaksanaan lelang, pengembangan sistem 

aplikasi penatausahaan dan pelaporan 

lelang, securing dengan telah digunakannya 

kertas sekuriti sejak tahun 2012 untuk 

Kutipan Risalah Lelang, dan sejalan dengan 

simplifying klausul-klausul dalam Kutipan 

Risalah Lelang, serta sosialisasi yang terus 

menerus melalui kegiatan Auction on Clinic, 
sosialisasi langsung dan penggalian potensi 

dan website. Dengan program dan kegiatan 

dimaksud diharapkan mampu mencapai 

performa pelayanan lelang yang optimal, 

sehingga masyarakat lebih memilih lelang 

sebagai cara penjualan barang (sales means 
auction) dan para stakeholder lelang semakin 

merasakan wujud motto yang selama 

ini ditawarkan oleh DJKN, yaitu “Pembeli 

Senang, Penjual Senang”.
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Teks:
Tim Dit Lelang dan Tim Humas DJKN
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Qori Kharismawan

Continuous 
Improvement 
Terkait 
Pelayanan 
Lelang

1. Apa program strategis yang 
telah dilakukan Direktorat Lelang dalam 
rangka mengembangkan pelayanan 
lelang?

Sesuai program strategi DJKN dan garis 

kebijakan yang ditentukan oleh  Bapak 

Direktur Jenderal, Direktorat Lelang selalu 

melakukan continuous improvement 
terkait pelayanan lelang kepada para 

stakeholder lelang melalui pelaksanaan 

lima program, yaitu regulating, reporting & 
monitoring, securing, simplifying, serta styling 

yang mulai diinisiasi pada tahun 2010. 

Continuous improvement diharapkan dapat 

mempertahankan tren realisasi hasil lelang 

(pokok dan bea lelang) yang terus meningkat.

2. Terkait dengan regulating, 
peraturan apa saja yang telah 
diterbitkan dan akan diterbitkan?

Untuk penyesuaian dengan perkembangan 

kebutuhan masyarakat dan dalam rangka 

meningkatkan kualitas pelayanan lelang, 

serta mewujudkan pelaksanaan lelang yang 

lebih efisien, transparan, akuntabel, adil, dan 

menjamin kepastian hukum. Saat ini telah 

terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

106/PMK.06/2013 tentang Perubahan PMK 

Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Lelang, yang mulai berlaku 

tanggal 6 Oktober 2013. Perubahan beberapa 

PMK lainnya sedang dilakukan, termasuk 

pengaturan lelang internet dan Petunjuk 

Teknis Pelaksanaan Lelang.

3. Bisa Ibu jelaskan hal-hal baru 
yang strategis dalam PMK Nomor 106/
PMK.06/2013? 

Beberapa hal baru dalam PMK tersebut 

antara lain penambahan bentuk jaminan 

penawaran lelang selain uang, yaitu berupa 

Garansi Bank atas nilai jaminan paling sedikit 

sebesar Rp 50 miliar. Selain itu, penghapusan 

dispensasi tempat pelaksanaan lelang, 

artinya lelang sekarang harus dilaksanakan di 

Wawancara Direktur Lelang 
Purnama T. Sianturi
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wilayah KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tempat 

barang berada. Hal ini mengingat DJKN telah 

mempunyai 70 kantor operasional yang 

memiliki kemampuan dan standar pelayanan 

lelang yang sama, serta total 89 Pejabat 

Lelang Kelas II. 

Hal strategis lainnya adalah mengenai 

pengaturan nilai limit untuk Lelang 

Noneksekusi Sukarela atas barang tetap 

berupa tanah dan/atau bangunan dan lelang 

Eksekusi berdasarkanPasal 6 UUHT, di mana 

nilai limit harus berdasarkan hasil penilaian 

dari Penilai. 

4. Dalam praktek lelang dikenal 
adanya pihak-pihak yang berusaha 
menghambat dan mempengaruhi 
peserta lelang yang serius, apa saja yang 
telah dilakukan DJKN untuk mengatasi 
hal dimaksud?

Untuk cara penawaran lelang, kami telah 

membuka cara penawaran lelang secara 

tertulis tanpa kehadiran peserta lelang, 

yaitu melalui surat elektronik (e-mail), surat 

melalui tromol pos, atau internet. Kombinasi 

berbagai cara penawaran lelang tersebut 

juga dimungkinkan. Hal ini bertujuan 

untuk mengoptimalkan harga lelang 

melalui minimaliasi tindakan intervensi 

yang dilakukan antar peserta lelang atau 

menghindari pihak-pihak yang berusaha 

menghambat/mempengaruhi peserta lelang 

serius. Ini juga bagian penyempurnaan yang 

terdapat dalam PMK Nomor 106.

5. Apa latar belakang pengaturan 
di PMK Nomor 106 mengenai pengaturan 
nilai limit untuk lelang barang tetap 
berupa tanah dan/atau bangunan dan 
lelang eksekusi berdasarkan Pasal 6 
UUHT, harus berdasarkan hasil penilaian 
dari Penilai Independen?

Kelebihan dari lelang antara lain, adanya 

pengumuman terbuka dan terkumpulnya 

sejumlah peserta lelang yang mengajukan 

penawaran secara bersamaan untuk 

berkompetisi mendapatkan nilai yang 

tertinggi, sehingga harga yang terbentuk 

adalah harga yang tertinggi dan maksimal, 

serta pembayarannya dilakukan secara tunai.  

Terhadap kelebihan-kelebihan ini, ternyata 

masih terjadi gugatan, di antaranya  mengenai 

harga lelang terlalu rendah (harga lelang 

didasarkan pada nilai limit yang ditentukan 

oleh Penjual). DJKN telah menerima 2.458 

gugatan di seluruh Indonesia, dan setelah 

dilakukan profiling jenis gugatan, 1.500 lebih 

adalah terkait lelang Pasal 6 Hak Tanggungan, 

dengan pokok perkara/gugatan di antaranya 

mengenai nilai jual/harga lelang yang terlalu 

rendah.

DJKN selaku regulator harus memperhatikan 

kepentingan semua pihak (debitur/pemilik 

barang, kreditur, penjual, pembeli lelang), 

termasuk apakah hasil penjualan barang 
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debitur setara dengan nilai barang/objek 

yang dilelang. Logikanya, sebelum pinjaman 

diberikan ada  appraisal, ketika barang dilepas 

pun harus ada appraisal untuk kesetaraan.  

Dalam ketentuan UU Perbankan, bank bisa 

membeli barang jaminannya dalam waktu 

1 tahun, sehingga perlu suatu penilaian 

independen, mengingat bank yang akan 

bertindak selaku penjual, menjual barang 

yang telah dinilai dengan metode yang 

dapat dipertanggungjawabkan oleh penilai 

independen.

Oleh karena itu, untuk objektivitas terhadap 

hal-hal tersebut di atas, sangat diperlukan 

keberadaan penilai independen. Setidaknya 

sudah dipastikan bila terjadi gugatan atau 

pidana, nilai lelang sudah didasarkan pada 

hasil penilaian independen. Untuk tujuan 

tata kelola pemerintahan dan pelayanan 

yang semakin baik, sekalipun harus 

menambah satu layer, ini dipertimbangkan 

untuk kebaikan bersama.

6. Bagaimana dengan 
pengaturan nilai limit untuk lelang 
noneksekusi sukarela atas barang tetap 
berupa tanah dan/atau bangunan  yang  
harus berdasarkan hasil penilaian dari 
Penilai?

Merujuk pada Undang-Undang tentang 

Pajak Daerah/Retribusi Daerah, NJOP 

dijadikan sebagai dasar minimal pengenaan 

besarnya BPHTB yang terutang, kecuali 

apabila peralihan hak atas tanah dan/atau 

bangunannya dilakukan melalui lelang, 

karena nilai yang tercantum dalam Risalah 

Lelang adalah dasar pengenaan pajak 

meskipun nilainya di bawah NJOP. Dengan 

demikian, pengaturan yang kami lakukan 

adalah dalam rangka akuntabilitas, dan 

diharapkan dapat mendukung pelaksanaan 

UU di bidang pajak melalui pencapaian harga 

lelang yang optimal. Sebagai dukungan 

kepada PL Kelas II, agar masyarakat memilih 

layanan PL Kelas II, berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013 tentang 

Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP Yang Berlaku 

di Kementerian Keuangan, pelaksanaan 

lelang lelang noneksekusi sukarela oleh PL 

Kelas II  dikenakan bea lelang yang lebih 

rendah (Bea Lelang Penjual 0%, Bea Lelang 

Pembeli 0,4% untuk barang tidak bergerak 

dan 0,5% untuk barang bergerak), dibanding 

jika lelang noneksekusi sukarela dilaksanakan 

oleh PL Kelas I (Bea Lelang Penjual 1%  untuk 

barang tidak bergerak dan 1,5% untuk 

barang bergerak, serta Bea Lelang Pembeli 

1,5% untuk barang tidak bergerak dan 2% 

untuk barang bergerak). 

7. Bagaimanakah tren 
pencapaian hasil lelang?

Berdasarkan data hasil lelang tahun 2008 

sampai dengan 2012, pencapaian frekuensi, 

pokok, dan bea lelang menunjukkan tren yang 

semakin meningkat. Pencapaian frekuensi 

lelang tahun 2012 sebesar 38.392, meningkat 

2,5 kali dibandingkan frekuensi lelang tahun 

2008 sebesar 15.346. Demikian juga dengan 

pokok lelang dan bea lelang. Realisasi pokok 

lelang tahun 2012 sebesar Rp 9,277 triliun 

meningkat 2,15 kali dibandingkan realisasi 

pokok tahun 2008 sebesar Rp 4,298 triliun. 

Realisasi bea lelang tahun 2012 sebesar Rp 

133 milyar meningkat 2,3 kali dibandingkan 

realisasi bea lelang tahun 2008 sebesar Rp 57 

milyar. Untuk tahun ini per September 2013, 

frekuensi lelang sudah mencapai 23.494, 

pokok lelang sebesar Rp 5,236 triliun, dan 

bea lelang sebesar Rp 142 milyar.

8. Salah satu kunci sukses 
pencapaian lelang yang optimal adalah 
melalui penyebarluasan informasi 
lelang kepada masyarakat. Langkah apa 
yang dilakukan oleh Direktorat Lelang 
mengenai hal dimaksud?

Berbagai langkah telah dilakukan 

Direktorat Lelang dalam menyebarluaskan 

informasi lelang kepada masyarakat. Kami 

telah membuka stand pada acara-acara 

pameran properti (Auction on Clinic), yang  

menyediakan informasi terkait lelang, antara 

lain prosedur lelang, daftar objek dilelang, 

dan daftar nama/alamat KPKNL di Indonesia. 

Informasi lelang disampaikan juga melalui 

brosur, plasma TV, dan KIOSK. Selain hal 

dimaksud, website DJKN juga telah memuat 

pengumuman lelang objek lelang dengan 

nilai limit Rp 300 juta ke atas. Hal lainnya yang 

kami lakukan adalah menyusun daftar surat 

kabar yang dapat digunakan oleh penjual 

dalam memuat pengumuman lelang.

9. Dalam rangka memotivasi 
Pejabat Lelang Kelas II dan Balai 
Lelang dalam mengembangkan Lelang 
Noneksekusi Sukarela, upaya apa yang 
telah dilakukan?

Direktorat Lelang telah memberikan 

penghargaan kepada Balai Lelang berprestasi 

dan PL Kelas II berprestasi sejak tahun 2011, 

dengan tujuan memberikan motivasi, 

agar mereka lebih berkontribusi terhadap 

pengembangan lelang sukarela. Selain itu, 

perbaikan kebijakan mengenai PL Kelas 

II dan Balai Lelang juga sedang diproses, 

seperti perubahan masa jabatan PL Kelas II 

menjadi 5 (lima) tahun dan modal disetor 

yang diubah menjadi Rp 5 milliar. PL Kelas 

II dan Balai Lelang juga diharapkan mampu 

menyediakan sarana aplikasi IT untuk 

mengembangkan lelang sukarela, dengan 

kemampuan infrastruktur (dana, sumber 

daya manusia, dan IT) serta pemasaran yang 

lebih leluasa.

10. Bisakah dijelaskan tentang 
otomasi pelaporan lelang?

Pada dasarnya, dengan otomasi pelaporan 

lelang, semua alur proses bisnis lelang 

dikomputerisasikan dengan sebuah aplikasi 

khusus yang dikembangkan oleh Direktorat 

PKNSI Kantor Pusat DJKN, sehingga 

mempercepat proses penatausahaan 

sekaligus meningkatkan keakuratan datanya, 

serta memudahkan penyusunan laporan-

laporan lelang.

Ada 3 hal yang dilakukan simultan 

terkait dengan penerapannya. Pertama, 

pengembangan aplikasi oleh Direktorat 

PKNSI, yang terus diupdate dan diujicobakan. 

Kedua, sisi regulasi, kami sedang menyusun 
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PerDirjen  tentang implementasi otomasi 

pelaporan lelang. Ketiga, sosialisasi kepada 

unit vertikal DJKN, tim gabungan Direktorat 

Lelang dan Direktorat PKNSI telah melakukan 

kunjungan (roadshow) ke 4 KPKNL, yaitu 

Batam, Bogor, Balikpapan, dan Makasar dan 

menentukan 5 KPKNL di Jakarta sebagai pilot 
project, sehingga Kantor Pusat selama ini 

intens melakukan pendampingan kepada 5 

KPKNL tersebut. Kami berharap, per 1 Januari 

2014, program otomasi pelaporan lelang ini 

dapat digunakan seluruh KPKNL.

11. Bagaimana mengenai lelang 
email?

Penggunaan  teknologi informasi dan 

komunikasi, dalam hal ini internet, dalam 

penawaran lelang telah jamak di beberapa 

negara maju. Para peserta lelang dapat 

menawar lelang tanpa harus datang ke 

tempat pelaksanaan lelang. Dalam PMK 

Nomor 106/PMK.06/2013 sebagai Perubahan 

dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/

PMK.06/2010, diatur peserta lelang dapat 

mengikuti lelang yang penawarannya 

dilakukan melalui email. Untuk mengikuti 

lelang seperti ini, peserta lelang harus 

mendaftar terlebih dahulu ke dalam aplikasi 

khusus lelang via email. Setelah terdaftar, 

peserta lelang dapat melihat barang apa 

saja yang akan dijual secara lelang. Apabila 

berminat, mereka tinggal meng-klik tombol 

tertentu di dalam aplikasi tersebut dan untuk 

selanjutnya akan memperoleh informasi 

mengenai nomor rekening untuk keperluan 

penyetoran uang jaminan penawaran 

lelang. Setelah melakukan penyetoran, 

peserta lelang akan mendapatkan token 

atau semcam kode unik untuk keperluan 

menawar lelang.

12. Kembali mengenai adanya 
gugatan-gugatan terhadap lelang 
(utamanya lelang eksekusi) yang 
sudah dilaksanakan, bagaimanakah 
perlindungan hukum terhadap Pembeli? 

Kemudian, bagaimana pandangan Ibu 
dengan pembaharuan lelang yang telah 
dan akan dilakukan DJKN ke depan?

Hakekat lelang (eksekusi) diadakan untuk 

mendapatkan sejumlah uang dari barang 

agunan, objek sengketa. Pihak yang lebih 

berperan dalam tujuan ini, adalah pembeli,  

sehingga kedudukan pembeli lelang  

penting. Untuk itu, perlu perlindungan 

hukum terhadap pembeli lelang. Guna 

mewujudkan perlindungan hukum terutama 

terhadap pembeli lelang, ke depan harus 

dilakukan pembaruan lelang  mencakup 

pembaruan perangkat peraturan dan asas-

asas lelang, pembaruan proses (processes) 

lelang.  

Pembaruan asas  dilakukan dengan 

membunyikan asas kepastian hak pembeli 

lelang dalam berbagai peraturan perundang-

undangan lelang.  Konsep hukum “Pembeli 

lelang adalah pembeli yang beritikad baik 

karenanya dilindungi oleh hukum”, dapat  

diartikan  bahwa pada asasnya hak pembeli 

lelang atas barang yang dibelinya melalui 

lelang tidak dapat  dibatalkan oleh putusan 

pengadilan, pada asasnya pembeli lelang 

harus memperoleh dan menguasai barang 

yang dibelinya dan apabila terjadi ada 

gugatan, seyogyanya pihak pembeli tidak 

ikut dihukum. Kepastian hak dan keadilan 

terhadap penggugat diperoleh dengan 

memperoleh ganti rugi yang dibebankan 

kepada pihak yang secara langsung berbuat 

atau setidaknya kerugian dapat dibebankan 

kepada penjual/bank kreditur yang menerima 

hasil lelang. Dalam RUU Lelang, asas dimaksud 

telah diakomodasi juga, bahwa “Lelang yang 

telah dilaksanakan sesuai Undang-Undang 

ini tidak dapat dibatalkan. Pihak yang merasa 

dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti 

rugi berupa uang kepada pihak Penjual 

atau pihak yang memperoleh hasil lelang 

dari Penjual. DJKN telah berupaya untuk 

memasukkan UU Lelang sebagai prioritas 

dalam prolegnas.

Pembaruan proses (processes) lelang, 

terutama menyangkut legalitas barang, nilai 

limit dan risalah lelang. PMK Nomor 106/

PMK.06/2013 mengatur nilai limit untuk 

lelang sukarela atas barang tetap berupa 

tanah dan/atau bangunan dan lelang 

eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT, harus 

berdasarkan hasil penilaian dari Penilai, 

kemudian diumumkan dalam pengumuman, 

semuanya itu sebagai salah satu cara untuk 

mengukur  akuntabilitas dan transparansi 

dalam penentuan nilai limit. Mengenai 

risalah lelang, DJKN telah menerbitkan 

kutipan risalah lelang yang disederhanakan 

yang dicetak di atas security paper dan telah 

digunakan oleh seluruh KPKNL/PL Kelas II.

DJKN secara terus menerus melakukan 

pembaharuan proses lainnya, seperti 

perbaikan SOP dan perubahan teknis lainnya 

untuk kesempurnaan pelayanan lelang.

Daftar Riwayat Hidup 
Direktur Lelang

Nama: Purnama T. Sianturi 
Tempat/tanggal lahir: Dairi, 10 Maret 
1968

Riwayat Pendidikan:
1. SMAN 2 Kediri Jawa Timur 1986
2. S1 Fakultas Hukum Universitas 

Padjadjaran Bandung  1990
3. S2 Pascasarjana Ilmu Hukum USU 

Medan   2002 
4. S3 Pascasarjana Ilmu Hukum USU 

Medan  2007     

Riwayat Karir:
1. Tenaga Pengkaji Harmonisasi 

Kebijakan pada DJKN, tahun 2010 - 
2011

2. Direktur Hukum dan Hubungan 
Masyarakat, tahun 2011 – 2012
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Lelang adalah penjualan barang 

yang terbuka untuk umum dengan 

penawaran harga secara tertulis dan/

atau lisan yang semakin meningkat atau 

menurun untuk mencapai harga tertinggi, 

yang didahului dengan Pengumuman 

Lelang, yang dipersyaratkan oleh peraturan 

perundang-undangan untuk dilaksanakan 

oleh dan/atau di hadapan Pejabat Lelang 

kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang 

atau Peraturan Pemerintah. Lelang yang 

terbagi dalam tiga kategori pokok, yaitu 

lelang eksekusi yang didefinisikan sebagai 

lelang untuk melaksanakan putusan/

penetapan pengadilan, dokumen-dokumen 

lain yang dipersamakan dengan itu dan/atau 

melaksanakan ketentuan dalam perundang-

undangan dan lelang noneksekusi wajib 

untuk melaksanakan penjualan barang 

yang oleh peraturan perundang-undangan 

diharuskan untuk dijual secara lelang, serta 

lelang noneksekusi sukarela yang merupakan 

lelang atas barang milik swasta, orang atau 

badan hukum/badan usaha yang dilelang 

atas permintaan pemilik yang bersangkutan. 

Pelaksanaan lelang eksekusi, noneksekusi 

wajib, dan noneksekusi sukarela dilakukan 

oleh kantor operasional Direktorat Jenderal 

Kekayaan Negara atau KPKNL dan para 

Pejabat Lelang (PL) Kelas I (state auctioneer) 
yang berstatus PNS dan berkedudukan di 

KPKNL. 70 unit KPKNL yang saat ini tersebar 

di seluruh Indonesia tersebut memberikan 

pelayanan kepada pemohon perorangan, 

badan hukum (balai lelang dan non balai 

lelang), pemilik barang maupun penerima 

kuasa untuk menjual, untuk melaksanakan 

semua jenis lelang. Pelaksanaan lelang 

noneksekusi sukarela menjadi kewajiban PL 

Kelas II (private auctioneer), yang berasal dari 

unsur swasta dan memiliki kantor tempat 

kedudukan sendiri sesuai dengan wilayah 

jabatannya masing-masing. Pelaksana lelang 

yang ketiga, yaitu Balai Lelang (Auction House 

atau Auction Company) merupakan pihak 

swasta berbentuk badan usaha hukum 

Indonesia yang mempunyai fungsi menerima 

permohonan lelang dari pemilik barang dan/

atau penerima kuasa untuk menjual, untuk 

kemudian disampaikan kepada PL Kelas I 

melalui KPKNL ataupun PL Kelas II melalui 

Kantor PL Kelas II, untuk diselenggarakan 

lelangnya.

Teks: Tim Dit Lelang
Foto: Dokumentasi Humas DJKN

Para Pelaku Lelang Swasta dan Upaya 
Pengembangan Lelang Noneksekusi 
Sukarela
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Tulisan berikut ini mencoba membahas 

sekilas tentang para penyelenggara lelang 

dari pihak swasta, yaitu Balai Lelang, PL Kelas 

II, dan ekstensifikasi lelang Noneksekusi 

sukarela yang menjadi ruang gerak PL Kelas II 

dengan memanfaatkan kemajuan teknologi 

informasi dan komunikasi.

Balai Lelang
Balai Lelang adalah istilah yang diberikan 

kepada suatu badan hukum yang berbentuk 

Perseroan Terbatas (PT) yang khusus didirikan 

untuk melakukan kegiatan usaha di bidang 

lelang, di mana kegiatan usaha tersebut 

dielaborasi secara spesifik dalan AD/ART 

badan hukum yang bersangkutan. Setelah 

terdaftar sebagai badan hukum perseroan 

terbatas pada Kementerian Hukum dan 

Hak Azasi Manusia, badan hukum tersebut 

diwajibkan untuk mengajukan permohonan 

izin operasional Balai Lelang secara tertulis 

kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara 

dengan menyertakan kelengkapan dokumen 

persyaratan, yaitu berupa akta pendirian, 

bukti modal disetor, proposal pendirian, 

neraca awal, dan lain-lain sebagaimana 

ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan 

Menteri Keuangan (PMK) Nomor 176/

PMK.06/2010 tentang Balai Lelang. Apabila 

permohonan tersebut disetujui, maka 

badan hukum perseroan terbatas tersebut 

dapat beroperasi sebagai Balai Lelang dan 

melakukan kegiatan-kegiatan terkait lelang 

sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan 

perundang-undangan, dengan wilayah kerja 

di seluruh Indonesia. Data Direktorat Lelang 

sampai dengan bulan Juli 2013, jumlah 

badan hukum perseroan terbatas yang telah 

mendapatkan izin operasional sebagai Balai 

Lelang mencapai 87, yang sebagian besar 

berkantor pusat di Jakarta. 

Secara garis besar, Balai Lelang berperan 

dalam pralelang dan pascalelang, serta 

pelaksanaan lelang dengan meminta 

bantuan PL Kelas I, KPKNL, dan PL Kelas II. Balai 

Lelang melaksanakan fungsinya, apabila ada 

permohonan ataupun permintaan dari pihak 

yang ingin menjual sesuatu barang melalui 

lelang. Dari titik tolak tersebut, wajar saja 

apabila ada Balai Lelang yang mempunyai 

kegiatan rutin dan padat, atau malahan tidak 

ada kegiatan sama sekali. Ada atau tidaknya 

kegiatan suatu Balai Lelang benar-benar 

tergantung dari upaya yang bersangkutan 

untuk memperoleh pelanggan/pemohon 

lelang. Untuk menunjukkan kepada umum 

tentang gambaran kinerja Balai Lelang secara 

keseluruhan, DJKN telah merintis pemberian 

penghargaan kepada Balai Lelang berprestasi 

sejak tahun 2011. 

Untuk tahun 2013, penghargaan Balai Lelang 

berprestasi diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) 

kategori, yaitu pertama Balai Lelang dengan 

diversifikasi produk terbanyak, kedua Balai 

Lelang dengan tingkat manajemen mutu 

terbaik, dan ketiga Balai Lelang dengan 

tingkat kepatuhan terbaik. Variabel berupa 

hasil lelang, frekuensi lelang, kewajaran pokok 

lelang, dan berita terkait Balai Lelang juga 

merupakan hal-hal yang dipertimbangkan 

dalam pemberian penghargaan ini. PT 

Triagung Lumintu merupakan pemenang 

kategori penghargaan pertama. Balai Lelang 

yang berdiri pada 31 Desember 1996, secara 

historis telah sukses mendiversifikasi objek 

lelang, berupa benda kuno, benda seni, 

tanah dan bangunan, kendaraan, sembako, 

furnitur, elektronik, dan barang scrap.

Kategori kedua penghargaan berhasil diraih 

oleh PT Balai Lelang Artha. Pada tahun 2013, 

Balai Lelang yang fokus pada kegiatan usaha 

Jasa Pra Lelang Bea dan Cukai ini berhasil 

memperoleh sertifikasi ISO 9001:2008. 

Sertifikasi ISO ini fokus pada manajemen mutu 

perusahaan yang membutuhkan komitmen 

perusahaan dalam menjalankannya. Manfaat 

yang diperoleh Balai Lelang melalui sertifikasi 

diantaranya, berupa standardisasi pelayanan 

lelang, kemampuan secara cepat mengontrol 

proses bisnis perusahaan, pengarsipan yang 

baik, dan target perusahaan yang terukur. 

Dengan demikian, melalui sertifikasi ISO ini, 

Balai Lelang diharapkan dapat meningkatkan 

mutu pelayanan lelang, sehingga dapat 

memuaskan pengguna jasa lelang. Selain 

itu, PT Balai Lelang Artha juga memperoleh 

rekor Museum Republik Indonesia sebagai 

Balai Lelang pertama yang memperoleh 

sertifikasi ISO 9001:2008. Pemberian 

penghargaan kategori ini diharapkan 

mampu memotivasi Balai Lelang lainnya 

untuk meningkatkan manajemen mutu 

mereka dalam menjalankan kegiatan usaha 

di bidang lelang.

16 | Media Kekayaan Negara | Edisi Nomor 14

Balai Lelang Artha dengan pelayanan yang berstandar ISO



Kolom Lelang

Selanjutnya, kategori penghargaan Balai 

Lelang dengan tingkat kepatuhan terbaik 

diraih oleh PT Balai Lelang Astria. Kepatuhan 

Balai Lelang dalam menjalankan kegiatan 

usaha sesuai dengan ketentuan lelang 

yang berlaku merupakan pertimbangan 

untuk meraih kategori ini. PT Balai Lelang 

Astria merupakan balai lelang yang 

fokus pada segmen lelang noneksekusi 

sukarela kendaraan bermotor. Balai Lelang 

ini berkedudukan di Jakarta dan meraih 

penghargaan selama 3 (tiga) tahun berturut-

turut sejak penghargaan Balai Lelang 

berprestasi mulai diberikan pada tahun 2011. 

Pejabat Lelang Kelas II
PL Kelas II didefinisikan sebagai warga 

masyarakat dari unsur swasta yang 

berdasarkan peraturan perundang-

undangan diberi wewenang khusus untuk 

melaksanakan penjualan barang secara 

lelang khusus untuk lelang Noneksekusi 

sukarela. Berdasarkan data Direktorat Lelang 

hingga bulan Juli 2013, jumlah PL Kelas 

II sebanyak 92 orang, yang tersebar di 24 

wilayah jabatan. Jumlah tersebut diharapkan 

untuk bertambah menjadi 160 orang 

dengan penambahan 70 orang calon PL 

Kelas II yang sekarang sedang menyelesaikan 

proses pemberkasan untuk diangkat sebagai 

PL Kelas II. Jumlah tersebut adalah suatu 

peningkatan yang signifikan, mengingat 

sebelum tahun 2010, hanya ada 13 PL Kelas 

II di 2 wilayah jabatan.

PL Kelas II menjadi bagian DJKN untuk 

mengembangkan lelang, khususnya lelang 

noneksekusi sukarela. Sebagai Pejabat Lelang, 

pelayanan terhadap masyarakat pengguna 

jasa dan performance dalam melaksanakan 

tugas jabatan adalah 2 hal mutlak yang 

harus dilakukan PL Kelas II dengan optimal, 

sebab dengan 2 indikator utama inilah, 

seseorang PL Kelas II menjalankan perannya 

sebagaimana yang diharapkan oleh DJKN 

sebagai institusi yang membina dan 

mengawasi kinerja PL Kelas II. Atas dasar 

pemikiran ini, dan untuk menunjukkan 

kepada umum tentang gambaran kinerja 

PL Kelas II secara keseluruhan, DJKN telah 

merintis pemberian penghargaan kepada PL 

Kelas II berprestasi sejak tahun 2011. 

Di tahun 2013 ini, prestasi para PL Kelas II 

dilihat dari kinerja mereka di tahun 2012, 

penghargaan diberikan dalam 2 kategori, 

yaitu kinerja terbaik (high quality performance) 

dan kepatuhan (compliance). Untuk kategori 

kinerja terbaik, elemen-elemen yang dilihat 

adalah frekuensi lelang, bea lelang, pokok 

lelang, jumlah pihak ketiga (pemohon 

lelang) yang bekerja sama dengan PL Kelas 

II untuk menyelenggarakan lelang, dengan 

penambahan pada obyek lelang khusus/unik 

yang dilakukan oleh PL Kelas II selama tahun 

2012. Setelah melihat semua elemen dan 

melakukan pemeringkatan, penghargaan 

untuk prestasi ini diberikan kepada para PL 

Kelas II Jimmy Novianto Suryadi, S.H. dan 

Chitra W. Mukhsin.

Kategori kepatuhan diperingkatkan 

dengan berpedoman pada elemen-

elemen yang sifatnya cenderung kepada 

administrasi perkantoran, yaitu laporan 

jadwal lelang, laporan perhitungan dan 

pertanggungjawaban (PPj), kewajaran pokok 

lelang (dengan pembanding NJOP), dan 

pengenaan sanksi. Hasil akhir pemeringkatan 

memberikan penghargaan tersebut kepada 

PL Kelas II Monang Manurung, S.H.

Penghargaan tersebut diharapkan dapat 

memacu PL Kelas II yang lain untuk 

lebih meningkatkan kinerja lelang dan 

memberikan kebanggaan bagi PL Kelas II 

yang mendapatkan penghargaan.

Jalan Menuju Pejabat Lelang Kelas II
PL Kelas II adalah PL swasta yang diberikan 

wewenang berdasarkan Peraturan Menteri 

Keuangan (PMK) untuk melaksanakan lelang 

jenis noneksekusi sukarela dalam wilayah 

dan masa jabatan tertentu. Mengingat PL 

Kelas II memiliki wilayah jabatan tertentu, 

tentunya jumlah PL Kelas II di wilayah jabatan 

tertentu tersebut terbatas pada formasi yang 

ada, sesuai dengan yang telah ditetapkan 

dalam Keputusan Menteri Keuangan. Banyak 

calon yang berminat menginginkan wilayah 

jabatan tertentu, sehingga jumlahnya 

melebihi kapasitas. Untuk itu, mekanisme 

seleksi diperlukan untuk memilih calon 

PL Kelas II yang sesuai dengan standar 

kompetensi yang diharapkan.

Diawali dengan tes kompetensi tertulis dan 

wawancara. Calon yang dinyatakan lulus tes 

tersebut melaksanakan diklat dan praktik 

kerja (magang). Diklat dilaksanakan oleh 

BPPK, Kementerian Keuangan. Praktik kerja 

(magang) dilaksanakan di KPKNL. Praktik kerja 

(magang) ini diperlukan untuk memperoleh 

surat rekomendasi sebagai salah satu 

Balai Lelang Triagung Lumintu
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persyaratan dapat diangkat sebagai PL Kelas 

II. Terakhir, calon yang telah memperoleh 

surat rekomendasi tinggal menunggu proses 

pengangkatan sebagai PL Kelas II, dengan 

mengajukan permohonan pengangkatan 

yang dilampiri berkas yang dipersyaratkan 

dalam PMK. Output dari proses pengangkatan 

tersebut berupa surat Keputusan Menteri 

Keuangan yang ditetapkan oleh Direktur 

Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri 

Keuangan.

Pengembangan Lelang Noneksekusi 
Sukarela oleh Balai Lelang dan PL Kelas 
II
Direktorat lelang telah menaruh perhatian 

khusus baik terhadap perkembangan 

lelang noneksekusi sukarela serta kepada 

para pelaku dalam pelaksanaan lelang 

noneksekusi sukarela. Perbaikan kebijakan 

mengenai PL Kelas II dan Balai Lelang 

sebagai salah satu pelaku pelaksanaan lelang 

noneksekusi sukarela sedang diproses. Hal ini 

untuk memberikan landasan hukum yang 

kuat bagi PL Kelas II dan Balai lelang dalam 

melaksanakan lelang, seperti perubahan 

masa jabatan PL Kelas II menjadi 5 (lima) 

tahun, modal disetor yang diubah menjadi 

5 Milliar, dan lain-lain. Untuk itu, Direktorat 

lelang secara rutin selalu menginformasikan 

kebijakan dimaksud baik melalui sosialisasi 

ataupun melalui surat kepada seluruh 

PL Kelas II dan Balai Lelang. Selain itu, 

Direktorat Lelang secara rutin melakukan 

pemantauan terhadap pelaksanaan lelang 

noneksekusi sukarela oleh PL Kelas II/Balai 

Lelang. Dalam hal terdapat masalah yang 

timbul di lapangan, Direktorat Lelang selalu 

memberikan petunjuk/bimbingan dan 

pembinaan secara terus menerus terhadap 

PL Kelas II dan Balai Lelang. 

Sebagai pelaksana lelang dari unsur swasta, 

Balai Lelang dan PL Kelas II mempunyai 

kedudukan yang mandiri, namun saling 

terkait, sebagaimana pengaturan dalam 

peraturan perundang-undangan tentang 

lelang. BL dan PL Kelas II menjadi ujung tombak 

lelang yang mempunyai kemampuan untuk 

mengeksplorasi lebih jauh kategori lelang 

noneksekusi sukarela, yang memang lebih 

memungkinkan untuk dikembangkan lebih 

lanjut, bila dibandingkan dengan kategori 

lelang lainnya, dengan pangsa pasarnya 

adalah seluruh masyarakat Indonesia yang 

ingin menjual barangnya melalui lelang. 

Dengan alasan tersebut, DJKN c.q. Direktorat 

Lelang sebagai regulator akan selalu fokus 

dalam pengembangan pihak Balai Lelang 

atau PL Kelas II, melakukan pembinaan dan 

pengawasan, dalam rangka pengembangan 

lelang di Indonesia.

Jika membandingkan berkembangnya lelang 

noneksekusi sukarela pada negara maju 

seperti Inggris, Belanda dan Jepang, terdapat 

beberapa hal yang menjadi perhatian sebagai 

bahan kajian dalam mengembangkan lelang 

di Indonesia. Dalam sistem lelang di negara 

maju tersebut, penetapan pemenang 

lelang hanya dalam hitungan detik dan 

jumlah peserta yang bisa mencapai ribuan 

per frekuensi lelang. Saat ini, untuk lelang 

yang demikian, sudah tertampung dalam 

kebijakan petunjuk pelaksanaan lelang yang 

memungkinkan adanya penawaran lelang 

melalui email, internet, dan kombinasi semua 

jenis penawaran, sehingga jelas Indonesia 

memiliki potensi yang sama seperti halnya 

negara maju dalam pengembangan lelang 

noneksekusi sukarela.

Dalam pengembangan lelang noneksekusi 

sukarela ini, para pelaku lelang diharapkan 

mampu menyediakan sarana aplikasi IT 

untuk mengembangkan lelang dengan 

ribuan peserta dan pemenang ditentukan 

dalam hitungan detik (seperti benchmark di 

luar negeri), mengingat Balai Lelang sebagai 

Perseroan Terbatas lebih memungkinkan 

untuk mengembangkan infrastruktur 

(dana, sumber daya manusia, dan IT) 

lelang noneksekusi sukarela, seiring DJKN 

yang selalu mengembangkan peraturan, 

serta melalui pemasaran yang lebih 

leluasa dilakukan oleh Balai Lelang, akan 

meningkatkan pemahaman masyarakat dan 

meluasnya pangsa pasar dalam pelaksanaan 

Lelang Noneksekusi Sukarela.

Penutup
Besar harapan Direktorat Lelang, Balai 

Lelang dan PL Kelas II selaku pelaksana/

pelaku Lelang Noneksekusi Sukarela 

dapat mengembangkan lelang dengan 

infrastruktur yang lebih memadai (dana, 

sumber daya manusia, dan IT) serta 

melakukan upaya pemasaran yang maksimal, 

sehingga masyarakat lebih memilih lelang 

sebagai cara penjualan aset/barangnya (sales 
means auction), karena harga yang terbentuk 

lebih optimal, yang memungkinkan “Pembeli 

Senang, Penjual Senang”. 

Mereka yang berprestasi berfoto bersama Dirjen Kekayaan Negara dan Sekretaris DJKN.
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Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) 

sebagai unit yang salah satu tugas dan 

fungsinya adalah regulator di bidang lelang 

terus-menerus melakukan penyempurnaan 

peraturan di bidang lelang. Untuk 

mengoptimalkan pelaksanaan lelang dan 

menjadikan lelang sebagai instrumen jual 

beli yang memasyarakat, DJKN berupaya 

untuk mengakomodasi semua kepentingan, 

baik kepentingan pemerintah, maupun 

pelaku lelang (balai lelang, pejabat lelang, 

dan peserta lelang). Sebagai buah dari 

penyempurnaan tersebut, per 6 oktober 

2013, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

(PMK) 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan 

Atas PMK Nomor 93/PMK.06/2010 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Lelang mulai 

diberlakukan.

PMK baru ini secara umum menuangkan 

beberapa kebijakan baru di antaranya, 

adanya penawaran tertulis tanpa kehadiran 

peserta melalui email, tromol pos, dan 

internet. Terkait uang jaminan, PMK ini juga 

mengatur penggunaan garansi bank sebagai 

jaminan penawaran lelang untuk dengan 

jaminan di atas atau sama dengan Rp50 

milyar. Selain itu, untuk optimalisasi 

Teks: Qori Kharismawan | Foto: Azif Qurba Rahman

Bersama untuk Terus Menyempurnakan 
Lelang 

Wawancara Balai Lelang dan Pejabat Lelang Kelas II

Kiri ke kanan: Monang Manurung, Jimmy Novianto, dan Chitra W Mukhsin
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Suatu kebijakan tentunya tidak bisa 

memuaskan 100% semua pihak. Namun, 

DJKN berupaya, sesuai dengan visi dan 

misinya, akan menjadikan lelang sebagai 

instrumen jual beli yang bermuara pada 

kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, pada 

edisi kali ini, tim Media Kekayaan Negara 

menyajikan pendapat dua pelaku lelang, Balai 

Lelang (BL) dan Pejabat Lelang Kelas II (PL II). 

Diharapkan dengan sajian ini, akan terjaring 

pesan dan kesan mereka atas penerapan 

peraturan baru di bidang lelang ini.

Tim Media Kekayaan Negara atas rekomendasi 

Direktorat Lelang DJKN mewawancarai tiga 

BL dan tiga PL II. Pemilihan keenam BL dan 

PL II ini tentunya didasari atas prestasi mereka 

di tahun 2012. Mereka adalah PL II Chitra W. 

Mukhsin, PL II Jimmy Novianto, PL II Monang 

Manurung, BL Astria, BL Triagung Lumintu, 

dan BL Artha.

Pejabat Lelang Kelas II
Chitra W. Mukhsin, PL II yang memulai 

karirnya di bidang lelang sejak tahun 2000 

ini, berpendapat modernisasi berupa adanya 

peraturan baru di bidang lelang merupakan 

suatu terobosan yang baik. DJKN telah 

berupaya untuk terus-menerus melakukan 

penyempurnaan peraturan lelang untuk 

kepentingan bersama.

PL II yang meraih penghargaan PL II dengan 

kualitas kinerja baik tahun 2012 ini secara 

khusus menyoroti kebijakan baru barupa 

penawaran lelang dapat dilakukan secara 

tertulis tanpa kehadiran peserta. Ia terbayang 

ketika situs sebesar ebay, namun dengan 

aturan main yang ditetapkan DJKN akan 

segera hadir di Indonesia. Ia menambahkan, 

walaupun lelang tanpa kehadiran peserta 

sudah ada yang menerapkan, akan lebih baik 

dan aman, ketika sudah ada peraturan yang 

memayungi pelaksanaannya.

PL II yang sering melaksanakan lelang benda 

seni ini mengemukakan, kebijakan baru 

berupa penggunaan garansi bank sebagai 

jaminan penawaran lelang juga membantu. 

Hal ini bisa diterapkan pada lelang harta 

karun (hasil temuan pada kapal tenggelam) 

yang nilainya besar. Peserta lelang tentunya 

akan kesulitan menyiapkan dana jaminan 

yang besar, toh peserta lelang belum tentu 

menjadi pemenang. Dengan adanya garansi 

bank, dia tidak perlu menyiapkan cash dalam 

jumlah besar. Hal ini sangatlah membantu.

Senada dengan Chitra, PL II dengan 

penghargaan PL II dengan kualitas kinerja 

baik tahun 2012 lainnya, Jimmy Novianto 

Suryadi mengungkapkan dukungannya atas 

diterbitkannya peraturan baru di bidang 

lelang. Jimmy yakin, berbagai pertimbangan 

untuk kemaslahatan pelaksanaan lelang pasti 

sudah ditetapkan dalam peraturan baru ini.

PL II yang sering melaksanakan permintaan 

lelang otomotif ini berpendapat dengan 

adanya penawaran melalui media internet, 

email, atau tromol pos, lelang akan semakin 

menjaring peserta. Peserta dari luar kota yang 

tidak bisa hadir akan bisa ikut melakukan 

penawaran. Dengan adanya kemajuan 

teknologi saat ini, pelaksanaan lelang tanpa 

kehadiran peserta tentunya akan semakin 

mudah.

Jimmy berharap lelang akan jadi sarana 

jual beli yang semakin fair, transparan, dan 

edukatif. Ke depan lelang akan menjadi 

sarana yang fun dan bersih, apabila sinergi 

antara DJKN, balai lelang, pejabat lelang, dan 

peserta semakin terjaga.

Monang Manurung, PL II dengan 

penghargaan sebagai PL II dengan tingkat 

kepatuhan terbaik tahun 2012, juga 

mengungkapkan apresiasinya atas upaya 

DJKN dalam menyempurnakan peraturan 

di bidang lelang. Monang berpendapat, 

lelang tanpa kehadiran peserta akan semakin 

mengoptimalkan keikutsertaan peserta 

lelang dan mengurangi biaya peserta. Di 

Lindawati Mahargono dan TIm Balai Lelang Artha Surabaya
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dunia yang saat ini serba online, kebijakan-

kebijakan sepatutnya juga mengikuti 

perkembangan teknologi tersebut. Monang 

bercerita, dia pernah melaksanakan lelang 

online yang diikuti baik oleh peserta yang 

hadir di tempat maupun yang tidak. 

Pelaksanaannya berjalan dengan baik 

dengan dibantu koneksi dan alat-alat untuk 

memonitor penawaran dari peserta yang 

tidak hadir.

Terkait garansi bank, Monang menilai 

kebijakan ini sangat membantu. Peserta 

lelang tidak perlu mengeluarkan uang dalam 

jumlah banyak untuk sekedar mengikuti 

lelang. Dari segi keamanan juga lebih 

terjamin. Monang berharap, semoga dengan 

adanya kebijakan ini, pelaksanaan lelang 

akan semakin lancar.

Balai Lelang
BL Astria sebagai BL dengan penghargaan 

BL dengan tingkat kepatuhan terbaik tahun 

2012, akan terus mendukung kebijakan 

DJKN. Pendiri Balai Lelang Astria Antonius 

Suyatso Taksoko mengungkapkan, BL 

Astria sebagai pelaksana lelang pasti akan 

mendukung kebijakan baru di bidang lelang 

ini. Antonius yakin kebijakan baru ini pasti 

telah dikaji dengan matang dan mengalami 

proses penyusunan yang telah menyerap 

masukan berbagai macam pihak. 

Berbagai macam hambatan yang timbul dari 

segi penawaran lelang sedikit demi sedikit 

akan hilang dengan adanya penyempurnaan 

peraturan. Misalnya pada kebijakan terkait 

kehadiran penawar, dengan adanya aturan 

mengenai penawaran melalui email atau 

internet, akan semakin memudahkan peserta 

yang mempunyai sedikit waktu. 

Untuk penggunaan bank garansi, Anton 

sangat mendukung hal ini. Ia memberikan 

masukan, bagaimana seandainya 

penggunaan bank garansi ini juga diterapkan 

sekaligus untuk pelunasan pembayaran. 

Ia berpendapat hal ini akan semakin 

mempermudah dan menunjukan keseriusan 

calon pembeli.

Pemilik BL Triagung Lumintu Hardiyanto 

Hoesodo mengemukakan pendapat 

yang tidak jauh berbeda. Pemilik BL yang 

berprestasi sebagai BL dengan Diversifikasi 

Objek Lelang Terbanyak Tahun 2012 ini 

berpendapat adanya modernisasi di bidang 

lelang akan menjadikan lelang menjadi 

instrument yang semakin baik. Lelang akan 

menuju ke arah yang profesional, fair, dan 

dapat dipercaya. 

Disinggung mengenai garansi bank sebagai 

jaminan, Hardiyanto juga sangat mendukung. 

Ia menilai kebijakan ini sangatlah tepat 

sasaran untuk lelang-lelang barang yang 

memiliki nilai jaminan besar. Peserta tidak 

perlu direpotkan untuk menyediakan uang 

kas dalam jumlah besar.

Balai Lelang Artha, sebagai satu-satunya 

BL yang memperoleh penghargaan di luar 

Jakarta juga sepenuhnya mendukung dan 

merasakan manfaat akan penyempurnaan 

kebijakan oleh DJKN. Lindawati Mahargono, 

pendiri BL ini mengemukakan bahwa ia 

pernah menerapkan lelang dengan tromol 

pos bekerja sama dengan KPKNL Yogyakarta. 

Hasilnya? Sangat memuaskan, harga yang 

terbentuk sangat optimal, mencapai 400% 

dari nilai limit. Tentu dengan adanya payung 

hukum atas pelaksanaan lelang tanpa 

kehadiran penawar (melalui tromol pos) ini 

akan membantu dalam optimalisasi harga 

lelang.

Pemilik Balai Lelang yang sering melaksanakan 

lelang aset eks tegahan Bea dan Cukai ini 

menjelaskan penyempurnaan peraturan 

harus terus dilakukan. Sebagai pelaku lelang, 

Balai Lelang senang ketika diminta masukan 

mengenai penyempurnaan tersebut. 

Antonius Suyatso dengan sejumlah penghargaan yang diraih Balai Lelang Astria
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Mengapa Mereka Memilih Lelang?
Ketika ditanya mengenai keputusan mereka 

untuk terjun di dunia lelang, jawaban 

bervariasi dan masing-masing punya 

motivasi tersendiri. Chitra, misalnya, ia 

mengaku menggemari barang-barang seni 

seperti lukisan, sehingga saat melelalng 

lukisan, ada satu kesenangan tersendiri.

Lain lagi dengan Monang, memilih lelang 

karena lelang itu menantang. Karena belum 

banyak BL dan PL II saat itu, ia menilai lelang 

ini berprospek dan menarik. Pemahaman 

masyarakat saai itu pun belum banyak. 

Monang berpikir  selain menjadi PL II, ia juga 

bisa mengedukasi masyarakat.

Jimmy menambahkan, ia menilai lelang saat 

itu belum seramai sekarang. Dirinya menjadi 

pioner PL II. Ia memilih mejadi PL II, karena 

lelang itu fun, bagus, dan jika dikelola dengan 

baik akan membuka pikiran mesyarakat 

bahwa lelang merupakan bentuk jual beli 

yang ideal. 

Apa kiat mereka sukses?
Mengelola pekerjaan di bidang lelang 

sehingga menjadi seperti saat ini bukan 

merupakan hal yang mudah. Peran 

DJKN untuk terus mengedukasi dan 

memasyarakatkan lelang harus mendapat 

dukungan penuh dari para PL II dan BL 

sebagai bagian dari masyarakat lelang.

Hardiyanto menjelaskan bahwa BL Triagung 

Lumintu selalu berusaha memberikan 

pelayanan terbaik dan tetap sesuai aturan. Ia 

membangun BL Triagung Lumintu dengan 

profesionalisme, kepercayaan, fairness, dan 

networking yang kuat.  Selain itu, kesenangan 

pada pekerjaan ini membuat ia terus bisa 

menjalankan BL dengan baik.

Antonius sebagai pendiri BL Astria 

menjelaskan kiatnya mengelola BL dengan 

fokus pada pasar tertentu. Seperti diketahui, 

BL Astri saat ini fokus pada lelang otomotif. 

Tak lupa, ia selalu menjaga dan meningkatkan 

kualitas organisasi dan pelayanan terhadapt 

setiap stakeholders lelang.

BL Artha tak jauh berbeda, mereka selalu 

mengemas lelang menjadi lebih menarik dan 

berprinsip bahwa pelayanan adalah nomor 

satu. Oleh karena itu, mereka mendaptkan 

sertifikat ISO 9001 untuk pelayanan. Lindawati 

menjelaskan, hal ini mereka lakukan karena 

banyaknya kantor cabang BL Artha di daerah 

lain, sehingga perlu suatu standar pelayanan 

untuk stakeholders. 

Apa harapan mereka ke depan?
Keenam pelaku lelang ini hampir sama ketika 

menjawab pertanyaan harapan mereka di 

masa mendatang. Hardiyanto misalnya, ia 

berharap lelang menjadi instrumen jual beli 

yang praktis, transparan, dan efisien serta 

membentuk harga yang optimal. Jimmy juga 

sependapat, ia hanya menambahkan lelang 

akan menjadi jual beli yang fun.

Monang berharap lelang menjadi transaksi 

primadona, yang mudah, cepat, dengan 

jaminan perlindungan yang baik. Lindawati 

terus berharap, agar ke depan lelang dimilik 

semua masyarakat dan harga jualnya 

semakin optimal.

Sinergi yang baik antara DJKN, BL, PL II, Kantor 

Wilayah DJKN, KPKNL, dan peserta lelang 

akan menjadikan lelang sebagai instrumen 

jual beli favorit. DJKN akan terus menerus 

melakukan penyempurnaan aturan dan 

monitoring pelaksanaannya. BL dan PL II akan 

memberikan pelayanan terbaik dan menjaga 

ketaatan mereka dengan aturan. Kanwil 

DJKN sebagai superintenden di daerah juga 

terus memberikan pembinaan kepada BL, 

PL II dan PL I dari KPKNL untuk menjamin 

lancarnya pelaksanaan lelang. Semua akan 

bekerja sama dengan baik, dan lelang pun 

menjadi idola dan semakin memasyarakat.

Hardiyanto ketika berbincang dengan Tim Humas DJKN
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Satu lagi Peraturan Menteri Keuangan 

(PMK) di bidang pengelolaan Barang 

Milik Negara (BMN) terbit di penghujung 

tahun 2012.  PMK tersebut adalah PMK nomor 

244/PMK.06/2012 tanggal 27 Desember 2012 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan 

dan Pengendalian Barang Milik Negara. PMK 

ini merupakan ketentuan lebih lanjut dari 

Peraturan Pemerintah (PP) nomor 6 Tahun 

2006, sebagaimana diamanatkan pada 

pasal 77 Peraturan Pemerintah tersebut. 

Berlakunya PMK itu sendiri adalah 6 (enam) 

bulan terhitung sejak tanggal diundangkan, 

artinya secara positif berlaku pada akhir 

bulan Juni 2013.

Pengawasan dan pengendalian (Wasdal) 

BMN merupakan salah satu bagian dari 

keseluruhan siklus pengelolaan BMN 

sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 

ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan BMN/D. Dalam pasal 

tersebut, pengelolaan BMN meliputi: (1) 

perencanaan kebutuhan dan penganggaran; 

(2) pengadaan; (3) penggunaan; (4) 

pemanfaatan; (5) pengamanan dan 

pemeliharaan; (6) penilaian; (7) penghapusan; 

(8) pemindahtanganan; (9) penatausahaan; 

(10) pembinaan, pengawasan dan 

pengendalian.

Mungkin timbul pertanyaan terkait dengan 

Wasdal BMN ini, apa bedanya Wasdal BMN 

dengan pengawasan/pemeriksaan oleh 

aparat pengawasan internal pemerintah 

(inspektorat kementerian/lembaga atau 

BPKP) atau bahkan jika dibandingkan 

dengan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK). Bukankah APIP dan BPK 

dalam pemeriksaannya juga meliputi 

pengelolaan BMN. Pertanyaan lanjutannya, 

apakah Wasdal BMN ini tidak tumpang-tindih 

dengan pemeriksaan aparat pengawasan 

tersebut.

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 

tersebut, selanjutnya akan dibahas 

pengawasan dan pengendalian BMN 

sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 244/

PMK.06/2012, hingga pada akhirnya dapat 

diambil kesimpulan perbedaan dengan 

pengawasan/pemeriksaan oleh aparat 

pengawasan fungsional.

Ruang Lingkup 
Ruang lingkup pengaturan wasdal BMN 

dibagi dalam dua kategori, yaitu wasdal BMN 

yang dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa 

Pengguna Barang dan wasdal BMN yang 

dilakukan  oleh Pengelola Barang.

wasdal yang dilakukan oleh Pengguna 

Barang dan Kuasa Pengguna Barang meliputi 

kegiatan pemantauan dan penertiban. 

Sedangkan wasdal yang dilakukan oleh 

Pengelola Barang meliputi pemantauan dan 

investigasi.

Dengan demikian terdapat perbedaan 

prinsipil ruang lingkup wasdal BMN antara 

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang 

dengan Pengelola Barang, yaitu kegiatan 

penertiban dan investigasi. Penertiban 

merupakan tanggung jawab Pengguna 

Barang/Kuasa Pengguna Barang, sedangkan 

investigasi merupakan kewenangan dari 

Pengelola Barang. 

Objek Pengawasan dan Pengendalian 
BMN
Kegiatan pengelolaan BMN yang menjadi 

Teks:
Yoni Ardianto

Mempertajam Pengelolaan BMN 
dengan Pengawasan dan Pengendalian 

MEMADAI
TIDAK 

MEMADAI

PERENCANAAN BMN

BMN DIGUNAKAN BMN SEBAGIAN IDLE BMN IDLE

KAPASITAS

PENGADAANPENGGUNAAN

Opsi :
1 Penggunaan Sementara;
2 Dioperasikan pihak lain;
3 Dilakukan Pemanfaatan 

(pinjam pakai, sewa, ksp, 
BGS/BSG)

Opsi :
1 Penggunaan Sementara;
2 Dioperasikan pihak lain;
3 Dialihkan status 

penggunaannya
4 Dilakukan Pemanfaatan 

(pinjam pakai, sewa, ksp, 
BGS/BSG)

5 Pemindahtanganan 
(Hibah, Penjualan, PMP, 
tukar menukar)

6 Penghapusan

BELI TIDAK BELI

Opsi :
1 Penggunaan BMN Idle

pada Pengelola Barang;
2 Sewa;
3 Pinjam Pakai BMD

PENGGUNAAN PENGADAAN (BELI)
PENGADAAN (TIDAK 

BELI)
SEBAGIAN IDLE BMN IDLE

Biaya pemeliharaan
dan pengamanan

(efisien jika alokasi 
berdasarkan database

BMN)

Biaya pengadaan baru 
(efisien jika belanja 

berdasarkan database 
BMN)

Efisiensi atas biaya 
pengadaan baru

Optimalisasi Penerimaan
Negara, Efisiensi Biaya

Pemeliharaan dan
Pengamanan

Optimalisasi Penerimaan
Negara, Efisiensi Biaya

Pemeliharaan dan
Pengamanan
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objek wasdal menurut pasal 3 PMK nomor 

244/PMK.06/2012 adalah sebagai berikut:

1. Objek wasdal oleh Pengguna Barang/

Kuasa Pengguna Barang: (1) penggunaan; 

(2) pemanfaatan; (3) pemindahtanganan; 

(4) penatausahaan; dan (5) pemeliharaan 

dan pengamanan BMN.

2. Objek Wasdal oleh Pengelola Barang: (1) 

penggunaan; (2) pemanfaatan; dan (3) 

pemindahtanganan BMN.

Pembatasan objek Wasdal PMK ini selaras 

dengan apa yang diatur dalam PP nomor 6 

Tahun 2006 yaitu pasal 75 dan pasal 76.

Pengawasan dan pengendalian BMN 
oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna 
Barang
Kuasa Pengguna Barang merupakan unit 

organisasi yang paling dekat dengan 

keberadaan BMN. Oleh karena itu, wasdal 

BMN bertumpu padanya. Sedangkan 

Pengguna Barang lebih berfungsi untuk 

monitoring pelaksanaan wasdal yang 

dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang. 

Sebagaimana telah diuraikan pada ruang 

lingkup wasdal BMN, Pengguna Barang/

Kuasa Pengguna Barang melakukan 

pemantauan dan penertiban. Pemantauan 

yang dilakukan oleh Pengguna Barang 

(pemantauan insidentil) dan oleh Kuasa 

Pengguna Barang (pemantauan periodik 

dan insidentil) merupakan pengawasan/

monitoring atas pelaksanaan penggunaan, 

pemanfaatan, pemindahtanganan, 

penatausahaan, pemeliharaan dan 

pengamanan BMN yang berada dalam 

penguasaannya. Prinsip umum pemantauan 

adalah kesesuaian antara pelaksanaan 

kegiatan dimaksud dengan apa yang diatur 

oleh peraturan perundang-undangan. Kuasa 

Pengguna Barang melakukan pemantauan 

periodik yang dilaksanakan satu tahun 

sekali dan diselesaikan paling lama akhir 

bulan Februari. Sementara itu, pemantauan 

insidentil dilakukan sewaktu-waktu. Dasar 

dilaksanakannya pemantauan insidentil 

adanya laporan tertulis dari masyarakat 

dan/atau diperolehnya informasi dari media 

massa.

Sementara itu, penertiban dilakukan 

oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna 

Barang sebagai tindak lanjut dari: (a) hasil 

pemantauan, apabila diketahui adanya 

ketidakseuaian antara pelaksanaan dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

dan/atau (b) surat permintaan penertiban 

BMN dari Pengelola Barang.

Bagan satu berikut menyajikan alur wasdal 

yang dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa 

Pengguna Barang.

Sesuai bagan di atas, Pengguna Barang/

Kuasa Pengguna Barang melakukan 

pemantauan (Pengguna Barang untuk 

pemantauan insidentil dan Kuasa Pengguna 

Barang untuk pemantauan periodik/

insidentil) untuk mengetahui apakah 

pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, 

pemindahtanganan, penatausahaan, 

pemeliharaan dan pengamanan BMN telah 

sesuai ketentuan atau tidak sesuai. Apabila 

dari hasil pemantauan pelaksanaannya 

sudah sesuai dengan ketentuan, maka proses 

tersebut selesai, sedangkan apabila diketahui 

pelaksanaannya tidak sesuai ketentuan maka 

dilakukan penertiban. 

Pada tahap penertiban, perlu diteliti 

lebih lanjut apakah penertiban tersebut 

merupakan kewenangan Pengguna Barang/

Kuasa Pengguna Barang atau tidak. Apabila 

merupakan kewenangannya, maka Pengguna 

Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan 

penertiban sesuai ketentuan. Namun, jika 

penertibannya menyangkut kewenangan 

Pengelola Barang, maka Pengguna Barang 

mengusulkan penyelesaiannya kepada 

Pengelola Barang. Salah satu contoh 

penertiban yang membutuhkan keterlibatan 

Pengelola Barang adalah penetapan 

status penggunaan untuk tanah dan/atau 

bangunan.

Pengawasan dan pengendalian BMN 
oleh Pengelola Barang
Apabila pelaksanaan Wasdal BMN yang pada 

ranah Pengguna Barang lebih bertumpu 

pada Kuasa Pengguna barang, maka dalam 

lingkup Pengelola Barang, peran Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

(KPKNL) juga besar. KPKNL merupakan unit 

Pengelola Barang yang dalam pelaksanaan 

tugasnya berinteraksi langsung dengan 

Kuasa Pengguna Barang,

Berdasarkan PMK Nomor 244/PMK.06/2012 

tersebut, KPKNL menerima laporan tahunan 

wasdal dari Kuasa Pengguna Barang. 

Selanjutnya, KPKNL memilah data/informasi 

sesuai dengan surat penetapan/keputusan 
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di level Pengelola Barang, apakah termasuk 

penetapan/keputusan yang dikeluarkan 

KPKNL, Kanwil DJKN, ataukah Kantor Pusat 

DJKN (PKNSI). Data/informasi dari laporan 

tahunan wasdal Kuasa Pengguna Barang 

dikirimkan ke Kanwil DJKN, apabila merupakan 

produk Kanwil dan/atau Kantor Pusat DJKN.

Pemilahan data/informasi tersebut dilakukan 

karena sesuai Pasal 26 ayat (2) PMK Nomor 

244/PMK.06/2012, khusus untuk penggunaan, 

pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMN 

yang telah mendapatkan surat penetapan/

persetujuan/keputusan dari Pengelola Barang, 

maka Wasdal dilakukan oleh pihak Pengelola 

Barang yang mengeluarkan surat penetapan/

persetujuan/keputusan dimaksud.

Bagan 2 menunjukan alur Wasdal BMN oleh 

Pengelola Barang.

Dalam rangka Wasdal BMN, Pengelola 

Barang memiliki kewenangan melakukan 

pemantauan dan investigasi. Pemantauan 

dilakukan secara periodik (tahunan) dan 

insidentil (sewaktu-waktu). KPKNL melakukan 

pemantauan periodik yang diselesaikan 

paling lama akhir bulan April, Kanwil DJKN 

melakukan pemantauan periodik yang 

paling lama diselesaikan akhir bulan Mei, dan 

Kantor Pusat DJKN melakukan pemantauan 

periodik yang paling lama diselesaikan 

akhir bulan Juni. Sedangkan pemantauan 

insidentil dilaksanakan sewaktu-waktu paling 

lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterima 

laporan tertulis dari masyarakat dan/atau 

diperolehnya informasi dari media massa.

Investigasi dapat dilakukan oleh Pengelola 

Barang, apabila dari hasil pemantauan 

terdapat indikasi adanya penyimpangan. 

Investigasi tersebut  dilakukan untuk 

mengumpulkan barang bukti/informasi yang 

dapat membuat terang dan jelas mengenai 

suatu permasalahan untuk dilakukan 

penyelesaian/penertiban.

Dalam hal dari hasil investigasi terdapat 

indikasi kerugian Negara, maka Direktur 

Jenderal atas nama Menteri Keuangan 

dapat meminta aparat pengawasan intern 

Pemerintah untuk melakukan audit. Apabila 

dari hasil audit terdapat hal-hal yang perlu 

ditindaklanjuti oleh Pengguna Barang/Kuasa 

Pengguna Barang, maka Direktur Jenderal 

selaku Pengelola Barang menyampaikan 

hasil audit tersebut kepada Pengguna 

Barang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan 

peraturan.

Sanksi
Sesuai Pasal 40 PMK 246/PMK.06/2012, 

Pengelola Barang dapat  mengenakan 

sanksi berupa penundaan penyelesaian 

usulan pemanfaatan, pemindahtanganan, 

atau penghapusan BMN, apabila Pengguna 

Barang/Kuasa Pengguna Barang : (a) tidak 

melakukan wasdal BMN; (b) tidak melaporkan 

hasil wasdal BMN; dan/atau (c) tidak 

menindaklanjuti hasil audit.

Pengenaan sanksi di atas tidak menghapus 

adanya sanksi yang lebih tegas, apabila 

terbukti adanya kerugian Negara. Dalam 

Pasal 41 diatur bahwa setiap pihak yang 

mengakibatkan kerugian negara dapat 

dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Artinya, sanksi 

tersebut bisa berupa sanksi pidana maupun 

sanksi administrasi.

Kesimpulan
Oleh karena wasdal BMN dimulai dan 

bertumpu pada Kuasa Pengguna Barang 

(Satker), maka bisa dikatakan bahwa wasdal 

BMN ini juga merupakan pengawasan dan 

pengendalian “internal” Kuasa Pengguna 

Barang. Wasdal BMN juga dapat diartikan 

sebagai langkah preventif sebelum adanya 

pengawasan/pemeriksaan “eksternal” Kuasa 

Pengguna Barang. Dengan demikian, dapat 

diambil kesimpulan bahwa wasdal BMN ini 

berbeda dengan wasdal yang dilakukan 

aparat pengawas fungsional.  Dan sejatinya, 

wasdal BMN melengkapi pengawasan yang 

dilakukan oleh APIP maupun BPK.

Dengan demikian, PMK Nomor 244/

PMK.06/2012 merupakan salah satu pijakan 

penting dalam mempertajam proses 

pencapaian tertib administrasi, tertib hukum 

dan tertib fisik pengelolaan BMN. PMK ini 

juga berimplikasi adanya pekerjaan rutin baru 

bagi Pengelola Barang (KPKNL/Kanwil/Pusat) 

maupun bagi Kuasa Pengguna Barang yaitu 

pelaksanaan pemantauan periodik.

Akhirnya, semoga PMK ini akan membuka era 

baru pengelolaan BMN yang lebih tertib dan 

akuntabel.
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Sejak ditandatangani oleh Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono pada tanggal 20 Mei 

2011, Masterplan Percepatan dan Perluasan 

Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 

diharapkan bertahap direalisasikan sampai 

tahun 2025. Berbagai upaya MP3EI tentu saja 

dihadapkan dengan berbagai tantangan, 

khususnya dalam keterbatasan penyediaan 

infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi. 

Di lain sisi, kebutuhan dan ketersediaan 

infrastruktur mendesak, sementara 

ketersediaan pendanaan pemerintah 

mengembangkan infrastruktur sangat 

terbatas.

Pembangunan nasional adalah hasil sinergi 

berbagai bentuk keterkaitan (linkage), baik 

keterkaitan sosial (spatial atau regional 
linkage), keterkaitan sektoral (sectoral 
linkage) dan keterkaitan institusional 

(institusional linkage). Hal tersebut dilakukan 

dengan melakukan sinergi yang lebih baik 

Pemerintah (baik pusat maupun daerah) 

maupun swasta (BUMN, BUMD atau swasta).

Keterbatasan Anggaran
Pemerintah sebetulnya telah menyiapkan 

dana untuk pembangunan infrastruktur 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN). Akan tetapi, anggaran 

tersebut belum cukup untuk membiayai 

pembangunan infrastruktur yang 

membutuhkan modal yang cukup besar. Oleh 

sebab itu, salah satunya, peran swasta sangat 

diperlukan. Data-data menunjukkan bahwa 

dari tahun ke tahun terjadi peningkatan dana 

infrastruktur dalam APBN.

Anggaran untuk infrastruktur baru adalah 

sebesar Rp99 triliun tahun 2010, dan naik 

pada tahun 2011 menjadi Rp128 triliun dan 

selanjutnya meningkat sampai mencapai 

Rp174 triliun pada tahun 2012. Dengan 

pertimbangan potensi peningkatan 

anggaran dari tahun ke tahun, maka tahun 

2013 dialokasikan dana sebesar Rp203 triliun 

guna membiayai dana untuk infrastruktur. 

Anggaran tersebut hanya memperhitungkan 

dana yang berasal dari APBN dan belum 

memperhitungkan dana yang berasal dari 

APBD yang berkisar Rp96 triliun. Apabila 

dana APBD juga diperhitungkan, maka 

dana infrastruktur yang dikeluarkan oleh 

pemerintah berkisar Rp300 triliun. Menurut 

Menko perekonomian pada acara Indonesia 
Infrastructure Outlook 2013, dana tersebut 

dirasakan belum cukup, karena kebutuhan 

pembangunan infrastruktur memerlukan 

dana lebih besar dari itu.

Sebagai salah satu alternatif solusi, 

Pemerintah berusaha menganggarkan dana 

bagi pembangunan infrastruktur semaksimal 

mungkin. Sejumlah pengamat menyebutkan 

anggaran pembangunan infrastruktur 

minimal 5% (lima persen) dari PDB. Oleh 

karena itu,  pemerintah menggandeng 

BUMN dan swasta, misalnya melalui kerja 

sama berbentuk public private partnership 

(PPP) program andalan di masa yang akan 

datang. 

Pada tahun 2013, apabila anggaran APBN, 

APBD, BUMN, dan swasta digabungkan, maka 

diperkirakan dana yang dapat digunakan 

untuk infrastruktur mendekati angka 5% 

(lima persen) dari PDB atau sekitar Rp438,1 

triliun. Tentu diantaranya sudah masuk di 

dalam komitmen anggara belanja BUMN, 

APBN, serta swasta yang sudah ada di dalam 

MP3EI.

Perlunya Keterlibatan PPP Terkait 
Infrastruktur Publik
Simon Kuznets menyatakan bahwa 

pertumbuhan ekonomi suatu negara 

dipengaruhi oleh akumulasi modal (investasi 

pada tanah, peralatan, prasarana dan sarana 

dan sumber daya manusia), sumber daya 

alam, sumber daya manusia, baik jumlah 

maupun tingkat kualitas penduduknya, 

kemajuan teknologi, akses terhadap 

informasi, keinginan untuk melakukan inovasi 

dan mengembangkan diri serta budaya kerja 

(Todaro, 2000). 

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 

42 Tahun 2005 tentang Komite Percepatan 

Penyediaan Infrastruktur, menjelaskan 

beberapa jenis infrasturktur yang 

penyediaannya diatur pemerintah, yaitu 

infrastruktur transportasi, jalan, pengairan, 

air minum dan sanitasi, telematika, 

ketenagalistrikan, pengangkutan minyak dan 

gas bumi yang masuk sebagai infrastruktur 

dasar, karena sifatnya yang dibutuhkan 

oleh masyarakat luas sehingga perlu diatur 

oleh pemerintah. Model inisiatif pendanaan 

oleh swasta dapat menggunakan kontrak 

Rancang-Bangun-Biaya-Operasi (Design-
Building-Finance-Operation, DBFO), Bangun-

Serah-Guna (Build-Transfer-Operate, BTO) atau 

Bangun-Guna-Serah (Build-Operate-Transfer, 
BOT) atau bahkan Bangun-Miliki-Operasi 

(Build-Own-Operate)

Percepatan pembangunan infrastruktur kini 

menjadi isu penting bagi hampir semua 

negara termasuk Indonesia. Hal inilah 

yang mendorong pemerintah melalui 
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Kementerian Negara PPN/Bappenas 

membentuk Pusat Kerja sama Pemerintah 

dan Swasta (PKPS) dan bertujuan untuk 

memfasilitasi pelaksanaan transaksi kerja 

sama proyek-proyek infrastruktur antara 

pemerintah dan swasta. Menteri Negara 

PPN/Kepala Bappenas menilai investasi 

swasta dalam proyek-proyek infrastruktur 

harus terus ditingkatkan, karena dana 

pembangunan proyek infrastruktur di tanah 

air sangat terbatas. Diperkirakan kebutuhan 

investasi infrastruktur untuk Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 

2010 - 2014 mencapai Rp1,429 triliun atau 

sekitar 3,94% PDB. Nilai investasi tersebut 

diperlukan untuk mendukung pertumbuhan 

ekonomi sebesar 4 – 5 % per tahun. Berikut 

ini beberapa rencana proyek dengan skema 

PPP yang telah dihimpun oleh Bappenas 

(Tabel 1)

Kaitan dalam Pengelolaan BMN
Pada 31 Desember 2005, nilai Barang Milik 

Negara (BMN) Rp237,78 triliun tersebar di 71 

K/L, dan pada 31 Desember 2011 meningkat 

menjadi Rp1.694,57 triliun yang tersebar di 

87 K/L. Dilihat dari kenaikan belanja modal, 

maka setiap tahun diperkirakan BMN kita 

memiliki kenaikan rata-rata sebesar Rp84,25 

triliun dari tahun sebelumnya. Seharusnya 

BMN dapat meningkat lebih dari itu per 

tahun mengingat definisi BMN adalah 

semua yang diperoleh atas beban APBN 

atau perolehan lain yang sah. Jumlah belanja 

modal yang pada APBN tahun anggaran 2005 

hanya berkisar di angka Rp32.888,80 triliun, di 

tahun 2012 ini menjadi Rp151.975 triliun atau 

lima kali lipat lebih besar disbanding belanja 

modal pada tahun anggaran 2005.

Tahun 2007, satu tahun setelah lahirnya 

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), 

adalah periode tersibuk bagi segenap 

aparat DJKN dalam membantu K/L saat 

melaksanakan penertiban BMN melalui 

Inventarisasi dan Penilaian (IP) BMN. 

DJKN memiliki tanggung jawab untuk 

menyiapkan pedoman pengelolaan BMN, 

seperti yang diamanatkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 6 Tahun 

2006 Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah. 

Akhirnya sejak tahun 2007 

diterbitkan peraturan-

peraturan antara lain PMK 

Nomor 96/PMK.06/2007 

tentang Tata cara 

Penggunaan, Pemanfaatan, 

Penghapusan dan 

Pemindahtangan Barang 

Milik Negara, PMK Nomor 

120/PMK.06/2007 tentang 

Penatausahaan Barang 

Milik Negara, PMK Nomor 

97/PMK.06/2007 tentang 

Kodifikasi Barang Milik 

Negara sebagaimana telah 

diubah dengan PMK Nomor 29/PMK.06/2010 

dan lain-lain. Pada tahun 2008 diterbitkan 

PP Nomor 38 Tahun 2008 yang merupakan 

Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2006.

Kerja sama pemanfaatan BMN, selanjutnya 

disebut KSP, sebagaimana didefinisikan 

dalam PP Nomor 6 Tahun 2006, yaitu 

pendayagunaan BMN oleh pihak lain 

dalam jangka waktu tertentu dalam rangka 

peningkatan penerimaan negara bukan 

pajak dan sumber pembiayaan lainnya, pada 

dasarnya memiliki prinsip yang sama dengan 

PPP dalam paradigma manajemen aset yaitu 

kerja sama antara sektor publik dengan 

sektor privat. 

Adapun skema PPP umumnya berasal dari 

inisiatif sektor privat yaitu keinginan untuk 

ekspansi atau diversifikasi usaha, sehingga 

kemudian sektor privat tersebut berupaya 

mencari objek/lokasi untuk mewujudkannya. 

Sedangkan pola kerja sama, mekanisme KSP 

sebagaimana PP Nomor 6 Tahun 2006 jo PMK 

Nomor 96 Tahun 2007, lebih mengacu kepada 

inisiatif pemilik aset yang mencari mitra 

investor untuk dapat memberdayakan aset 

tersebut, sehingga dapat mengoptimalkan 

aset yang belum digunakan (idle) dan 

menghasilkan keuntungan secara ekonomi. 

Hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam 

PMK No 96 Tahun 2007 bahwa mitra KSP 

ditentukan dengan mekanisme pemilihan.

Pemanfaatan Ditinjau dari Aspek 
Strategic Asset Management
Manajemen aset merupakan upaya 

pemberdayaan (empowerment) dan 

pengembangan/pembangunan (develop-
ment) aset yang bertujuan untuk dapat 

menciptakan nilai (value creation). Definisi 

manajemen aset tersebut salah satunya dapat 

diimplementasikan secara konkret melalui 

KSP. Dalam hal pemanfaatan Pengelola/

Pengguna BMN sebagai inisiator rencana 

KSP dan bertanggung jawab melakukan 

monitoring apabila telah direalisasikan dalam 

bentuk proyek sampai dengan berakhirnya 

jangka waktu KSP. Peran Pengelola/Pengguna 

BMN dalam perencanaan dan monitoring 

akan membangun bargaining power sektor 

publik terhadap sektor privat. Jadi, selain 

mendatangkan pendapatan langsung/

penerimaan negara berupa kontribusi 

langsung dan pembagian keuntungan, 

mengubah pos biaya aset idle menjadi pos 

pendapatan, hal yang juga penting KSP 

dapat memberikan efek multiplier terhadap 

perekonomian terutama pertumbuhan 

ekonomi regional.

Pemanfaatan lain yang juga dapat 

menciptakan nilai adalah Bangun Guna 

Serah (BSG)/ Bangun Serah Guna (BSG) yang 

Tabel 1
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dilaksanakan Pengelola Barang, dengan 

kata lain BMN yang akan di-BGS/BSG-kan 

harus diserahkan oleh Pengguna Barang. 

Perbedaan lainnya, dalam BGS/BSG investasi 

yang dilakukan oleh mitra harus terkait tugas 

dan fungsi K/L dan tidak ada kontribusi 

pembagian keuntungan dalam BGS/BSG. 

Dalam banyak hal PPP lebih analog dengan 

BGS/BSG yang diharapkan memberikan 

insentif swasta tertarik melakukan investasi 

dalam bidang infrastruktur dengan 

memberikan jangka waktu pemanfaatan 

menjadi 50 tahun (sebelumnya 30 tahun).

Perbedaan PPP dengan Pemanfaatan 
BMN
Pengelola Barang menyadari bahwa 

membangun infrastruktur dengan 

mengandalkan APBN adalah sesuatu 

yang mustahil, maka dikembangkanlah 

mekanisme pemanfaatan BMN yang sudah 

ada/eksis untuk mendukung kegiatan 

tersebut. Pemanfaatan BMN sebetulnya 

punya semangat yang sama dengan 

mekanisme PPP yang sedang dikembangkan 

oleh Bappenas. 

N a m u n 

d e m i k i a n , 

masih terdapat 

b e b e r a p a 

p e r b e d a a n 

yang kiranya 

perlu diketahui. 

P e r b e d a a n 

t e r s e b u t 

menurut Penulis 

antara lain 

disajikan pada 

tabel 2.

BMN Idle dan 
PPP
Menurut PMK 

Nomor 250/

P M K . 0 6 / 2 0 1 1 

t e n t a n g 

Tata Cara 

P e n g e l o l a a n 

Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan 

Untuk Menyelenggarakan Tugas Dan 

Fungsi Kementerian/Lembaga, kriteria 

BMN idle adalah BMN yang sedang tidak 

digunakan dalam penyelenggaraan tugas 

dan fungsi K/L, atau BMN yang digunakan 

tetapi tidak sesuai dengan tugas dan 

fungsi K/L. Apabila terdapat BMN idle harus 

diserahkan kepada Pengelola Barang, 

selanjutnya akan didayagunakan untuk 

penyelenggaraan pemerintahan negara 

atau dalam hal diperlukan untuk perolehan 

penerimaan negara dan/atau kemanfaatan 

umum, Pengelola Barang dapat melakukan 

pemanfaatan atau pemindahtanganan BMN 

idle. 

Penerapan HBU dalam pengelolaan 
BMN Idle
Menurut International Valuation Standard 
(IVS) definisi High and Best Use adalah “the 
use of an asset that maximize its productivity 
and that is possible, legally permissible, and 
financially feasible ”: Pengertian ini pula yang 

diadopsi dalam Standar Penilaian Indonesia, 

bahwa HBU adalah penggunaan yang 

paling layak dan optimal dari suatu properti, 

yang secara fisik dimungkinkan (physically 

possible) , secara hukum diijinkan (legally 
permissible), secara finansial layak (financially 
feasible), dan menghasilkan nilai tertinggi 

(maximally productive). 

Analisis HBU dalam konteks BMN digunakan 

untuk menganalisis pemanfaatan maupun 

penggunaan BMN yang berstatus idle, agar 

dapat menghasilkan optimalisasi dalam 

pengelolaan BMN, selain sebagai salah 

satu dasar dalam pengambilan keputusan 

terkait dengan pemanfaatan dari BMN yang 

berstatus idle.

Kesimpulan
Pada prinsipnya, PP Nomor 6 Tahun 2006 

tentang Pengelolaan BMN/D semangatnya 

sudah mengadopsi konsep Public Private 
Partnership (PPP). Namun, perlu diselaraskan 

dengan skema PPP. Sedangkan dalam 

pemanfaatan BMN, menurut PP Nomor 

6 Tahun 2006 sampai saat ini tidak 

diperkenankan investor menggunakan 

skema pembiayaan tersebut.

Hal lain yang berbeda adalah proses inisiasi 

proyek, PPP dimungkinkan inisiasi berasal 

dari proyek yang ada yang memerlukan 

aset berupa tanah/bangunan, sedangkan 

dalam pemanfaatan BMN, proses inisiasi 

terjadi karena terdapat aset yang tidak 

digunakan oleh Pengguna Barang dalam 

penyelenggaraan tugas dan fungsi, sehingga 

akan lebih optimal apabila diberdayakan 

melalui skema pemanfaatan, baik KSP 

ataupun BGS/BSG.

Terkait dengan infrastruktur, pemanfaatan 

menggunakan KSP juga sudah dirubah agar 

menarik minat investor dengan merubah 

jangka waktu pemanfaatan KSP dalam 

bidang infrastruktur dari 30 tahun menjadi 

50 tahun. (Acep Hadinata)

Tabel 2
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Warna memiliki pengaruh dalam kehidupan 

manusia. Warna-warna sebuah objek dapat 

menimbulkan efek terhadap psikologi 

manusia. Warna tidak hanya dapat diamati, 

tetapi juga mempengaruhi perilaku, 

memegang peranan dalam penilaian estetis, 

dan turut menentukan suka tidaknya kita 

akan bermacam-macam benda.

Menurut edupaint.com, warna mempunyai 

beberapa fungsi yaitu:

Fungsi identifikasi, warna dapat menjadi 

suatu tanda pengenal terhadap sesuatu. 

Misalnya warna  biru identik dengan langit 

dan laut, warna merah identik dengan api, 

kuning  identik dengan matahari, atau hijau 

identik dengan tumbuhan.

Fungsi psikologis, warna mampu 

mempengaruhi suasana, perasaan, 

dan kepribadian manusia. Misalnya  

biru menunjukan rasa tenang,merah 

menimbulkan kesan berani.

Fungsi isyarat, warna memberikan tanda-

tanda atas sifat dan kondisi. Contohnya, 

merah bisa memberikan isyarat marah atau 

bendera putih mengisyaratkan menyerah.

Fungsi keindahan (estetik), warna 

memiliki nilai keindahan, penggunaan warna 

yang tepat pada suatu  benda akan mampu 

memberi nilai lebih pada benda tersebut.

Fungsi alamiah, warna adalah properti 

benda tertentu, seperti buah tomat jarang 

ada yang hitam kan?

Fungsi-fungsi warna menarik untuk 

dihubungkan dengan Nilai-Nilai Kementerian 

Keuangan (NNKK). Secara psikologis, warna 

dapat mempengaruhi perasaan dan perilaku 

seseorang. Membangun NNKK melalui 

warna merupakan cara menempatkan 

nilai-nilai tersebut dalam pikiran pegawai. 

Strategi membangun NNKK melalui sebuah 

warna merupakan alat untuk meningkatkan 

awareness dan image pegawai. Semakin 

sering melihat warna dalam NNKK, akan 

semakin mudah memperoleh awareness dan 

image pegawai terkait dengan NNKK. Ketika 

pegawai memberikan pelayanan, secara 

tidak langsung akan memperhatikan warna 

pakaian stakeholder, yang secara otomatis 

diharapkan dapat memunculkan kesadaran 

pegawai dan mengingatkan kembali akan 

NNKK.

Proses membangun NNKK melalui sebuah 

warna seperti pada bagan 1.

Pengertian Ide menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia adalah rancangan yg 

tersusun di dalam pikiran; gagasan; cita-

cita: ia mempunyai yg bagus, tetapi sukar 

dilaksanakan. Ide selalu diperlukan untuk 

kemajuan organisasi. Ide muncul dari pikiran 

yang kreatif, baik perorangan maupun 

tim. Berpikir kreatif muncul bila seseorang 

memiliki naluri keingintahuan dari yang 

dilihat, dirasa, dan didengar. Dalam tahap ini, 

berbagai cara/metode akan dicoba untuk 

mengoptimalkan pemahaman NNKK yang 

dapat meningkatkan citra pegawai dan 

Teks:
Joko Juwianto - Kepala Seksi pada Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat

Membangun Nilai-Nilai Kementerian 
Keuangan Melalui Sebuah Warna
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organisasi serta menumbuhkan budaya kerja 

pada Kementerian Keuangan.

Merancang desain NNKK
Desain NNKK dirancang sedemikian 

rupa, sehingga memudahkan pegawai 

mengingatnya seperti berupa singkatan 

huruf, simbol, nama akronim, dan sebagainya. 

Di bawah ini adalah salah satu contoh desain 

dengan mengunakan akrononim yang 

menarik untuk diingat pegawai.

Ada dua  hal yang menarik pada contoh di 

atas.

Pertama, adanya akronim yang mudah 
diingat pegawai 

I-Prospek merupakan akronim dari I : 
Integritas; Pro : Profesional; S: Sinergi, 
Pe: Pelayanan; dan K : kesempurnaan. 
Huruf I dapat diartikan saya, sedangkan 

prospek berarti harapan. Dari akronim 

I’m prospek, berarti saya adalah harapan 

organisasi untuk memajukan Direktorat 

Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dalam 

mewujudkan visi dan misi. Begitu pula 

sebaliknya, NNKK merupakan harapan baru 

bagi pegawai-pegawai untuk bekerja lebih 

baik lagi.

Tingkat kepuasan pelayanan publisitas 

DJKN sebesar 3,99 

menunjukkan adanya 

peningkatan pelayanan 

kepada masyarakat yang  

luar biasa. Kondisi ini 

mengisyaratkan kepada 

pegawai bahwa integritas 

harus dipertahankan, 

profesionalisme harus 

ditingkatkan, sinergi harus 

dibangun secara positif, 

pelayanan harus dilakukan 

sepenuh hati, dan perbaikan 

dilaksanakan secara terus-menerus untuk 

menjadi yang terbaik dalam menghadapi 

tantangan di masa depan yang semakin 

komplek. Ingat, Anda adalah harapan (i’m 
prospek).

Kedua, Memberi arti terhadap  warna 
Warna merupakan tanda, pengingat, 

pembeda, isyarat, atau identitas yang 

dapat menunjukkan perasaan sesorang 

untuk mengungkapan sesuatu. Warna 

memudahkan seseorang untuk mengingat, 

misalkan ketika orang diminta menyebutkan 

tim sepak bola di Eropa dengan kostum 

warna orange, maka secara otomatis akan 

menyebut Belanda. Warna dapat dikaitkan 

berbagai bidang, misalkan di bidang politik 

warna merah, biru, putih dapat menunjuk 

pada partai politik tertentu. Bidang ekonomi 

seperti dalam perusahaan warna merah, 

biru, kuning dapat menunjukkan ciri 

khas atau logo perusahaan 

untuk membedakan dengan 

perusaahan lain.

Langkah berikutnya setelah 

membuat akronim adalah 

memberikan warna dan arti pada 

NNKK. Melihat contoh diatas 

maka dapat diberikan warna dan 

arti sebagaimana tabel 1.

Implementasi terhadap contoh 

di atas dapat dilihat dari pakaian 

seragam pada Kementerian 

Keuangan dengan warna biru. 

Ketika melihat warna biru di 

lingkungan Kementerian Keuangan secara 

otomatis, mengingat nilai terakhir yaitu 

kesempurnaan. Begitu pula pada Kantor 

Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, 

dan Barat (Sulseltrabar) telah membuat 

seragam batik warna hijau yang indentik 

dengan nilai keempat yaitu pelayanan. 

Setiap hari, para pegawai berinteraksi dengan 

berbagai orang dengan pakaian beraneka 

warna. Ketika stakeholder menggunakan 

pakaian warna putih diharapkan pegawai 

ingat nilai Integritas, warna pakaian merah 

ingat nilai profesionalisme, warna kuning 

ingat nilai sinergi, warna hijau ingat 

nilai pelayanan, dan nilai biru ingat nilai 

kesempurnaan. Warna pakaian pengguna 

jasa diharapkan mampu menyadarkan 

dan mengingatkan Pegawai Kementerian 

Keuangan dalam menjalankan tugas dan 

fungsi. 

Pemahaman arti warna di atas secara 

otomatis akan menyadarkan dan mengingat 

kembali NNKK. Kesadaran akan arti 

pentingnya sebuah NNKK dapat membentuk 

sikap mental positif yang mendorong 

motivasi kerja, meningkatkan produktivitas 

kerja, dan pada akhirnya akan memberikan 

kepuasan kepada pemangku kepentingan/

stakeholder/pengguna jasa.

Bagan 2 menunjukkan bahwa pegawai yang 

melihat warna pakaian stakeholder akan 
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secara otomatis menghubungkan dengan 

warna pada NNKK. Pakaian stakeholder 
berwarna putih akan mengingatkan pegawai 

terhadap nilai-nilai Integritas, artinya 

pegawai dalam melaksanakan tugas harus 

jujur, tulus, dapat dipercaya, transparan, 

menjaga martabat, tidak melakukan hal-hal 

yang tercela, dan objektif. Sebuah warna 

pada NNKK diharapkan mempengarhui dan 

membentuk sikap mental positif pegawai 

dalam melaksanakan pekerjaan. 

Pegawai yang belum memahami arti sebuah 

warna pada NNKK kemungkinan tidak ingat 

,sehingga dalam bekerja masih menunjukkan 

sikap mental negatif seperti tidak jujur, 

lambat, tidak tuntas dalam menyelesaikan 

pekerjaan, berprasangka buruk, banyak 

mengeluh dalam bekerja, malas, tidak kreatif, 

dan sebagainya. Warna-warna pada NNKK 

di atas hanya sebagai alat bantu untuk 

memudahkan pemahaman, pengingat, dan 

pengendali dalam menjalankan pekerjaan.

1. Penetapan desain dan warna
Langkah ketiga dalam membangun NNKK 

melalui sebuah warna adalan penetapan 

desain dan warna. Penetapan dilakukan 

berdasarkan hasil kesepakatan pimpinan 

dalam suatu organisasi/perusahaan. Sumber-

sumber yang dapat dipakai dalam penetapan 

dengan membuat beberapa acara seperti 

dari lomba, seminar, pertemuan formal, dan 

sebagainya. 

2. Internalisasi NNKK
Langkah keempat merupakan tahapan 

terpenting dalam proses membangun 

NNKK. Tahap ini merupakan internalisasi 

atau sosialisasi terhadap desain dan warna 

NNKK yang telah ditetapkan oleh organisasi. 

Internalisasi merupakan kegiatan yang 

memerlukan dana yang cukup besar. 

Kegiatan ini juga merupakan promosi kepada 

pegawai agar NNKK dapat mempengaruhi 

perilaku pegawai dalam menjalankan tugas 

dan fungsi. Internalisasi dapat dilakukan 

berbagai cara seperti sosialisasi secara 

langsung kepada pegawai di masing-masing 

kantor, sosialisasi melalui media seperti iklan, 

spanduk, dan sebagainya. 

3. Evaluasi terhadap hubungan 
warna dengan perilaku pegawai
Langkah terakhir dalam membangun NNKK 

melalui sebuah warna adalah melakukan 

evaluasi hasil pelaksanaan internalisas-

nya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh pemberian warna 

dalam NNKK terhadap kesadaran pegawai 

dan mengetahui tingkat keberhasilan dalam 

membangun NNKK melalui sebuah warna. 

Apabila upaya membangun nilai-nilai belum 

optimal, maka kembali ke tahap pertama 

yaitu mencari ide-ide baru.

Membangun NNKK melalui sebuah 

warna merupakan salah satu cara untuk 

mempercepat internalisasi yang diharapkan 

menumbuhkan kesadaran, mengingat 

kembali, memahami, dan meningkatkan 

loyalitas pegawai untuk melaksanakan NNKK 

dengan sepenuh hati. Warna-warna pakaian 

stakeholder dapat dijadikan peringatan bagi 

pegawai untuk selalu ingat akan NNKK dalam 

menjalankan tugas dan fungsi.
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Guna membangun hubungan Kementerian 

Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu 

RI) dan Department of Finance and 
Deregulation Australia (DoFaD), mendorong 

pertukaran ide, dan pengetahuan, praktik 

dan pengalaman akuntansi Pemerintah 

Australia dalam pelaporan keuangan atas 

aset non–keuangan serta bagian dari 

rencana implementasi Standar Akuntansi 

Pemerintahan Berbasis Akrual tahun 2015, 

DoFaD dan Kemenkeu RI melalui Government 
Partnership Fund (GPF) memberangkatkan 

tim Kemenkeu RI ke Australia untuk study 
visit selama 5 (lima) hari pada tanggal 24 - 

27 September 2013. Study visit ini terdiri dari 

pejabat dan staf dari Kemenkeu RI (Direktorat 

Jenderal Kekayaan Negara  dan Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan).

Tim berangkat dari Jakarta 22 September 

2013 dengan flight GA712 pukul 23:45 WIB 

dan tiba di Canberra pada 23 September 

2013 pukul 13:45 waktu setempat disambut 

oleh John Ignatius, First Assistant Secretary 

dan Shane Stroud, Assistant Director, Asia 
Pasific Partnership Branch.  Kegiatan dimulai 

pada Selasa, 24 September 2013 dengan 

sambutan dan pengarahan oleh Thea Daniel, 
Assistant Secretary, Asia-Pacific Partnership 
Branch, berupa agenda kegiatan dan aturan 

protokoler Kantor Instansi Pemerintah 

Australia. Kegiatan dilanjutkan presentasi 

oleh Asep Suryadi berisi Kebijakan Umum 

Tata Kelola Aset yang berlaku di Indonesia, 

latar belakang, tujuan dan objek yang hendak 

dipelajari dalam Study Visit. 

Selanjutnya, disampaikan materi “Whole 
of Government Non-Financial Assets Policy” 

oleh Simon Techendorf, Assistant Secretary, 
Property Framework Branch, Guy Verney, 

Assistant Secretary, Heritage, Environment 
and Land Policy Branch dan Anthea Matis, 

Director, Property Framework Branch. Bahwa 

perkembangan manajemen properti Negara 

Commonwealth sejak 1980 dilakukan secara 

sentralisasi. Pada tahun 1997, berdasarkan 

Financial Management and Accountability Act 
(FMA Act), Kementerian/Lembaga (K/L) diberi 

tanggung jawab melakukan manajemen atas 

properti yang dimiliki. Lebih lanjut, Fabian 

Harding, Assistant Secretary, Project Inception 
Branch dan Justin Tim. Director, Project 
Inception Branch, DoFaD mengenai Capital 
Proposal menyampaikan panduan usulan 

Teks:
Asep Suryadi - Kepala Sub Direktorat Barang Milik Negara II

DJKN Ambil Bagian dalam
Study Visit di Australia
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capital works pada K/L adalah Commonwealth 
Property Management Framework. 

Di hari kedua study visit adalah Peter Gibson, 

Assistant Secretary-Financial Reporting and 
Accounting Branch. Peter membawakan 

materi  “Non-Financial Assets Accounting and 
Reporting”, Pada prinsipnya pelaksanaan 

akuntansi dan pelaporan di Australia 

dilakukan secara terdesentralisasi. DoFaD 

hanya memberikan guidelines terkait 

dengan manajemen aset dimana K/L diberi 

kewenangan yang besar terkait pengelolaan 

aset public, misalnya aset planning, kebijakan 

kodefikasi Barang, batasan minimum 

kapitalisasi, kebijakan stocktake, kebijakan 

revaluasi, penentuan useful live aset sampai 

dengan kebijakan penghapusan (disposal) 
untuk barang-barang tertentu. 

Pembicara selanjutnya, Shareez Farouk, 

National Manager, Statutory Reporting, 
Department of Human Services (DHS) dan 

Anthony Lee menyampaikan pelaporan 
aset dalam Laporan Keuangan Lembaga 

(Financial Statements) dan tidak ada 

persyaratan pelaporan aset pusat atau publik 

secara khusus, meskipun K/L berkewajiban 

menyampaikan Laporan Keuangannya setiap 

bulan ke DoFaD. Materi yang disampaikan 

seputar assets reporting at the agency level 
(pelaporan aset di tingkat K/L), intangibles 
(kebijakan aset tak berwujud di tingkat K/L), 
stocktake (Kebijakan Inventarisasi di tingkat 

K/L), dan fixed assets register (registrasi aset 

tetap di K/L). 

Hari berikutnya dalam kunjungan ke 

kantor Department of Defence (DoD),  yang 

menunjukkan fasilitas gedung DoD tidak ada 

yang menganggur, ada bank, kantin, travel 

agen, drug shop, café, dan fasilitas lain, bahkan 

beberapa usaha di bawah binaan DoD, 

seperti Bank of Defence, Minimarket DoD dan 

Travel Agen. John Anderson, Director Assets, 
DoD, menyatakan tidak terdapat idle assets 
dalam DoD, karena pemborosan jika terdapat 

bagian dari kantor yang idle. Kegiatan 

study kami berjalan dengan baik, diskusi 

terkait kegiatan stock take (inventarisasi), 

assets register, heritages assets, dan seputar 

intangible assets. 

Sesi berikutnya tim bertemu Commonwealth 
Scientific and Industrial Research Organisation 
(CSIRO), yaitu semacam lembaga penelitian 

dan pengembangan ilmu pengetahuannya 

pemerintah Australia. Pada sambutannya 

Gregory Joannon, General Manager of 
Finance dan Andrew Caird, Executive Manager 
Financial Accounting, CSIRO, bahwa produk 

penelitian dan pengembangan CSIRO tidak 

tercatat sebagai Intangible assets (aset tak 

berwujud).  

Hari terakhir, dilaksanakan pertemuan 

dengan ComCover (Risk, Insurance and Special 
Claims Branch) yaitu lembaga pemerintah 

yang bertugas mengelola dana asuransi 

Pemerintah Australia yang membahas 

seputar asuransi aset. Tentu saja ini hal 

baru, karena di Indonesia, pengenaan biaya 

asuransi pengadaan aset belum diatur. Di 

Australia semua aset yang dibeli pemerintah, 

atau dikelola oleh Pemerintah Australia dapat 

diasuransikan, termasuk asuransi sumber 

daya manusia pada masing-masing K/L.

Implementasi Hasil Study Visit
Dari hasil study visit, ada hal-hal yang dapat 

diimplementasikan dalam pengelolaan BMN 

di Indonesia, dan ada juga beberapa hal yang 

kurang sejalan dengan prinsip akuntasi dan 

pelaporan aset pemerintah, misalnya :

1. Penentuan batasan minimal nilai 

kapitalisasi yang berbeda antar K/L yang 

menyulitkan saat konsolidasi. Disamping 

tidak sejalan dengan Lampiran VII huruf 

c angka 3 PMK No.120/PMK.06/2007 

tentang Penatausahaan Barang Milik 

Negara, yaitu Pengeluaran untuk per 
satuan peralatan dan mesin, dan alat 
olah raga yang sama dengan atau lebih 
dari Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 
dan pengeluaran untuk gedung dan 
bangunan yang sama dengan atau lebih 
dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 
Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset 
Tetap tersebut dikecualikan terhadap 
pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/
jaringan, dan aset tetap lainnya berupa 
koleksi perpustakaan dan barang 
bercorak kesenian;

2. Tidak terdapat rekonsiliasi aset 

pemerintah. K/L menyampaikan 

laporan keuangan bulanan kepada 

DoFaD yang berisi nilai total nominal 

per-class assets. Dalam hal DoFaD 

membutuhkan data kuantitas aset 

suatu K/L, maka DoFaD membuat surat 

permintaan data tersebut kepada K/L 
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terkait. Hal ini tidak sejalan dengan 

Pasal 6 ayat (1) Peraturan Direktur 

Jenderal Kekayaan Negara Nomor 

PER-07/KN/2009 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang 

Milik Negara dalam rangka Penyusunan 

Laporan Barang Milik Negara dan 

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, 

yaitu Kementerian Negara/Lembaga 
melakukan pemutakhiran dan rekonsiliasi 
data BMN dengan DJKN selaku Pengelola 
Barang pada setiap jenjang pelaporan.

3. Aset disajikan sebesar fair value. Proses 

penilaian ulang dilakukan pada seluruh 

aset dengan siklus 3 (tiga) tahunan yang 

dilakukan penilai eksternal. Hal ini tidak 

sejalan dengan paragraf 22 Pernyataan 

Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 

nomor 07 tentang Aset Tetap, yaitu Aset 
tetap dinilai dengan biaya  perolehan. 
Apabila penilaian aset tetap dengan 
menggunakan biaya perolehan tidak 
memungkinkan maka nilai aset tetap 
didasarkan pada nilai wajar pada saat 
perolehan.

4. Perlakuan heritage assets yang 

diklasifikasi sebagai aset tetap. Heritage 
assets sama aset pada umumnya, 

dicatat baik dalam hal kuantitas dan 

juga nilainya yang berbeda adalah 

heritage assets bukan merupakan subjek 

depresiasi. Hal ini tidak sejalan dengan 

paragraf 64 PSAP, yaitu Pernyataan ini 
tidak mengharuskan pemerintah untuk 
menyajikan aset bersejarah (heritage 

assets) di neraca namun aset tersebut 
harus diungkapkan dalam Catatan atas 
Laporan Keuangan.

Beberapa hal kemungkinan besar dapat 

diterapkan dan mendukung implementasi 

pengelolaan aset di Indonesia, yaitu:

1. Pelimpahan wewenang yang cukup 

besar kepada masing-masing K/L 

membuat kebijakan pengelolaan aset-

aset yang kurang strategis misalnya 

peralatan kantor (equipments) dan 

persediaan (inventory);

2. Penerapan Cost Benefit Analysis (CBA) 
rencana pengadaan aset gedung dan 

bangunan, infrastruktur dan yang 

bersumber dari belanja modal lainnya 

yang bersifat strategis, termasuk di 

dalamnya analisis skema realisasi 

pengadaan aset tersebut;

3. Kebijakan impairment dan amortisasi 

terhadap aset tidak berwujud;

4. Kebijakan dan prosedur inventarisasi 

(stocktake) secara berkala terhadap 

aset juga dapat diterapkan tehadap 

pengelolaan BMN;

5. Menaikkan jumlah nilai kapitalisasi 

minimum aset.

Dari hasil study visit tersebut dapat dicoba 

untuk mengimplementasikan beberapa hal 

yang mungkin dapat disesuikan dengan 

kondisi yang sudah berjalan di Indonesia saat 

ini, misalnya:

1. amortisasi dan impairment terhadap 

aset tak berwujud;

2. penyusunan Cost Benefit Analysis pada 

implementasi perencanaan kebutuhan 

BMN;

3. perlindungan asuransi terhadap BMN, 

terutama BMN yang bersifat strategis;

4. penyusunan aset register terhadap 

semua BMN.

Adapun saran-saran selama pelaksanaan 

study visit tersebut yaitu :

1. perlu dipelajari kembali pemahaman 

komprehensif Cost Benefit Analysis 

secara teoritis maupun secara teknis 

perhitungan dalam rangka mendukung 

penerapan perencanaan kebutuhan 

BMN.

2. perlu adanya informasi mendalam 

terkait Aset Tak Berwujud (ATB) 

dan penghitungan amortisasi dan 

impairment terhadap aset tersebut, 

khususnya untuk mendukung 

implementasi laporan keuangan 

berbasis akrual;

3. adanya contoh kasus yang nyata 

(riil) yang membantu kemajuan 

implementasi siklus pengelolaan BMN 

yang diterapkan di Indonesia. (Tim 
Pelaksana Tugas - GPF II Activity 22)
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Kegiatan penertiban Barang Milik Negara 

(BMN) yang berasal dari Kontraktor Kontrak 

Kerja Sama (KKKS) telah selesai dilaksanakan. 

Kegiatan yang terdiri atas inventarisasi dan 

penilaian (IP) BMN KKKS berupa harta barang 

modal (HBM) tersebut diselesaikan dalam 

jangka waktu dua tahun, dimulai akhir tahun 

2010 sampai dengan akhir 2012. Berdasarkan 

hasil inventarisasi dan penilaian tersebut, nilai 

BMN KKKS non tanah yang dicatatkan pada 

neraca Laporan Keuangan Bendahara Umum 

Negara (LKBUN) KKKS pada tahun 2011 dan 

2012 masing-masing sebesar Rp136,1 Triliun 

dan Rp168 Triliun. 

Menurut BPK, pelaksanaan IP BMN KKKS 

yang telah dilakukan pemerintah pada tahun 

2010 dan 2011, masih terdapat kelemahan, 

yaitu belum memperhitungkan kelayakan 

kapitalisasi subsequent expenditure dan 

kewajaran penilaian aset scrap. Menurut 

BPK, yang dimaksud aset scrap adalah BMN 

KKKS yang sesuai laporan IP dinyatakan 

rusak berat, namun setelah diperiksa oleh 

BPK ternyata kondisi BMN KKKS tersebut 

tidak sesuai dengan pengertian rusak berat 

karena kondisi BMN KKKS sudah tidak utuh 

dan terlihat seperti besi tua. Sebagai contoh, 

BMN KKKS berupa air conditioner (AC) hanya 

ditemukan berupa sisa penutup kompresor 

AC.

Berdasarkan rekomendasi BPK tersebut, 

maka hasil IP BMN KKKS tahun 2010 dan 2011 

yang kondisi barangnya rusak berat belum 

dicatatkan pada neraca LKBUN BMN KKKS 

2011 dan harus dipisahkan dari hasil IP BMN 

KKKS sampai diperoleh kepastian tentang 

kondisi sebenarnya dari BMN KKKS tersebut. 

BMN KKKS rusak berat senilai Rp1,3 Triliun 

akhirnya diungkapkan pada Catatan atas 

Laporan Keuangan (CaLK) LKBUN BMN KKKS 

Tahun 2011.

Pada tahun 2012, Buletin Teknis IP 

disempurnakan antara lain dengan 

menambahkan status kondisi barang “rusak 

total” untuk mendefinisikan pengertian 

aset scrap. Definisi rusak total untuk barang 

bergerak adalah apabila barang dalam 

kondisi rusak berat dan tidak diperbaiki 

maupun dipergunakan sesuai fungsi awalnya 

(dibuktikan dengan surat keterangan/berita 

Teks: Krisno Nugroho - Pelaksana pada Dit. PNKNL

Perlakuan BMN Rusak Berat pada
BMN KKKS
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acara).

Apa bedanya kondisi rusak total dengan 

rusak berat? Pada BMN KKKS dengan kondisi 

rusak berat, masih dimungkinkan untuk 

diperbaiki/direhabilitasi, meskipun biayanya 

sudah tidak ekonomis lagi. Sedangkan 

BMN KKKS dengan kondisi rusak total, BMN 

KKKS tersebut memenuhi kriteria kondisi 

rusak berat ditambah lagi surat keterangan/

berita acara yang menyatakan bahwa BMN 

KKKS tersebut tidak diperbaiki maupun 

dipergunakan sesuai fungsi awalnya. Dari 

sisi penilaian, aset dengan kondisi rusak 

total, persentase penyusutannya lebih besar 

dibandingkan dengan aset yang kondisinya 

rusak berat.

Pada pelaksanaan IP tahun 2012, buletin 

teknis IP yang disempurnakan sudah 

diterapkan, sehingga meskipun BMN KKKS 

dengan kondisi rusak berat namun masih 

akan digunakan, BMN KKKS tersebut masih 

dapat dicatatkan dalam neraca LKBUN 

KKKS tahun 2012, sedangkan BMN KKKS 

yang ditemukan dengan kondisi rusak total 

dipisahkan dari pencatatan.

Untuk menindaklanjuti temuan BPK terkait 

aset scrap, DJKN, BPKP, SKK Migas, dan KKKS 

melakukan verifikasi dan validasi BMN KKKS 

rusak berat yang telah di IP pada tahun 2010-

2011 yang tujuannya untuk mendapatkan 

keterangan secara jelas dari KKKS selaku 

pihak yang memakai BMN KKKS.

BMN KKKS rusak berat berdasarkan 

keterangan pengguna teknis, diklasifikasikan 

menjadi dua kelompok:

1. BMN KKKS yang masih akan digunakan 

oleh KKKS

Meskipun kondisinya rusak berat, 

KKKS masih dimungkinkan untuk 

menggunakan BMN KKKS tersebut. 

Hal ini dilakukan dengan cara 

menggunakan untuk keperluan lain 

atau untuk diperbaiki lagi. Nilai BMN 

KKKS rusak berat yang masih akan 

digunakan oleh KKKS sebesar Rp988 

Milyar

2. BMN KKKS yang tidak akan digunakan 

oleh KKKS

BMN KKKS yang masih dikuasai 

oleh KKKS diperoleh mulai 

sekitar tahun 1970-an, sehingga 

wajar seandainya ada BMN 

KKKS yang rusak berat dan tidak 

dapat diperbaiki lagi. BMN KKKS 

tersebut direkomendasikan 

untuk dihapuskan dengan cara 

diserahkan kepada negara yang 

selanjutnya akan dilakukan 

pengelolaan lebih lanjut antara lain 

dijual melalui lelang. Nilai BMN KKKS 

rusak berat yang tidak akan digunakan 

oleh KKKS sebesar Rp356 Miliar.

Secara akuntansi, kelompok 1 dapat dicatat 

sebagai aset dalam neraca, karena BMN 

tersebut diharapkan dapat memberi manfaat 

ekonomis di masa yang akan datang dan 

masih dapat menunjang kegiatan usaha 

hulu miga. Sedangkan kelompok 2 tidak 

dapat dicatat sebagai aset, karena selain 

tidak dapat menunjang kegiatan usaha hulu 

migas, aset yang masuk kelompok 2 juga 

direkomendasikan untuk segera dihapuskan, 

sehingga harus diungkapkan dalam CaLK.

Pada neraca LKBUN KKKS tahun 2012, BMN 

KKKS non tanah dicatat sebesar Rp129,6 

Triliun setelah dikurangani penyusutan 

sebesar Rp38,4 Triliun. Nilai sebesar itu 

sudah termasuk BMN KKKS rusak berat yang 

masih digunakan oleh KKKS sebesar Rp988 

Miiar, sedangkan BMN KKKS yang tidak akan 

digunakan oleh KKKS sebesar Rp356 Milyar 

diungkapkan pada CaLK.

Sebagaimana diketahui, seluruh BMN KKKS 

yang dibeli/digunakan oleh KKKS akan di-

cost recovery artinya semua pembelian BMN 

KKKS yang akan digunakan untuk kegiatan 

hulu migas akan diganti oleh pemerintah 

melalui mekanisme cost recovery. Optimalisasi 

penggunaan BMN KKKS akan sangat 

membantu pemerintah dalam mengurangi 

cost recovery yang dibayarkan kepada KKKS. 

Pengurangan cost recovery pada akhirnya 

akan meningkatkan penerimaan negara dari 

sektor migas. (Penulis merupakan pelaksana 
pada Direktorat PNKNL)
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Sukses TOEFL/IELTS,
Sukses Meraih Beasiswa Idaman
(Bagian I)

Pada kesempatan sebelumnya di Media 

Kekayaan Negara Edisi 13 Tahun IV/2013 

dibahas Catatan  Ringan dari Bursa Beasiswa 

oleh J.A Lukito dan Bagus Kurniawan, 

pegawai pada Sekretariat DJKN. Kali ini 

penulis ingin sedikit menambahkan catatan 

itu dari sisi lain yang lebih spesifik mengenai 

tes kemampuan bahasa Inggris sebagai 

persyaratan standar beasiswa baik program 

studi di dalam negeri maupun di luar negeri.  

Keinginan tersebut terbetik salah satunya, 

karena penulis baru saja mengikuti diklat 

persiapan TOEFL Internet Based Testing (iBT) 

Angkatan 2 tahun 2013 yang diselenggarakan 

oleh Pusdiklat Keuangan Umum dari tanggal 

19 Agustus s.d. 13 September 2013. 

Bagi Penulis, mengasah kemampuan bahasa 

Inggris merupakan tantangan terbesar 

dan membutuhkan usaha yang paling 

keras dibandingkan tes kemampuan lain 

yang disyaratkan dalam beasiswa. Betapa 

tidak, penulis membutuhkan waktu enam 

bulan yaitu dari bulan Januari s.d. Juli 2007 

untuk mengikuti kursus persiapan TOEFL 

yang diselenggarakan oleh Netherlands 

Education Support Office (NESO), lembaga 

resmi Pemerintah Belanda untuk program 

studi di Belanda. Oleh karena itu tulisan 

ini juga merupakan knowledge sharing 
dan pengalaman penulis mengikuti 

kursus tersebut hingga akhirnya berhasil 

memperoleh beasiswa S2  Program Studeren 
in Nederland (StuNed) pada tahun 2007 dan 

Short Course dari Netherlands Fellowship 
Program (NFP) pada tahun 2012, keduanya  

di Belanda dan diperoleh secara mandiri.

Tulisan ini bersifat informatif dan persuasif 

dan mengingat keterbatasan tempat, maka 

tulisan ini akan dibagi dalam dua bagian, 

bagian pertama membahas tentang serba-

serbi tes kemampuan Bahasa Inggris 

sebagai bagian dari strategi mengenali dan 

memahami “medan pertempuran”, dan 

bagian selanjutnya adalah pembahasan 

tentang strategi untuk mendongkrak nilai 

TOEFL/IELTS.

Bahasa Inggris Sebagai Kunci Sukses 
Tes kemampuan Bahasa Inggris yang 

dimaksud penulis di sini tentunya adalah 

tes atau ujian yang dilakukan sebagai salah 

satu syarat diterimanya seseorang untuk 

mengikuti program studi utamanya di 

luar negeri. Penulis berpendapat bahwa 

kemampuan bahasa Inggris adalah kunci 

sukses mendapatkan beasiswa terutama 

program studi di luar negeri dan melihat 

dunia luar, secara gratis. Mengapa demikian? 

Ada empat persyaratan standar yang harus 

diikuti oleh calon penerima beasiswa: Tes 

Potensi Akademik, Psikotes, Wawancara, 

Tes kemampuan Bahasa Inggris. Apabila 

persyaratan di atas diibaratkan empat  kunci 

jendela, maka sebagai pegawai Kementerian 

Keuangan, tiga kunci pertama tentu sudah 

di tangan, mengingat untuk bisa diterima 

sebagai pegawai Kementerian Keuangan, 

tiga persyaratan pertama sudah terlewati 

atau sudah teruji dan berhasil. Nah, tinggal 

tes kemampuan bahasa Inggris yang harus 

diasah, karena skor yang dipersyaratkan 

oleh perguruan tinggi luar negeri biasanya 

lebih tinggi daripada yang disyaratkan untuk 

diterima Kementerian Keuangan. Walhasil, 

bahasa Inggris adalah kunci keberhasilan 

mendapatkan beasiswa ke luar negeri.

Guna memahami liku-liku tes kemampuan 

bahasa Inggris sehingga peminat beasiswa 

dapat mengatur strategi pencapaian skor 

yang dibutuhkan, berikut informasi tentang 

tes yang digunakan untuk mengukur 

kemahiran bahasa Internasional tersebut. 

Jenis Tes Kemampuan Bahasa Inggris
Tes kemampuan bahasa Inggris yang paling 

umum saat ini antara lain sebagai berikut:

1. Test of English as a Foreign Language 
(TOEFL)
Test jenis TOEFL ini paling banyak diterima di 

perguruan-perguruan tinggi di dunia. Lebih 

dari 9000 perguruan tinggi di 130-an  negara 

dapat menerima TOEFL sebagai syarat 

penerimaan mahasiswanya. Berdasarkan cara 

pengisian dan pengerjaannya, terdapat dua 

jenis tes dalam TOEFL sebagai berikut:

a. TOEFL Paper Based Test (PBT)
Sesuai namanya, PBT  dilakukan dengan 

format pengisian di atas kertas. Tes ini 

memakan waktu pengerjaan kurang lebih 3,5 

jam. Kisaran skor PBT adalah 310  – 677. Tabel 

struktur tes PBT dapat dilihat pada tabel 1.

Pada TOEFL International yang 

Teks:
Sunadi - Kepala Seksi pada DIrektorat PKNSI
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diselenggarakan oleh ETS (English Testing 
Service) sebagai lembaga resmi internasional 

penyeleggara TOEFL, selain tiga materi 

tes di atas peserta diharuskan mengikuti 

tes menulis atau Testing of Written English 

(TWE). Tes ini bertujuan untuk mengukur 

kemampuan menulis dalam bahasa Inggris. 

Skor TWE ini terpisah dari skor TOEFL dengan 

kisaran 1 – 6. Biaya untuk mengikuti TOEFL 

International adalah USD 170.

Adapun TOEFL Institutional Testing Program 

(ITP) adalah PBT yang dikeluarkan oleh ETS, 

tetapi penyelenggaraan dan penggunaan 

fasilitas ujian dilakukan oleh lembaga 

setempat seperti universitas, lembaga 

kursus Bahasa Inggris atau lembaga lainnya 

yang telah bekerja sama dengan ETS. 

Hampir sebagian besar program beasiswa 

dapat menerima ITP sebagai prasyarat 

penerimaannya seperti  NFP & StuNed NESO, 

DAAD, Foreign Fullbright Program, Ford 

Foundation International Fellowship Program, 

AAS (dahulu ADS). Biaya untuk mengikuti 

ITP lebih terjangkau dan bervariasi berkisar 

antara Rp 300 ribu – Rp 350 ribu ditentukan 

oleh masing-masing penyelenggara. Hasil 

tes ini hanya berlaku selama  dua tahun. Di 

Indonesia, lembaga yang dipercaya oleh ETS 

untuk mengawasi dan mengkoordinasikan 

penyelenggaraan TOEFL International dan 

ITP seluruh Indonesia adalah IIEF (Indonesian 
International Education Foundation). Informasi 

resmi jadwal penyelenggaraan ITP dapat 

dilihat melalui www.iief.or.id.

b. Internet Based Test  TOEFL (iBT) 
Internet Based Test  TOEFL  (iBT) dilakukan 

secara online menggunakan jaringan 

internet.  Tes ini telah 

ada sejak September 

2005. Berbeda 

dengan PBT, materi 

kemampuan yang diujikan lebih lengkap dan 

teritegrasi yaitu meliputi reading, listening, 
speaking dan writing. Waktu tes berkisar 

antara 4 – 4,5 jam.  Adapun kisaran skor iBT 

adalah 0 -120.  Struktur iBT dapat dilihat pada 

tabel 2.

Biaya untuk mengikuti tes ini bervariasi 

antara USD 160 – 250. Di Indonesia, 

biayanya adalah USD  175. Pendaftaran iBT 

secara online dilakukan pada website resmi 

https://toefl-registration.ets.org/TOEFLWeb/

extISERLogonPrompt.do. Adapun informasi 

mengenai universitas-universitas mana 

saja yang dapat menerima nilai skor TOEFL 

baik PBT maupun iBT dan berapa skor yang 

disyaratkan oleh masing-masing lembaga 

pendidikan di seluruh dunia, dapat dilihat 

melalui website http://toeflgoanywhere.org/

asu-advanced-search.

Selain dua tipe 

TOEFL di atas, ada 

satu jenis TOEFL 

lagi yaitu TOEFL 

Computer Based 
Test (cBT). TOEFL ini 

mulai diperkenalkan 

pada 1998 dan 

telah berakhir pada 

September 2006 

digantikan oleh iBT 

yang hadir setahun 

sebelum masa cBT 

berakhir.  Sesuai 

namanya, pengerjaan tes cBT dilakukan 

melalui computer. Jenis soal dalam 

cBT hampir sama dengan PBT, namun 

ditambahkan tes writing. Rencananya PBT 

pun akan ditiadakan dan digantikan oleh iBT. 

PBT hanya akan diselenggarakan di tempat-

tempat yang belum terjangkau oleh jaringan 

internet. Adapun perbedaan antara  iBT 

dan PBT berdasarkan struktur soalnya dapat 

diuraikan sebagaimana tabel 3.

2. International English Language 
Testing System (IELTS)
Dengan durasi yang lebih singkat yaitu dua 

jam 45 menit dibandingkan TOEFL, IELTS juga 

mengukur kemahiran seseorang berbahasa 

Inggris melalui empat materi  tes, yaitu 

listening, reading,writing dan speaking. Aksen 

British terkesan kental dalam tes ini. Maklum 

IELTS memang dilahirkan oleh British Council. 

Dalam perkembangannya, lembaga resmi 
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yang mengelola IELTS selain British Council 

adalah IDP: IELTS Australia dan Cambridge 

English Language Assessment.  Hasil IELTS 

memiliki skala skor dari  0-9.  Penyelenggaraan 

tes IELTS dilakukan di lebih dari 900 lokasi tes 

di 130 negara. Skor IELTS juga diterima oleh 

sebagian besar sekolah atau perguruan-

perguruan tinggi yang menerima TOEFL 

untuk penerimaan mahasiswanya. Perguruan 

tinggi yang dapat menerima IELTS sebagai 

syarat masuknya dapat dilihat pada website 

http://bandscore.ielts.org/search.aspx. 

Berdasarkan fungsinya IELTS dapat digunakan 

untuk dua tujuan, yaitu untuk melanjutkan 

pendidikan dan bekerja di luar negeri. Format 

ujian untuk kedua tujuan tersebut hanya 

dibedakan pada sesi reading dan writing 

saja, sedangkan pada listening dan speaking 

digunakan soal ujian  yang sama. Struktur 

IELTS untuk keperluan akademis dapat dilihat 

pada tabel 4.

Di Indonesia biaya mengikuti IELTS adalah 

USD 195. Untuk mengetahui jadwal tes dan 

registrasi dapat mengunjungi website http://

www.ielts.org/test_centre_search/search_

results.aspx. Adapun guna mengetahui 

konversi nilai IELTS dibandingkan dengan 

TOEFL iBT dapat menggunakan aplikasi 

online dalam website http://www.ets.org/

toefl/institutions/scores/compare/.
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Perjalanan darat sejauh 82 km terasa 

cukup lama, walaupun ditempuh melalui 

jalan tol. Siang itu, Tim Media Kekayaan 

Negara melakukan perjalanan dari kantor 

pusat menuju salah satu kantor wilayah 

DJKN terdekat dari Jakarta, Kantor Wilayah 

(Kanwil) DJKN Banten. Menurut informasi, 

perjalanan tersebut biasa ditempuh sekitar 

satu setengah sampai tiga jam dari Jakarta, 

tergantung dari kondisi lalu lintas. 

Lokasi Kanwil DJKN Banten terletak di Jalan 

Diponegoro Nomor 9 Serang, berada di 

sekitaran pusat pemerintahan Provinsi 

Banten. Cukup mudah menemukan kantor 

yang sebelumnya bernama Kanwil VI DJKN 

Serang ini, karena letaknya yang strategis di 

jantung Kota Serang.

Kedatangan kami disambut oleh gedung 

yang megah. Bangunan masih terlihat baru. 

Kanwil DJKN Banten resmi menempati 

gedung ini sejak tahun 200x.

Memasuki lobi,  struktur bangunan 

modern tampak terlihat. Bangunan tiga 

lantai ini memiliki struktur lobi berdinding, 

sejalan dengan program meminimalkan 

penggunaan listrik di siang hari. Lobi pun 

terlihat modern, dengan meja penerimaan 

dan ruang tamu, kesan nyaman dan bersih 

semakin terasa.

Sebelum menuju ruangan Kepala Kanwil, 

kami sempat mengunjungi ruang kerja 

Kanwil DJKN Banten. Terlihat rapi dan bersih. 

Beberapa pegawai menyambut kami dengan 

senyuman dan sapaan.

Rasanya membutuhkan beberapa paragraf 

lagi untuk melanjutkan tulisan deskripsi 

tentang kantor ini. Yang jelas, dari segi fisik 

bangunan dan infrastruktur, kantor ini terlihat 

terawat dan rapi. Bagaimana dengan capaian 

kinerja dan capaian-capaian lain?

Kinerja Kanwil DJKN Banten
Setelah disambut beberapa pegawai 

dengan ramah, kami langsung menuju 

ruangan Kepala Kanwil DJKN Banten untuk 

wawancara. Kepala Kanwil DJKN Banten Nur 

Purnomo didampingi tiga kepala bidang dan 

Kepala Bagian Umum terlihat telah siap.

Mengawali wawancara, Kepala Kanwil 

menjelaskan capaian indikator kinerja 

utama (IKU) Kanwil Banten tahun 2012 dan 

Semester I tahun 2013. Untuk tahun 2012, 

capaian kinerja Kanwil DJKN Banten dengan 

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 

102,74%. Angka tersebut menandakan 

bahwa realisasi capaian kinerja telah 

tercapai, bahkan melebihi target.  Dari sisi 

stakeholder perspective, utilisasi kekayaan 

negara dan pendapatan negara telah 

mencapai level optimal dengan realisasi 

target telah mencapai 120%. Untuk Internal 
process perspective, pelaksanaan pengelolaan 

kekayaan negara, pengurusan piutang 

negara, dan pelayanan lelang yang efektif 

dan efisien realisasinya telah mencapai rata-

rata 107,72%. Untuk kegiatan pembinaan 

yang efektif, IKU mencapai 102,31%. Secara 

keseluruhan, di tahun 2012, Kanwil DJKN 

Banten memiliki 16 IKU yang berstatus hijau 

(tercapai).

Pada Semester I tahun 2013, NKO Kanwil DJKN 

Banten telah mencapai 108,39% dari target. 

Sungguh suatu capaian yang patut diacungi 

jempol. IKU ini telah melampaui target, 

terutama dari sisi pengelolaan kekayaan 

negara yang optimal, pendapatan negara 

yang optimal, monitoring dan evaluasi 

Teks dan Foto:
Qori Kharismawan

Berikan yang 
Terbaik untuk 
Masyarakat

Kantor Wilayah DJKN Banten
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yang efektif, pembentukan SDM 

yang berkompetensi tinggi, 

perwujudan TIK yang terintegrasi, 

dan pengelolaan anggaran yang 

optimal.

Kanwil DJKN Banten dan 
Stakeholders
Seperti yang diketahui bersama, 

tugas Kanwil merupakan 

koordinator wilayah. Kepala Kanwil 

menjelaskan langkah yang telah 

dilakukan guna meningkatkan 

koordinasi baik dengan KPKNL 

maupun pihak stakeholders.

“Kanwil DJKN Banten senantiasa 

memberikan bimbingan 

pembinaan kepada KPKNL, 

baik melalui kunjungan dalam 

rangka problem solving maupun 

mengadakan rapat misalnya 

melalui Rakorda,” jelas Kakanwil.

Rapat Koordinasi Daerah membahas antara 

lain: evaluasi IKU, dan penyusunan rencana 

strategis. Apabila ada suatu permasalahan 

yang perlu didiskusikan, Kanwil segera 

mengundang KPKNL. Kanwil juga selalu 

memantau dan merespon berbagai macam 

tugas dan fungsi, baik yang ada di KPKNL 

sendiri maupun penugasan dari Kantor Pusat 

DJKN.

Berbicara mengenai strategi, kepala kanwil 

menjelaskan apa saja yang telah dilakukan 

,sehingga target-target dapat tercapai. 

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kanwil, 

tiap-tiap bidang dan bagian secara berkala 

melakukan pembinaan baik dengan melalui 

surat maupun kunjungan langsung.

“Kami juga mengadakan rapat evaluasi 

secara periodik dengan mengundang 

KPKNL dan Bidang/Bagian terkait dengan 

pelaksanaan tugas masing-masing. Dengan 

adanya rapat evaluasi tersebut, terpantau 

target yang sudah tercapai dan yang belum 

tercapai targetnya,” jelas Nur Purnomo.

Selain langkah di atas, kanwil juga terus 

mengkoordinasikan langkah-langkah yang 

akan dilakukan terkait realisasi capaian 

kinerja yang masih di bawah target, dan 

melaksanakan sosialisasi, serta penggalian 

potensi pada setiap bidang.

Disinggung mengenai program penyelesaian 

BMN rusak berat/hilang, pada prinsipnya 

Kanwil DJKN Banten menyambut baik 

program tersebut dan telah menghimbau 

agar KPKNL segera berkoordinasi dengan 

satker, sehingga satker mengidentifikasi BMN 

Rusak berat/hilang dan segera melaksanakan 

proses penghapusannya sesuai ketentuan. 

Stakeholder DJKN saat ini adalah Kementerian 

dan Lembaga (K/L), sehingga perlu koordinasi 

yang baik dalam rangka menyelesaikan tugas 

dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan 

negara. Kepala kanwil menjelaskan, bahwa 

koordinasi yang berjalan selama ini cukup 

baik. Komunikasi dilakukan baik melalui 

surat-surat maupun pertemuan formal 

bahkan informal, misalnya melakukan 

koordinasi dalam bentuk surat, rapat, atau 

kunjungan dalam rangka program sertipikasi 

BMN, atau menjadi nara sumber sosialisasi 

pengelolaan BMN di unit mereka. Kanwil 

telah dan akan terus menjadi problem solver 
terhadap permasalahan yang dihadapi K/L di 

wilayah kerjanya.

Terkait temuan BPK, Pelaksanaan Inventarisasi 

dan penilaian sebagai tindak lanjut temuan 

Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPP 2011 

telah selesai dilakukan pada 17 satuan kerja.

Terkait pencanangan Sales Means Action 

oleh Kantor Pusat, Kanwil DJKN Banten 

menyambut baik dan menilai hal ini 

positif. Untuk terwujudnya rencana 

tersebut, perlu upaya secara terus-menerus 

supaya masyarakat lebih tertarik untuk 

melaksanakan setiap penjualan secara 

lelang. Begitu juga dengan Security Paper, 
selama ini sudah berjalan dengan baik proses 

penggunaannya. Kutipan risalah lelang 

lebih sederhana, efektif, dan efisien, serta 

mempunyai model tersendiri. Yang paling 

penting, dari segi keamanan, risalah ini 

mendukung untuk menghindari pemalsuan.
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Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di 
Kanwil DJKN Banten
Saat ini telah diterbitkan Surat Edaran 

Menteri Keuangan Nomor SE-10/MK.01/2013 

tentang Program Pengendalian Gratifikasi 

di Lingkungan Kementerian Keuangan. 

Menanggapi surat tersebut, kakanwil 

menjelaskan bahwa pekerjaan yang 

paling rentan dalam pemberian gratifikasi 

adalah pengadaan barang/jasa, agar tidak 

terjadi penyimpangan kakanwil langsung 

memonitor langsung, mulai perencanaan 

sampai dengan selesai. 

Semua pegawai/pejabat  yang terlibat dalam 

pengadaan harus mematuhi aturan yang 

berlaku.

“Jika rekanan memberikan sesuatu, pasti akan 

mempengaruhi kualitas atau harga barang, 

sehingga merugikan negara tidak menutup 

kemungkinan pekerjaan kita dikendalikan 

mereka. Hal ini harus dihindari,” tegas Nur 

Purnomo.

Kepala Kanwil selalu menghimbau kepada 

semua pejabat/pegawai di lingkungan DJKN 

Banten untuk bekerja dengan ikhlas, tanpa 

pamrih, bekerja dengan hati, dan dilarang 

menerima imbalan, sekecil apapun, dan 

dalam bentuk apapun. 

Pembinaan Sumber Daya Manusia
Kanwil DJKN Banten mendukung pegawai 

yang berkeinginan menempuh jenjang 

pendidikan lebih tinggi dan selalu 

mengikutsertakan mereka pada berbagai 

diklat. Satu hal yang selalu ditekankan, 

selesai mengikuti diklat setiap pegawai harus 

melakukan transfer of knowledge kepada 

pegawai lain. Di samping itu, disiplin pegawai 

menjadi perhatian tersendiri, karena hal ini 

menyangkut ketaatan pada peraturan yang 

telah ditetapkan.

Kanwil DJKN Banten selalu berusaha 

memberikan yang terbaik, baik bagi 

pemerintah/negara, maupun bagi 

masyarakat. Di wilayah Kanwil DJKN Banten, 

keberadaan DJKN sangat dibutuhkan oleh 

pemerintah daerah, termasuk oleh kota/

kabupaten se-Banten untuk pelaksaaan 

inventarisasi dan penilaian aset Pemda dalam 

rangka penyusunan laporan keuangan 

pemerintah daerah.

Tugas dan fungsi sebagai unit Pemerintah 

Pusat tetap menjadi prioritas utama bagi 

Kanwil DJKN Banten. Resources yang ada 

selalu ditekankan untuk pelaksanaan tugas 

tersebut. Apabila ada resources yang tersedia 

untuk membantu Pemerintah Daerah, Kanwil 

DJKN Banten selalu siap untuk membantu 

sehingga kualitas LKPD semakin baik dari 

periode sebelumnya atau dengan predikat 

WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) khususnya 

untuk pengelolaan aset daerah.

Reformasi Birokrasi dan Nilai-Nilai 
Kementerian Keuangan
Pada dasarnya, reformasi birokrasi adalah 

perubahan mindset dan cultural set, dari 

penguasa menjadi pelayan, dari wewenang 

menjadi peranan, dari jabatan menjadi 

amanah, dari ego sektoral menjadi ego 

nasional, dan dari output menjadi outcome. 

Guna mewujudkan selalu ditekankan, hal 

dimaksud agar Nilai-Nilai Kementerian 

Keuangan senantiasa dipegang teguh oleh 

seluruh pegawai di lingkungan Kanwil DJKN 

Banten.

Kesuksesan dalam pelaksanaan tugas dan 

fungsi Kanwil DJKN Banten bukanlah sumber 

hal yang dapat berdiri sendiri. Kesuksesan 

tersebut tentunya merupakan rentetan dari 

keberhasilan yang saling bersinergi antara 

satu bidang dengan bidang yang lainnya 

dengan menerapkan Nilai-Nilai Kementerian 

Keuangan.
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Pulau Dewata, begitu kira-kira kebanyakan 

orang menyebut pulau ini.  Selain panorama, 

seni dan budaya menjadi daya tarik tersendiri 

bagi pulau ini. Pulau yang juga terkenal 

melalui lagu Denpasar Moon terletak 3,2 km 

dari pulau Jawa dan tak heran bila banyak 

unit instansi pemerintah membangun 

kantor perwakilannya di sini, tidak terkecuali 

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 

(DJKN) sebagai salah satu unit Kementerian 

Keuangan. Perwakilan DJKN yaitu Kantor 

Wilayah Bali dan Nusa Tenggara membawahi 

beberapa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 

dan Lelang (KPKNL) dan salah satunya adalah 

KPKNL Denpasar. 

KPKNL Denpasar yang dinobatkan sebagai 

KPKNL terbaik di DJKN tahun 2011 ini 

menempati Gedung Keuangan Negara di 

Jalan Dr. Kusuma Atmaja, bersama beberapa 

kantor pelayanan Kementerian Keuangan 

lain dan Kantor Wilayah DJKN Bali dan 

Nusa Tenggara. Sebelumnya pada tahun 

2010 KPKNL Denpasar ditetapkan sebagai 

KPKNL teladan dan pada tahun 2011, KPKNL 

Denpasar terpilih sebagai kantor pelayanan 

terbaik kedua tingkat Kementerian Keuangan. 

Selain itu, pada tahun 2013, KPKNL Denpasar 

dipercaya mewakili Kementerian Keuangan 

pada pemilihan penerima penghargaan 

“Citra Pelayanan Prima”. 

Tahun 2012, KPKNL Bali menorehkan capaian 

kinerja IKU sebesar 97,45 % , namun masih 

terdapat kendala beberapa IKU belum 

tercapai yaitu lelang dan PNDS. Belum 

tercapainya IKU PNDS disebabkan oleh 

terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi 

(MK) yang menyatakan bahwa pengurusan 

piutang negara yang berasal dari BUMN 

tidak lagi dilakukan DJKN. Walaupun terdapat 

potensi penyelesaian piutang negara dan 

telah mencapai tahap pengumuman lelang, 

namun dengan terbitnya putusan MK, maka 

eksekusi sementara ditangguhkan hingga 

menunggu petunjuk lebih lanjut.

Lain hal lelang, capaian IKU belum memenuhi 

target disebabkan oleh banyaknya lelang 

batal karena pelunasan hutang. Terkait hal 

tersebut, KPKNL Denpasar menanggapinya 

sebagai sebuah catatan  tersendiri sebagai 

peningkatan pelayanan KPKNL Denpasar 

kepada para penerima jasa/pemohon lelang.  

“…kepuasan stakeholders lebih utama dari 

sekedar pencapaian target on paper,” ujar Win 

Handoyo. Total jumlah pokok lelang yang 

dibatalkan sebesar Rp80 milyar dengan 120 

frekuensi. Selain itu, untuk capaian semester 

I tahun 2013, KPKNL Denpasar mencatatkan 

angka 115,76 %. Berbicara strategi, Win 

Handoyo menjelaskan pencapaian target 

harus didukung dengan perencanaan 

realistis, selanjutnya memotivasi pegawai 

sehingga tercipta komitmen dari pimpinan 

dan seluruh pegawai untuk bekerja sama 

dan berusaha memberikan yang terbaik 

bagi kantor guna mencapai target yang 

ditetapkan.

Teks:Tajudin
Foto: Qori Kharismawan

Citra Pelayanan Prima
KPKNL Denpasar
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Mengenai program penyelesaian BMN rusak 

berat, Bapak 3 orang anak ini menyatakan 

program ini merupakan program 

berkelanjutan pada Kementerian/Lembaga. 

Setiap satuan kerja pasti memiliki BMN rusak 

berat, karena BMN terutama berupa barang 

bergerak pasti memiliki masa manfaat. Ketika 

masa manfaat berakhir, secara teknis barang 

tersebut akan mengalami kerusakan, belum 

lagi barang-barang yang rusak sebelum 

masa manfaatnya habis. Sesuai tertib hukum 

dan administrati, barang-barang tersebut 

masuk dalam proses penghapusan.

“Jadi yang penting kita harus bisa menciptakan 

suatu sistem yang mempermudah 

pendataan dan kontrol terhadap BMN rusak 

berat, pencatatan yang tertib dari pengguna 

barang akan memperlancar proses 

pengelolaan/penyelesaian BMN rusak berat,” 

ujar pria yang hobi bermusik ini.

Win berpendapat, secara umum program 

penyelesaian BMN rusak berat/hilang di 

lingkungan Kementerian Keuangan dapat 

berjalan dengan baik dan setiap permohonan 

yang masuk diproses sesuai ketentuan yang 

berlaku. Sebagai informasi, KPKNL Denpasar 

memiliki 19 Satker Kementerian Keuangan, 

19 Satker yang memiliki BMN Rusak Berat 9 

Satker dan kesemuanya telah diajukan proses 

penyelesaiannya.  

Ketika ditanya terobosan pelayanan apa 

saja yang dilakukan oleh KPKNL Teladan 

Denpasar, pria yang juga gemar berolahraga 

ini menjelaskan bahwa kantor pelayanan 

teladan pada intinya adalah kantor yang 

modern dengan SDM yang andal. Dengan 

demikian, KPKNL Teladan diharapkan dapat 

memberikan pelayanan melebihi ekspektasi 

pengguna jasa. 

Untuk mencapai hal tersebut, terobosan 

KPKNL Denpasar antara lain dengan 

Pelayanan yang diupayakan lebih cepat dari 

Standard Operating Procedure (SOP) yang 

ditetapkan, contohnya Penetapan Status 

Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) 

berupa Tanah dan/atau Bangunan selama 5 

hari kerja, diselesaikan 1 hari kerja. Demikian 

juga dengan penerbitan Kutipan Risalah 

Lelang kepada pembeli. Berdasarkan SOP, 

penyelesaiannya 1 hari kerja sejak pembeli 

memenuhi semua kewajibannya, dapat 

diselesaikan waktu 2 jam. Hal yang tidak kalah 

penting guna mencapai pelayanan yang 

lebih cepat dilakukan melalui peningkatan 

kompetensi pegawai, peningkatan motivasi 

pegawai, dan penerapan budaya kerja 

kementerian keuangan.

Terkait program sertipikasi, KPKNL Denpasar 

tetap mengawal program tersebut sampai 

tuntas. Langkah yang ditempuh KPKNL 

Denpasar untuk mendukung program 

tersebut antara lain memastikan target 

normatif sertipikasi dapat diproses. Win 

berharap, pelaksanaan program sertipikasi 

tanah BMN pada tahun 2014 telah 

dilaksanakan dengan tertib. "Dengan target 

yang ditetapkan jauh hari sebelumnya, kita 

memiliki waktu yang relatif panjang untuk 

bersama-sama dengan satker mengantisipasi 

permasalahan yang ada. Dengan demikian, 

kita akan dapat mempersiapkan semua 

persyaratan terkait sertipikasi, sehingga 

target nominatif tidak perlu dibongkar 

pasang lagi,” ungkap pria yang memiliki 

motto bekerja tuntas ini.

Saat ditanya mengenai kebijakan penyusutan 

aset tetap, Win berpendapat hal tersebut 

penting dalam rangka penyesuaian nilai 

aset sesuai umur ekonomis dan penurunan 

kapasitas serta manfaat aset. Ia juga merinci 

beberapa manfaat penyusutan aset, antara 

lain menyajikan nilai wajar aset dalam LKPP 

sesuai dengan manfaat ekonomi dari aset, 

sisa manfaat aset dapat diprediksi dalam 

menganggarkan belanja pemeliharaan atau 

belanja modal. 

Terkait sales means auction dan security paper, 
Win menyatakan bahwa KPKNL Denpasar 

siap mendukung kebijakan peningkatan 

pelayanan, termasuk program sales means 
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auction dan security paper  yang dicanangkan 

Direktorat Lelang DJKN. Bentuk dukungan 

KPKNL Denpasar program tersebut antara lain 

dengan terus mengenalkan lelang kepada 

masyarakat agar terbiasa menggunakan 

lelang. 

Selain itu, upaya penggalian potensi lelang 

lebih difokuskan sektor-sektor swasta yang 

cukup potensial dan responsif seperti 

Indonesia Power, hotel-hotel, termasuk 

perbankan terutama Bank Pembangunan 

Rakyat (BPR) dan LPD yang banyak terdapat di 

Denpasar dan sekitarnya. Penggalian potensi 

lelang juga dilakukan pada pemerintah 

daerah (pemda) dan Badan Usaha Milik 

Daerah (BUMD). 

Hasil penggalian potensi ini terbukti 

efektif. Hampir seluruh pemda di Bali telah 

melakukan lelang melalui KPKNL Denpasar. 

Pemda tingkat II Badung bahkan berencana 

melakukan lelang aset tetap berupa tanah 

dan bangunan di wilayah Denpasar yang 

nilainya cukup signifikan.

Selain penggalian potensi lelang, KPKNL 

Denpasar juga terus melakukan upaya 

penggalian potensi piutang. Sejauh ini, 

KPKNL Denpasar telah menerima 400 berkas 

dari RS Sanglah dan Kementerian Kominfo. 

Piutang dari Kementerian Kominfo tersebut 

terdiri dari 10 berkas dengan nilai sekitar 

Rp600 juta.

Selain itu, KPKNL Denpasar juga senantiasa 

memperbaiki kualitas pelayanan melalui 

evaluasi dan inovasi di bidang pelayanan 

lelang antara lain dengan melakukan Lelang 

Tromol Pos, Transparansi Informasi Lelang, 

penyediaan daftar jadwal lelang yang terbaru 

di APT, menyediakan Pengumuman lelang 

pada Kios-K, membuat akun facebook KPKNL 

Denpasar, terus melakukan pembenahan 

di bidang pelayanan, penerbitan kutipan 

risalah lelang maksimum 2 jam sejak diminta, 

penerbitan salinan kepada pemohon 

maksimal 1 hari setelah pelunasan, dan 

Pembayaran hasil bersih maksimum 1 hari 

setelah pelunasan.

Terkait progress tindak lanjut IP BMN sebagai 

tindak lanjut temuan BPK, di tahun 2013 telah 

selesai dilakukan. Terkait SE-10/MK.01/2013 

tentang program pengendalian gratifikasi, 

Win menyatakan bahwa seluruh pegawai 

KPKNL Denpasar mendukung sepenuhnya 

SE tersebut guna mewujudkan good and 
clean governance. 

Win juga menyoroti peran penting KPKNL 

Denpasar dalam memberikan pelayanan 

yang berkualitas sesuai dengan tugas dan 

fungsi. Oleh karena itu, KPKNL Denpasar 

senantiasa aktif dalam upaya pengembangan 

SDM. Salah satu agenda yang dilakukan 

adalah morning call secara rutin setiap 

bulan. Hal ini bertujuan untuk memotivasi 

pegawai dan juga salah satu upaya untuk 

menginternalisasi Nilai – Nilai Kementerian 

Keuangan dan budaya kerja kementerian 

keuangan.

Dengan predikat-predikat yang 

telah disandang, KPKNL Denpasar 

memiliki tanggung jawab moril dan 

materil untuk mempertahankan dan 

mempertanggungjawaban secara 

sinambung dan terus menerus. “Dengan 

demikian, walau saat ini telah banyak KPKNL 

yang berpredikat teladan dan secara fisik 

bangunan lebih modern, kami tetap percaya 

kualitas layanan kami masih lebih unggul”, 

ujar Win mantap.

Ia menjelaskan keyakinannya tersebut 

didasarkan beberapa hal antara lain KPKNL 

Denpasar memilik VISI, MISI, Motto layanan 

serta telah memiliki Standar Pelayanan 

dan Maklumat Pelayanan. Semua itu telah 

dituangkan dalam Surat Keputusan sebagai 

pedoman bagi KPKNL Denpasar untuk 

memberikan pelayanan dan sebagai alat 

kontrol bagi masyarakat untuk mengukur 

kualitas pelayanan yang diberikan.

Selain itu, sarana pelayanan yang ada pun 

telah diberdayakan secara maksimal sesuai 

dengan fungsinya. Sebagai contoh, adanya 

mesin antrian guna mendukung kegiatan 

rekonsiliasi data BMN dan pengambilan 

uang jaminan, dipasangnya Kotak Pegaduan, 

Kotak Kepuasan Layanan, pemasangan Kiosk, 

penggunaan aplikasi yang mendukung 

penyelenggaraan layanan terbaik, menjaga 

kebersihan dan kenyamanan areal kantor 

dan pendukungnya. Terkait kebersihan, 

KPKNL Denpasar sempat memperoleh pujian 

tim penilai dari Kementerian PAN. Mereka 

mengatakan bahwa toilet KPKNL Denpasar 

lebih bersih dari toilet hotel tempat mereka 

menginap.

Terkait reformasi birokrasi pada kementerian 

keuangan. Win berpendapat, KPKNL 

Denpasar sebagai bagian dari kementerian 

keuangan telah mendukung dan berperan 

aktif dalam menyukseskan program tersebut. 

“Esensi reformasi birokrasi adalah memberikan 

pelayanan publik yang lebih baik dan 

meningkat secara terus menerus untuk itu 

sejalan dengan perbaikan proses bisnis. 

KPKNL Denpasar mendukungnya dengan 

menanamkan motto “Cermat”, akronim 

dari “Cepat Efektif Ramah Mudah Andal 

dan Terpadu,” sambung pria yang memiliki 

prinsip selalu bermanfaat, sejalan dengan 

semangat untuk menginternalisasikan Nilai-

Nilai Kementerian Keuangan.

Selain itu, KPKNL Denpasar juga telah banyak 

melakukan kegiatan kehumasan. Kegiatan 

tersebut antara lain dengan meliput kegiatan 

KPKNL Denpasar maupun stakeholders 

yang melibatkan KPKNL Denpasar sebagai 

narasumber. “Upaya lain dalam menganalkan 

DJKN kepada masyarakat dilakukan dengan 

membuka sarana bagi pengguna jasa untuk 

mengajukan saran, kritik dan pengaduan 

melalui media SMS, surat elektronik (surel) 

dan jejaring sosial seperti facebook dan 

twitter,” pungkas Win mengakhiri wawancara.
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Teks: Qori Kharismawan
Foto: Okka Wilyanto

Perubahan untuk 
Wujudkan Pelaksanaan 
Lelang yang Lebih Baik

Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/
PMK.06/2013

Menteri Keuangan telah menetapkan 

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 

106/PMK.06/2013 Tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

93/PMK.06/2010 Tentang petunjuk 

Pelaksanaan Lelang pada 26 Juli 2013 lalu. 

Dengan ditetapkannya peraturan baru ini, 

pemerintah berharap dapat tercipta tata 

kelola pelaksanaan lelang secara lebih baik.

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur 

Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto dalam 

sambutannya saat membuka sosialisasi PMK 

Nomor 106/PMK.06/2013 pada tanggal 

26 September 2013 bertempat di gedung 

Dhanapala. Acara ini dihadiri oleh kalangan 

perbankan, instansi pemerintah, balai lelang, 

dan pejabat lelang.

Hadiyanto mengatakan bahwa PMK yang 

baru ini mulai berlaku per 6 Oktober 2013. 

Dengan adanya perubahan dan penyesuaian 

pada PMK ini, diharapkan aturan lelang dapat 

mengakomodasi pihak-pihak yang terlibat 

dalam pelaksanaan lelang.

Saat ini, lelang diharapkan dapat menjadi 

instrumen jual beli yang dapat diandalkan. 
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Penjualan secara lelang sudah mulai dikenal 

secara luas. Perlu suatu sosialisasi untuk 

semakin memasyarakatkan lelang.

“Diperlukan adanya peningkatan sosialisasi 

terhadap potential buyers untuk menjaring 

minat masyarakat agar bertransaksi melalui 

lelang,” ujar Hadiyanto.

Pada acara ini, Hadiyanto juga menyinggung 

terkait banyaknya gugatan terhadap lelang 

yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan 

kekayaan Negara dan Lelang. Dari 2.458 

gugatan, kurang lebih 1.475 di antaranya 

merupakan gugatan terkait lelang hak 

tanggungan. Hal ini menunjukan perlunya 

evaluasi terkait pelaksanaan pengikatan 

hak tanggungan. Selain itu, Hadiyanto 

juga berpesan untuk terus meningkatkan 

frekuensi pelaksanaan lelang, terutama 

lelang noneksekusi sukarela.

Terdapat beberapa perubahan yang 

dituangkan pada PMK ini, antara lain 

modernisasi lelang dengan membuka 

cara penawaran tertulis tanpa kehadiran 

peserta lelang, dengan email, tromol pos, 

dan internet. Selain itu, terkait penyetoran 

uang jaminan, saat ini telah dimungkinkan 

bagi peserta lelang untuk menggunakan 

garansi bank sebagai jaminan penawaran 

lelang. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan 

lelang di tempat barang berada, aturan ini 

meniadakan dispensasi tempat pelaksanaan 

lelang. Sebagai salah satu tuntutan pasar 

dalam hal keamanan dokumentasi lelang, 

saat ini telah digunakan security paper 
sebagai dokumentasi kutipan risalah lelang.

Sosialisasi yang sama juga dilaksanakan oleh 

DJKN di Medan, Denpasar dan Surabaya.

Dengan diselenggarakannya kegiatan 

sosialisasi ini, diharapkan para pihak yang 

terkait dalam pelaksanaan lelang dapat 

segera menyesuaikan tata cara pelaksanaan 

lelang sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. Diharapkan juga, peraturan ini akan 

membawa lebih banyak manfaat dalam 

pelaksanaannya. Perubahan ini diharapkan 

dapat mewujudkan lelang yang lebih baik 

untuk masyarakat Indonesia.

Searah jarum jam dari kiri atas: Para pejabat yang menghadiri acara. Direktur Lelang tengah memberikan laopran pelaksanaan acara. Para Hadirin. Suasana saat Dirjen 
Kekayaan Negara memberikan sambutan.
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Dalam mewujudkan pengelolaan kekayaan 

negara yang transparan dan akuntabel 

dibutuhkan peran penilai pemerintah. Penilai 

pemerintah sebagai salah satu profesional 

di pemerintahan mempunyai peran yang 

penting dan strategis. Akuntabilitas nilai 

aset pemerintah pun tergantung dari 

profesionalisme penilai dalam melakukan 

penilain atas aset-aset pemerintah. Opini nilai 

wajar atas suatu aset yang dikeluarkan penilai 

pemerintah menjadi penting. Opini penilai 

ini digunakan sebagai dasar bagi pemangku 

kepentingan dalam pengambilan keputusan.

Demikian disampaikan Menteri Keuangan 

Muhamad Chatib Basri pada acara Rapat 

Kerja Terbatas (Rakertas) Direktorat Jenderal 

Kekayaan Negara di  Bidang Penilaian Tahun 

2013 dan Musyawarah Nasional Penilai 

Pemerintah Indonesia pada  tanggal 2 

Oktober 2013 di Hotel Arya Duta Jakarta.

Sadar akan perannya yang begitu penting, 

maka perlu suatu peningkatan kapasitas 

dari penilai-penilai pemerintah. Oleh karena 

itu, tema yang diangkat acara ini adalah 

“Peningkatan Kapasitas Penilai Pemerintah 

dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola 

Pemerintahan yang Baik.” Sebagai slogan 

acara, panitia menetapkan “Menjadi Penilai 

Pemerintah yang Berintegritas, Profesional, 

dan Berdaya Saing.”

Chatib menambahkan, sejak diterbitkannya 

Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 

17 Tahun 2003, pemerintah mempunyai 

peran dan fungsi yang jelas dalam mengelola 

aset yang dimilikinya. Peran dan fungsi 

ini merupakan pertanggungjawaban atas 

pengelolaan dan penggunaan anggaran 

Teks: Qori Kharismawan
Foto: Arifin Nurhartanto

Menjadi Penilai Pemerintah yang 
Berintegritas, Profesional, dan
Berdaya Saing

Rakertas Penilaian dan Musyawarah Nasional Penilai Pemerintah
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negara.

Luasnya pengelolaan aset yang memiliki 

siklus dimulai dari perencanaan, 

pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, 

pemindahtanganan, sampai penghapusan 

yang efisien dan efektif, membuat semakin 

luas juga peran penilai. Objek yang dinilai 

pun luas, mulai dari properti, bisnis, sampai 

sumber daya alam hayati. “Penilai berperan 

penting dalam memberikan opini nilai wajar 

atas suatu aset, salah satunya aset sumber 

daya alam Indonesia,” ujar Chatib.

Chatib menambahkan, pentingnya peranan 

penilai terlihat semenjak terjadinya krisis 

ekonomi tahun 1998. Saat Badan Penyehatan 

Perbankan Nasional (BPPN) eksis, banyak 

keputusan yang dibuat berdasarkan 

valuation.

Sebagai informasi, saat ini Kementerian 

Keuangan sedang menyusun dan 

mengusulkan Rancangan Undang-Undang 

Penilai, yang di dalamnya mengatur adanya 

organisasi profesi, baik untuk penilai publik 

maupun penilai pemerintah. Organisasi 

profesi yang sudah ada adalah Masyarakat 

Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) yang 

merupakan domain penilai publik.

“Saya berharap, setelah acara ini, dapat 

terbentuk organisasi profesi yang 

menaungi penilai pemerintah sebagai 

wujud transformasi bisnis,” pesan pria yang 

sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan 

Kebijakan Penanaman Modal ini.

Pada sesi sebelumnya, Direktur Jenderal 

Kekayaan Negara Hadiyanto menyampaikan 

bahwa penyelenggaraan acara yang dimulai 

dari 2-4 Oktober 2013 ini akan diikuti peserta 

sebanyak 280 orang, yang berasal dari internal 

DJKN maupun pihak eksternal. Tujuan acara 

ini adalah untuk meningkatkan kapasitas 

penilai pemerintah dan membentuk 

organisasi profesi yang menaungi penilai 

pemerintah.

Searah jarum jam dari kiri atas: Menteri Keuangan membuka acara secara simbolis dengan memukul acara. Direktur Penilaian dan nara sumber tengah memberikan 
materi. Foto bersama para pejabat dan nara sumber.
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“Kami berharap acara ini dapat menjadi 

wadah bagi pengembangan profesi penilai 

pemerintah dan sarana menjalin komunikasi 

serta kerja sama dengan organisasi penilai 

publik di Indonesia,” ujar Hadiyanto.

Dari narasumber yang diundang, diharapkan 

dapat memberikan khasanah keilmuan baru 

dan solusi atas berbagai permasalahan yang 

ditemui di lapangan, misalnya mengenai 

pembebasan tanah, pembentukan database 

penilaian nasional, dan lainnya.

Sebagai narasumber antara lain: Mr. Carlo 

King, Principal Valuer of Australian Valuation 

Office (AVO), Australia; Datuk Abd Hamid 

bin Abu Bakar, Director General of Valuation, 

JPPH Malaysia; DR. Ir. Irwan Nurhadi S.E., M.M., 

Universitas Tarumanegara; Okky Danuza, 

akademisi dan managing director KJPP Toha, 

Heru, Okky dan Rekan; para pejabat eselon I 

dan II di lingkungan Kementerian Keuangan; 

perwakilan Badan Pertanahan Nasional, 

Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta.

Pada acara yang sama, Direktur Penilaian 

DJKN I.B. Aditya Jayaantara terpilih sebagai 

ketua umum Ikatan Penilai Pemerintah 

Indonesia.

Searah jarum jam dari kiri atas: Dirjen Kekayaan Negara saat memberikan sambutan pada pembukaan acara. Pemaparan narasumber. Tarian saat pembukaan. 
Suasana acara saat pembukaan.
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Resensi Film

Bisa dibayangkan ketika Anda terombang-

ambing di luar angkasa, hampa udara. Anda 

tidak bisa bergerak sesuai kemauan. Persediaan 

oksigen terbatas, tanpa komunikasi, tanpa 

panduan. Sebagian pasti berpikir, “inilah akhir 

hidupku.”

Penulis bukan termasuk orang yang hobi 

menonton bioskop. Menonton bioskop adalah 

menghabiskan waktu setidaknya dua jam 

dan sejumlah uang, kurang bijak rasanya jika 

sekedar mencoba-coba film tanpa tau kualitas 

film tersebut sebelumnya.

Di media, penulis membaca ulasan beberapa 

kritikus film mengenai sebuah film yang 

tayang awal oktober lalu. Penulis penasaran, 

internet movie database memberikan rating 

8.6/10 dari 89,279 pengguna yang me-rating.  

8,6 merupakan suatu nilai yang sangat tinggi, 

hampir mengalahkan The Dark Knight (2008) 

yang mempunyai rating 8,9. Sementara 

rottentomatoes memberikan tomatometer 

97% dengan komentar: Alfonso Cuarón's Gravity 
is an eerie, tense sci-fi thriller that's masterfully 
directed and visually stunning.

Film ber-genre Drama, Sci-Fi, dan Thriller arahan 

sutradara Alfonso Cuarón ini menuai banyak 

kritik positif. Melihat pemeran dari film ini, 

Sandra Bullock dan George Clooney, rasanya 

memang tidak salah kritik-kritik positif yang 

diberikan. Semakin penasaran, bagaimana 

film dengan hanya dua aktor bisa meraih 

kritik positif seperti itu, penulis memutuskan 

untuk menonton film berdurasi 90 menit ini di 

bioskop dalam format 3D.

Film dimulai saat insinyur biomedis Dr. Ryan 

Stone (Bullock) menjalani misi antariksa 

pertamanya ditemani astronot veteran 

Matt Kowalski (Clooney) yang tengah 

menjalakankan ekspedisi terakhirnya. Saat 

sedang melakukan perbaikan pada salah satu 

instrumen Hubble Space Telescope, pusat 

kendali memperingatkan bahwa serpihan 

satelit Rusia beterbangan menabrak satelit-

satelit lain, sehingga menciptakan kehancuran 

berantai yang menghasilkan badai sampah 

besar yang bergerak menuju arah mereka. 

Serpihan tersebut pun sampai pada posisi 

Stone dan Kowalsku, dan membuat mereka 

berdua terlepas dari explorer dan terjebak di 

luar angkasa dengan suplai udara yang terbatas. 

Satelit yang menjembatani komunikasi dengan 

pusat kendali di bumi pun ikut hancur. Pun 

demikian dengan awak kapal ekspedisi mereka, 

explorer, semua meninggal karena badai 

sampah. Penulis tidak ingin menceritakan alur 

cerita film ini dari awal sampai akhir, dengan 

harapan pembaca yang belum menonton bisa 

menikmati sendiri film ini.

Kemampuan akting Bullock dan Clooney 

sangatlah luar biasa dan brilian. Mereka bisa 

menyihir penonton seakan ikut merasakan 

ketegangan yang tengah melanda. Sikap 

tenang dan suka bergurau dari Kowalski 

memberikan bumbu-bumbu lelucon yang 

cukup mengundang tawa. Usia 49 tahun 

pun tidak menghalangi Bullock dalam 

memaksimalkan performanya. Sebagian 

orang pasti setuju, Stone terlihat seperti wanita 

dengan usia 30 tahun.

Keputusasaan menjadi sorotan utama film 

ini, klimaks film ini terjadi ketika Stone hendak 

memutuskan untuk bunuh diri dengan 

mematikan asupan oksigen karena sudah tidak 

mampu lagi bertahan. Sempat tersambung 

dengan radio amatir di bumi, Stone pun harus 

bersedih dan semakin putus asa lantaran 

perbedaan bahasa. 

Motivasi yang diberikan “Kowalski” pun 

mampu membangkitkan semangat Stone 

untuk berjuang dan bertahan hidup. Penulis 

tidak ingin dianggap lebay, namun dialog 

kedua aktor sangat emosional, menyuguhkan 

tontonan menggugah hati bahwa segalanya 

bisa dilakukan dengan berusaha dan berusaha.

Visual efek pada film ini patut diacungi dua 

jempol. Penulis berpikir, bagaimana adegan-

adegan di ruang hampa ini terlihat begitu 

nyata? Pemandangan luar angkasa pun dibuat 

sedemikian nyata sehingga penonton merasa 

berada di tengah-tengahnya. Efek 3D cukup 

memberikan pengalaman menegangkan 

ketika serpihan-serpihan bertabrakan, terlihat 

penonton di samping penulis sampai menutup 

muka. Pantas rasanya film dengan anggaran 

senilai $100 juta US dollar ini mencapai 

Box office 286.168.814 US dollar dan terus 

bertambah.

Rasanya ini menjadi 90 menit yang berharga. 

Kualitas teknis (efek visual, suara, dan fotografi) 

yang luar biasa, akting yang brilian, dan jalan 

cerita yang mengesakan serta pesan moral 

yang kuat, menjadi hiburan tersendiri bagi 

pecinta film-film drama, thriller, maupun sci-fi.

Film ini mungkin akan membuat anak-anak 

kecil yang bercita-cita menjadi astronot untuk 

memikirkan kembali cita-cita mereka. Namun 

demikian, pelajaran mengenai bertahan hidup 

dan menghindari keputusasaan mungkin bisa 

menjadi sudut pandang yang diambil dari film 

ini. (Teks: Qori Kharismawan)

Melawan Keputusasaan di Ruang Hampa
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Resensi Wisata

Ketika Anda mendengar kata karnaval, apa 

yang Anda pikirkan? Pesta besar, parade 

atau pawai dengan banyak penonton, 

warna-warni pakaian peserta karnaval, atau 

mungkin Jember Fashion Carnaval? Apapun 

yang ada di pikiran Anda, salah satu event 
carnaval fashion paling megah dan terbesar 

telah digelar di Jember pada 23-25 Agustus 

2013 lalu di Jember, Jawa Timur.

Awalnya, sekitar tahun 2001 acara ini hanya 

merupakan pekan mode yang diadakan 

di alun-alun Kota Jember, sehingga pada 

tahun 2003 muncul gagasan Dynand Fariz, 

seorang desainer sekaligus pengajar di 

bidang fashion mengubah mindset pekan 

mode menjadi sebuah event besar yang saat 

ini dikenal sebagai Jember Fashion Carnaval 

(JFC) dan biasanya disandingkan dengan 

HUT Kota Jember. Bahkan setiap pelaksanaan 

event tersebut selalu menjadi sorotan media 

internasional. Bagaimana tidak, karnaval ini 

merupakan yang terbesar nomor empat di 

dunia setelah Mardi Grass di New Orleans di 

Amerika Serikat, 

Rio De Jeneiro 

Carnaval di Brazil, 

dan Fastnatch 

Koln di Jerman.

Sebagai salah satu 

karnaval terbesar 

di dunia, Jember 

Fashion Carnival 

tentu saja tidak 

m e n y u g u h k a n 

hal yang biasa-

biasa saja. 

Karnaval ini akan 

menjadikan jalan raya dalam kota sebagai 

catwalk sepanjang 3,6 km. Catwalk tersebut 

termasuk yang terpanjang di dunia dimana 

menjadi etalase hidup dari ratusan maha 

karya berupa desain adibusana spektakuler 

yang berakar pada budaya Indonesia.  Proses 

persiapan menuju perhelatan spektauler 

ini kurang lebih memakan waktu satu 

tahun. Peserta JFC berasal dari berbagai 

kalangan dan usia dari seluruh Nusantara, 

mereka umumnya adalah seniman, desainer, 

pemerhati fashion dunia, pecinta fashion, 

model, hingga pelajar.

Fashion Carnaval dengan tema trend 
fashion dunia tidak dimiliki oleh daerah 

lain, bahkan di dunia pun belum ada yang 

mengangkat potensi ini. Penyelenggaraan 

event ini memiliki konsep yang jelas, SDM 

yang berkualitas, dan berkesinambungan, 

maka akan menjadi potensi unggulan yang 

nantinya dapat memberikan multiplier efek 

terhadap potensi lainnya. Menggunakan 

konsep 4 E yaitu Education, Entertaiment, 

Exhibition dan Economy Benefit, JFC biasanya 

menghadirkan lebih dari 650 peserta yang 

akan berjalan di catwalk sepanjang 3,6 km 

mulai dari Central Park sampai Sport Hall 
Jember. Peserta merancang, membuat dan 

memperagakan sendiri kostum mereka 

termasuk juga make up dan tata rambut. 

Oleh karena itu peserta akan mendapat in 
house training fashion design, fashion run way, 
dance, presenter, singer, make up, dan hair style 

tanpa dipungut biaya.

Pada hari H, peserta akan ditempatkan di 

masing-masing sub tema yang mereka 

sudah pilih. Karnaval ini juga semakin meriah 

dengan hadirnya Opening Defile berupa 

Live Performing Art dari JFC Marching Band.  

Selain sub tema yang sudah ditentukan, 

peserta juga bisa menampilkan hasil karya 

imajinatif mereka berupa busana dari suatu 

negara, kelompok tertentu, film, kejadian 

atau peristiwa, animasi dan lain-lain. 

Semua busana yang dihadirkan dalam JFC 

tentunya akan dikompetisikan untuk meraih 

penghargaan untuk kategori JFC Award, 
Special Award, Best Performance, Best Costume, 
Unique Costume, dan Other Costume.

Sudah dapat dipastikan karnaval ini akan 

dihadiri oleh ribuan orang yang berasal dari 

berbagai tempat. Mereka akan memadati 

pinggiran jalan raya Kota Jember yang 

akan menjadi catwalk JFC. Photographer 

dan media dari berbagai negara juga akan 

hadir untuk mengabadikan dan menyiarkan 

keindahan, kemegahan, kespektakuleran, 

dan keunikan Jember Fashion Carnaval. (Teks: 

Dwinanto | Foto: Wiji Yudhi)

Wisata Jember 
Fashion Carnaval 
(JFC)
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Apa Kata Mereka

Pria Kelahiran Bodowoso 55 tahun yang lalu 

ini merupakan salah satu pelaku perubahan 

tata organisasi DJKN sejak tahun 1979. 

Sangat sedikit generasi-generasi DJKN 

yang mengalami perubahan-perubahan 

organisasi DJKN. Mungkin beberapa tahun 

ke depan, sudah tidak ada lagi pegawai aktif 

yang bisa menceritakan sejarah DJKN.

Heyang bercerita, ia mengawali karir sebagai 

staf pada Badan Urusan Piutang Negara 

(BUPN). Saat itu sudah ada organisasi Panitia 

Urusan Piutang Negara (PUPN). BUPN sendiri 

berdiri tahun 1976, dimana BUPN bertugas 

mengurus penyelesaian piutang negara, 

sedangkan PUPN yang merupakan panitia 

interdepartemental hanya menetapkan 

produk hukum dalam pengurusan piutang 

negara.

Saat itu DJKN belum mengurusi tugas dan 

fungsi lelang. Kantor Lelang Negara (KLN) saat 

itu ada di bawah naungan Direktorat Jenderal 

Pajak (DJP). Henyang melanjutkan, pada 

tahun 1991, pemerintah menggabungkan 

fungsi lelang dan seluruh aparatnya dari 

lingkungan DJP ke dalam struktur organisasi 

BUPN, sehingga terbentuklah organisasi 

baru yang bernama Badan Urusan Piutang 

dan Lelang Negara (BUPLN). Dari sinilah 

muncul unit-unit vertikal Kantor Pelayanan 

Pengurusan Piutang Negara (KP3N) dan 

KLN yang sudah eksis terlebih dahulu, ini 

merupakan cikal bakal Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Heyang melanjutkan. Sepuluh tahun 

menyandang nama BUPLN, akhirnya pada 

2001, BUPLN ditingkatkan menjadi Direktorat 

Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN). 

Hal ini, karena penamaan badan dianggap 

sebagai organisasi terpusat, sehingga 

dirubahlah menjadi unit eselon I (Direktorat 

Jenderal). KP3N dan KLN pun akhirnya 

melebur setahun kemudian. Selain terjadi 

penyatuan organisasi, terjadi juga penyatuan 

sumber daya manusia yang tentunya 

membutuhakn penyesuaian lagi. Namun, hal 

itu dengan mudah diatasi dan tercapailah 

suatu sinergi yang baik.

Pada tahun 2006 terjadi penataan organisasi 

dimana fungsi Pengurusan Piutang Negara 

dan Pelayanan Lelang digabung dengan 

fungsi Pengelolaan Kekayaan Negara yang 

ada pada Direktorat Pengelolaan Barang 

Milik/Kekayaan Negara. Sejak itulah DJPLN 

berubah menjadi Direktorat Jenderal 

Kekayaan Negara (DJKN). Adanya perubahan 

organisasi tersebut, menjadikan KP2LN 

berganti nama menjadi KPKNL dengan 

tambahan fungsi pelayanan di bidang 

kekayaan negara dan penilaian.

Metamorfosis tersebut melahirkan suatu 

organisasi yang stabil, mampu bekerja 

dengan optimal dan fokus pada tugas dan 

fungsi tertentu. Heyang menambahkan, 

hal ini akan menjadikan organisasi semakin 

akuntabel, terstruktur, dan output-nya 

maksimal, serta pelayanannya optimal.

Sepanjang metamorfosis ini, perubahan 

pola pikir para pegawai juga ikut berubah. 

Diakui, dahulu masih ada beberapa 

perilaku perseorangan yang tidak sejalan 

dengan peraturan. Namun saat ini, Heyang 

menegaskan, reformasi birokrasi memberikan 

pegawai suatu kesejahteraan yang lebih dari 

cukup. Untuk itu mereka dituntut memiliki 

komitmen dan kepatuhan pada peraturan-

peraturan.

Kepada para generasi muda DJKN, Heyang 

berpesan, harus memliki passion yang tinggi 

dalam bekerja, terus menerus meningkatkan 

kemampuan, dan memanfaatkan 

kesempatan dari organisasi untuk terus 

mengembangkan diri. Dahulu, tidak ada 

bantuan teknologi seperti sekarang, semua 

serba manual. Saat ini, dengan adanya 

teknologi yang semakin maju, ia berharap 

perkejaan dapat semakin ditangani dengan 

baik.

Teks dan Foto: Qori Kharismawan

Metamorfosis DJKN

Heyang Muhanan Kahuripi
Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur
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Potret Nike
Potongan Refleksi Terhadap

Nilai-Nilai Kementerian Keuangan

“Uji petik kali ini diharapkan dapat memberikan 

pembekalan bagi para penilai di kemudian 

hari dan kesempatan ini perlu dimanfaatkan 

dengan sebaik-baiknya sehingga kegiatan ini 

dapat membuahkan hasil, “ ujar Suwirman, 

Kepala Bidang Penilaian Kanwil DJKN Banten, 

menutup sambutan pembekalan kegiatan uji 

petik Penilaian Sumber Daya Alam Hayati pada 

23 – 28 September 2013 di Pulau Handeuleum, 

Balai Taman Nasional Ujung Kulon, Provinsi 

Banten. Pulau Handeuleum merupakan pulau 

terbesar di antara gugusan pulau karang di Teluk 

Selamat Datang Banten dan di sebelah timur 

laut semenanjung Ujung Kulon dengan luas 

kawasan hutan kurang lebih 4,5 Ha. 

Tim Penilai dari lingkungan Kanwil DJKN Banten 

berjumlah 14 orang dan didampingi 2 dan 

pegawai Balai Taman Ujung Kulon ikut ke Taman 

Nasional Ujung Kulon. “ Pada Bulan September-

April merupakan musim angin barat, angin 

bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan 

tinggi dan seringkali menimbulkan badai dan 

ombak besar,” ujar pegawai Balai Taman Nasional.

Tidak terasa setelah menempuh waktu kurang 

lebih 8 jam kami pun sampai di daerah Sumur 

yaitu tempat penyebrangan ke Taman Nasional 

Ujung Kulon. Semua perbekalan selama 6 

hari diturunkan lalu dimasukkan dalam kapal. 

Sewaktu kami naik kapal, kami kaget ternyata 

kapal yang kami tumpangi itu masih kapal 

transit, lalu kami naik kapal besar. Tak terasa 

haripun sudah mulai gelap, ombak mulai 

muncul, sesekali kami merasakan ombak yang 

besar dan lama kelamaan ombak besar sering 

kami rasakan. Sudah lebih kurang 3 jam kami 

di dalam kapal, Pulau Handeuleum Taman Balai 

Nasional juga tidak kunjung terlihat. Nahkoda 

kapal belum pernah membawa penumpang 

ke Pulau di sekitar taman balai nasional 

dalam perjalanan malam, sehingga nahkoda 

kapal kebingungan mencari jalan menuju 

Pulau Handeleum. Nahkoda kapal berusaha 

mencari tahu arah Pulau Handeleum dengan 

menghampiri nelayan yang sedang menangkap 

ikan. “kalau bapak terus ke depan maka bapak 

akan sampai di laut Australia,’’ ujar nelayan. 

Kami semua penumpang kapal beserta 

nahkoda kapal berusaha bersinergi untuk 

mencari tahu arah Pulau Handeleum. Ada yang 

membuka google map, ada yang berusaha 

menelpon, ada yang buka kompas dan ada 

juga yang membuang air yang masuk ke dalam 

kapal. Tujuan kami hanya satu yaitu dapat 

meningkatkan kualitas dan mutu bagi para 

penilai internal di lingkup Kanwil DJKN Banten, 

dengan melakukan uji petik khususnya penilaian 

sumber daya alam pada Pulau Handeleum 

untuk mengemukakan pendapat atas Nilai 
Ekonomi Karbon. 

Kapal berlayar terus sesuai dengan petunjuk 

yang kami perolah, tiba-tiba pendamping dari 

Taman Balai Nasional Ujung Kulon datang 

menghampiri kami. “bapak dan ibu, tidak usah 

khawatir saya sudah mengkontak Kepala Resort 

Otong, bahwa pulau yang ada di depan itu 

adalah Pulau Handeleum,” ujarnya. Kami sangat 

senang sekali ternyata kami hampir tiba di Pulau 

Handeleum. Sekitar pukul 10 malam kami pun 

sampai di pulau handeleum dan disambut oleh 

Kepala Resort Pulau Handeleum. 

Keesokan harinya, Tim Penilai Kanwil DJKN 

Banten melakukan kunjungan ke lokasi hutan 

lindung dan konservasi yang terdapat di wilayah 

Taman Nasional Ujung Kulon guna melakukan 

pengamatan dan penghitungan flora. Hutan 

lindung difungsikan untuk mendukung 

konservasi tanah dan air, dan hutan konservasi 

untuk mendukung pelestarian keanekaragaman 

hayati dan ekosistem. Terkait  dengan penilaian 

manfaat karbon, diasumsikan pohon-pohon 

memiliki proporsi kandungan karbon yang 

sama sebesar 45 % dari biomassa pohon. 

Data Flora yang terdata sebelumnya (Data 

Sekunder) diasumsikan tidak banyak mengalami 

perubahan yang berarti dalam diameter.

Tim penilai Kanwil DJKN Banten membuat 

beberapa plot sampling di hutan untuk 

melakukan pengamatan vegetasi hutan. 

dengan sampling terhadap 37 jenis tumbuhan 

dan sekitar 800 pohon. 

Ternyata, di situasi seperti ini, halangan, rintangan, 

tantangan tidak sedikitpun memupus semangat 

kami untuk menuntaskan tugas dengan penuh 

intergritas. 

Penilaian SDA Hayati di Ujung Kulon
Teks dan Foto: Risma Sinaga
Kepala Seksi Penilaian pada Kanwil DJKN Banten
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Hobi Kita

Sukses mengelar acara Fun Bike Information 

& Technology Community Kementerian 

Keuangan di Bali pada tahun 2012 lalu, IT 

Community DJKN kembali dipercaya untuk 

menjadi panitia Fun Bike IT Community 

Kementerian Keuangan di Lombok pada 30 

Agustus - 1 September 2013. 

Sebagai agenda tahunan komunitas, fun bike 

kali ini diikuti oleh 150 peserta dari berbagai 

Unit Eselon I Kementerian Keuangan, 

sepuluh orang dari Kantor Pengelolaan 

Teknologi dan Informasi Keuangan (KPTIK) 

Denpasar, dan sepuluh orang dari Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

(KPKNL) Mataram. 

Jumat, 30 Agustus 2013, selepas pulang 

kantor, para peserta bertolak dari Jakarta 

menuju Mataram. Di sana mereka berencana 

singgah di Hotel Jayakarta yang terletak 

di Pantai Senggigi Lombok. Sekitar jam 12 

malam, para peserta tiba di Hotel. Acara pada 

malam pertama ini adalah istirahat, agar esok 

harinya dapat mengikuti kegiatan dengan 

kondisi tubuh yang fit dan fresh.

Sabtu, 31 Agustus 2013, setelah sarapan 

pagi, peserta berkumpul di lapangan Hotel 

Jayakarta untuk mendapat pengarahan, 

pembagian regu, dan pembagian sepeda. 

Kegiatan Fun Bike dimulai jam delapan 

dari lapangan Hotel Jayakarta Senggigi 

menuju Pelabuhan Teluk Kodek, pelabuhan 

penyeberangan ke Gili Terawangan. Jarak 

yang mesti ditempuh cukup jauh, kurang 

lebih sepanjang 30 km dengan medan jalan 

raya berupa dataran dan tanjakan serta 

turunan yang cukup curam. 

Lima kilometer pertama merupakan 

perjalanan yang paling berat bagi yang 

tidak biasa bersepeda. Karena medan yang 

menanjak, tidak sedikit peserta yang terpaksa 

menuntun sepedanya untuk mencapai 

puncak tanjakan. Sepanjang perjalanan 

peserta melihat pemandangan pantai yang 

indah dari atas bukit, ini seakan mengapus 

segala kelelahan. Sambil beristirahat, sesekali 

Teks: Nurahman Toyib | Foto: Dokumentasi Panitia

Fun Bike
IT Community Kementerian Keuangan 
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Hobi Kita

para peserta berhenti dan bergantian berfoto 

untuk dijadikan kenangan.  

Tiba di Pos I yang berjarak sekitar 15 

kilometer dari tempat start, keceriaan peserta 

masih terlihat. Sebagian peserta yang 

sudah sampai terlebih dahulu memberikan 

semangat kepada teman-temannya yang 

lain. Lokasi Pos 1 terletak di atas tebing 

dengan pemandangan pantai dan laut 

yang sangat indah. Selama 30 menit, para 

peserta memulihkan tenaga untuk kembali 

melanjutkan perjalanan.

Perjalanan menuju Pos II yang hanya berjarak 

5 kilometer dari Pos I merupakan perjalanan 

dengan medan yang sangat berat. Tanjakan-

tanjakan curam menghadang di depan 

peserta. Satu persatu peserta akhirnya 

turun dari sepeda. Memang apabila tidak 

kuat, dan terus dipaksakan nantinya 

malah akan membahayakan diri sendiri. 

Di Pos II, teman-teman yang tidak dapat 

melanjutkan bersepeda pada perjalanan 

menuju pos I sudah menunggu sambil terus 

menyemangati.

Bus, mobil pick-up, dan ambulan sengaja 

disediakan panitia untuk peserta yang tidak 

bisa melanjutkan perjalanan dengan sepeda.

Selepas Pos II, perjalanan dilanjutkan menuju 

Pelabuhan Kodek. Rute yang dilalui tidak 

begitu sulit. Tanjakan yang ada masih bisa 

dilalui tanpa menuntun sepeda. Tepat pukul 

11 siang, semua peserta tiba di Pelabuhan 

Kodek. Masing-masing mengembalikan 

sepeda kepada panitia dan melanjutkan 

perjalanan dengan kapal ke Gili Terawangan.

Tiba di Gili Terawangan, peserta disuguhkan 

kelapa muda sebagai penghapus dahaga. 

Acara makan siang di tepi pantai terasa 

sangat nikmat, setelah kondisi fisik digenjot 

habis. Sisa waktu sampai pukul 2 siang 

dimanfaatkan peserta untuk melakukan 

acara bebas.

Bagi yang kurang puas bersepeda di sini 

tersedia penyewaan sepeda. Bagi yang 

ingin berkeliling tersedia cidomo (delman) 

yang siap mengantar wisatawan. Sebagian 

peserta memilih berenang atau snorkling 

melihat keindahan bawah laut. Sebagian lagi 

memilih menggunakan jasa glass boat untuk 

melihat keindahan bawah laut dari atas kapal 

dengan kaca di dasarnya.

Waktu berjalan begitu cepat, sehingga tiba 

saatnya untuk kembali ke menyeberang ke 

Pelabuhan Teluk Kodek. Kali ini, perjalalanan 

menuju hotel ditempuh menggunakan bus, 

karena malam harinya sudah menunggu 

jadwal seminar update teknologi dan 

pembagian doorprize.

Minggu pagi, 1 September 2013, sebelum 

menuju ke bandara, kegiatan Fun Bike IT 

Community Kementerian Keuangan diakhiri 

dengan foto bersama.
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DJKN Terima Penghargaan WTP

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku Bendahara 

Umum Investasi Pemerintah mendapat penghargaan atas 

keberhasilannya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan 

Tahun 2012 dengan Capaian Standar Tertinggi dalam Akutansi 

dan Pelaporan Keuangan Pemerintah. Piagam penghargaan 

tersebut diterima langsung oleh Dirjen Kekayaan Negara 

Hadiyanto pada acara Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2013, 12 September 

2013, di Gedung Dhanapala, Jakarta.

Rapat Koordinasi Percepatan 
Sertifikasi Barang Milik Negara 
Berupa Tanah 
DJKN menyelenggarakan Rapat Koordinasi Percepatan Sertifikasi 

Barang Milik Negara Berupa Tanah pada tanggal 19 Agustus 2013 

di Hotel Alila, Jakarta. Dalam sambutan pembukaannya, Direktur 

Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto berpesan, agar seluruh 

personil DJKN di Kantor-kantor vertikal, harus menjadi asset 
manager. DJKN Tidak hanya sebatas menjadi pencatat aset saja, 

tetapi juga memposisikan diri sebagai asset manager. Personel 

DJKN di kantor vertikal harus secara kritis melihat anggaran 

satker yang terkait dengan pengelolaan aset. Apabila anggaran 

pemeliharaan aset membengkak, namun aset tidak bertambah, 

maka harus dipertanyakan penggunaannya.

Perkenalkan Tugas dan Fungsi ke 
Pelajar, DJKN Adakan Visit DJKN
Direktorat Hukum dan Humas DJKN mengadakan acara Visit 

DJKN yang berupa kunjungan pelajar Sekolah Menengah Umum 

(SMU) Negeri 21 dan 68 Jakarta ke Kantor Pusat, Kantor Wilayah 

DKI Jakarta, dan KPKNL di Jakarta pada 11 September 2013 di 

Aula Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Saat menerima 

kunjungan Dirjen Kekayaan Negara Hadiyanto berpesan, agar 

generasi muda sekarang harus mempunyai prestasi yang luar 

biasa dengan melakukan hal terbaik seperti giat di organisasi 

siswa, komunikasi antar SMU, belajar untuk meraih prestasi 

terbaik dan ikut olimpade sains. Salah satu yang menarik dari 

acara ini adalah edukasi berupa simulasi lelang yang dilakukan 

pelajar dan diikuti dengan antusias.
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Rapat Kerja PUPN Cabang 2013

DJKN menyelenggarakan Rapat Kerja Panitia Urusan Piutang 

Negara (PUPN) Cabang pada 3 Juli 2013 di Mezzanine Ballroom 

Hotel Arya Duta, Jakarta. Direktur Jenderal Kekayaan Negara 

Hadiyanto menyampaikan, bahwa efektivitas pengurusan 

piutang negara yang dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang 

Negara (PUPN) harus ditingkatkan. Hal tersebut dapat ditempuh 

salah satunya dengan meningkatkan peranan anggota 

PUPN non-Kementerian Keuangan. Pelaksanaan tugas PUPN 

seharusnya diselesaikan melalui kerja sama dan sinergi antar 

anggota PUPN yang berasal dari Kementerian Keuangan dan 

unsur lainnya yaitu Kepolisian, Kejaksaan di PUPN Pusat, dan 

ditambah unsur Pemerintah Daerah di PUPN Cabang.

Rapat Kerja Terbatas Bidang 
Hukum dan Kehumasan

DJKN melalui Direktorat Hukum dan Humas mengadakan Rapat 

Kerja Terbatas Bidang Hukum dan Kehumasan, pada tanggal 25 

September 2013 di Hotel Mercure Jakarta. Dalam sambutannya 

pada pembukaan acara, Direktur Jenderal Kekayaan Negara 

Hadiyanto berpesan kepada para peserta untuk menantang 

diri kita untuk berinovasi tanpa menyalahi peraturan yang ada. 

Narasumber yang diundang antara lain Deputi Bidang Pengkajian 

dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Effendi, Guru 

Besar Fakutas Hukum UGM Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si, 

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangkaraya Pahala Simanjuntak, 

Komisi Yudisial, dan akan ditutup pemberian motivasi dari Foster 

and Bridge Indonesia Facilitator Imung Hikmah.

Bedah Buku Habiskan Saja 
Gajimu
DJKN menyelenggarakan kegiatan bedah buku “Habiskan Saja 

Gajimu” bersama Ahmad Gozali, tanggal 18 September 2013 

di Aula Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Gedung 

Syafruddin Prawiranegara lantai 5 Selatan dengan moderator 

Kasubdit Hubungan Masyarakat Erris Eka Sundari. Acara bedah 

buku ini merupakan kegiatan yang diadakan bertepatan dengan 

soft launching pembukaan kembali layanan perpustakaan DJKN. 

Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat Tavianto Noegroho 

hadir memberikan sambutan mewakili Direktur Jenderal 

Kekayaan berharap acara bedah buku ini akan membantu 

perencanaan keuangan pegawai DJKN.
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Snapshoot

Kids Ready for The Clash
Putu Sukma Hendrawan
KPKNL Bima

Lokasi :
Desa Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali
Waktu :
Pelaksanaan Ngusaba Sambah yg salah satu rangkaian-
nya adalah Perang Pandan.

Percikan
Erik Susanto
Kanwil DJKN Bandar Lampung

Pura Tengger Bromo
Nofiansyah
Kanwil DJKN Banda Aceh
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Bang Kaen - Lelang Rumah



Tarif Lokal


