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MOTTO 

 

ُ الهِذيَن آَمنُوا ِمْنُكْم َوالهِذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت   يَْزفَِع َّللاه

Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan 

orang yang memiliki ilmu pengetahuan 

(Al-Mujadallah:11) 

 

“Barang siapa menginginkan kebahagiaan di dunia dan akhirat maka haruslah 

memiliki banyak ilmu” 

(HR. IbnuAsakir) 
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BAB 1 

PENDAHULUAN  

1.1.Alasan Pemilihan Judul  

Barang milik Negara (BMN) adalah aset pemerintah yang sangat penting, 

barang milik Negara ini bisa berupa barang inventaris (barang tetap tak 

bergerak),dan barang habis pakai (barang tidak tetap/bergerak) dimana kedua 

barang tersebut memiliki nilai dalam segi nominal harga dan kegunaan. 

Sering kali segi pengelolaan barang milik Negara di anggap kurang 

penting oleh sebagian lembaga atau instansi Negara.Kurang penting disini 

berartisering mengenyamping sumber daya manusianya yang memegang 

wewenang atau fungsi sebagai pengelola barang milik Negara. Baik pemberian 

wewenang,penempatan pegawai,sarana prasarana,pembinaan,pengawasan dan 

kesejahteraan sehingga berpengaruh pada kinerja dan hasil laporan. 

Pengawasan yang kurang maksimal, pengawasan yang di lakukan oleh 

bpk,bpk terkadang masih kurang akurat, bisa di lihat dari  pemeriksaan yang lebih 

berfokus pada jumlah/nominal yang besar - besar saja, padahal bila lebih teliti 

jumlah/atau nominal kecil bisa menjadi suatu kesalahan - kesalahan yang tidak 

terkontrol dan bisa menjadi besar. 

Tanggal 18 Januari 2008 Menteri Keuangan Republik Indonesia 

mengeluarkan peraturan baru yaitu Peraturan Menkeu Nomor: 02/PMK.06/2008 

mengenai Penilaian Barang Milik Negara. Peraturan ini dimaksudkan untuk 

memberi kepastian menyangkut nilai Barang Milik Negara (BMN)supaya ada 

kepastian besarnya aset yang di miliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Tanpa 

adanya proses penilaian yang baik atas barang milik negara tidaklah mungkin 

dapat menghasilkan suatu laporan pengelolaan Barang Milik Negara yang akurat 
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dan akuntabel. Untuk menghapus opini disclaimer dalam pertanggungjawaban 

pengelolaan keuangan Negara perlu diupayakan dengan mewujudkan best 

practices tata kelola barang milik atau kekayaan negara antara lain melalui suatu 

proses penilaian Barang Milik Negara yang baik. 

Barang Milik Negara adalah Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas 

beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari 

perolehan lainnya yang sah.Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui nilai wajar 

dari Barang Milik Negara tersebut. 

Pelaksanaan penilaian terhadap Barang Milik Negara dilakukan oleh 

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku Pengelola Barang Milik Negara 

(BMN).Tujuan penilaian ini adalah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah 

pusat, penerbitan SUKUK, dan pemindahtanganan Barang Milik 

Negara.Sedangkan yang akan dibahas disini mengenai penilaian dalam rangka 

pemindahtanganan, yang dimaksud dengan pemindahtanganan adalah pengalihan 

kepemilikan Barang Milik Negara sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan 

cara dijual di muka umum, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai 

modal pemerintah. 

Permohonan penilaian diajukan oleh pengguna barang kepada KPKNL 

dan kemudian diproses oleh Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara dan jika sudah 

memenuhi prosedur penghapusan maka Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara akan 

mengajukan permohonan penilaian kepada Seksi Pelayanan Penilaian untuk 

melakukan penilaian asset lewat survey lapangan dan mencari nilai pasar atas 

asset sejenis dalam menentukan nilai wajar aset BMN tersebut.  

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku Pengelola Barang adalah 

Pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan 

pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara.Sedangkan yang 

dimaksud dengan Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan 

penggunaan Barang Milik Negara. 

Dalam peraturan tersebut penilai terbagi dua, yaitu Penilai Internal dan 

Penilai Eksternal. Penilai Internal adalah Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal 
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Kekayaan Negara yang diangkat langsung oleh Menteri Keuangan, sedangkan 

Penilai Eksternal adalah penilai diluar dilingkungan DJKN, Penilai Eksternal 

boleh digunakan sebagai penilai Barang Milik Negara apabila diperintahkan oleh 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tidak cukup tersedia penilai 

internal, atau terdapat anggaran untuk menggunakan jasa penilai eksternal. 

Dalam proses penilaiannya, penilai terhadap Barang Milik Negara meliputi 

mengidentifikasi permohonan penilaian, menentukan tujuan penilaian, 

mengumpulkan data awal, melakukan survei lapangan menganalisa data, 

menentukan pendekatan penilaian, menyimpulkan nilai dan menyusun laporan 

penilaian. Ketentuan mengenai standar penilaian dilakukan dengan berpedoman 

pada prinsip-prinsip yang berlaku umum.Pendekatan penilaian yang digunakan 

adalah dengan pendekatan perbandingan data pasar, pendekatan kalkulasi biaya, 

dan/atau pendekatan kapitalisasi pendapatan.Tapi dalam menentukan nilai wajar 

dalam rangka pemindahtanganan ini biasanya lebih sering menggunakan 

pendekatan data pasar.Pendekatan Perbandingan Data Pasar dilakukan untuk 

menentukan nilai dari objek penilaian dengan cara mempertimbangkan data 

penjualan dan/atau data penawaran dari objek pembanding sejenis atau pengganti 

dan data pasar yang terkait melalui proses perbandingan. 

Hasil dari penilaian adalah Laporan Penilaian yang berisi uraian objek 

penilaian, tujuan penilaian, tanggal survei lapangan, tanggal penilaian, hasil 

analisa data, pendekatan penilaian, dan kesimpulan nilai. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka judul Tugas Akhir  ini ialah 

“PROSEDUR PELAKSANAAAN PENILAIAN ASET MILIK NEGARA 

DALAM RANGKA PEMINDAHTANGANAN PADA KANTOR 

PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) 

JEMBER.” 

1.2.Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata  

1.2.1. Tujuan Praktek Kerja Nyata  

Tujuan dari dilaksanakannya Praktek Kerja Nyata pada Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember adalah : 
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1. Untuk Mengetahui dan memahami secara langsung mengenai 

prosedurpenilaian aset Barang Milik Negara dalam 

pemindahtanganan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang (KPKNL) Jember, 

2. Untuk MengetahuiProses penilaian serta metode Penilaian pada 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang( KPKNL) Jember 

 

1.2.2. Kegunaan Praktek Kerja Nyata  

Kegunaan Penyelenggaraan Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan 

pada Kantor Pelayanan Keakyaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember 

adalah : 

a. Sebagai sarana pengaplikasian ilmu yang diperoleh selama 

kuliah di FakultasEkonomi Universitas Jember  

b. Sebagai sarana memenuhi persyaratan akademik kelulusan pada 

program studi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas 

Jember 

 

1.3.Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata 

1.3.1. Objek Praktek Kerja Nyata  

Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang (KPKNL) Jember yang bertempat di Jl. Slamet 

Riyadi no.34 A Patrang – Jember 68111 

1.3.2. Jangka Waktu Praktek Kerja Nyata  

Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan kurang lebih 1 bulan (144 jam 

kerja efektif) mulai tanggal 2 Maret – 31 Maret 2015. Adapun jam kerja 

yang dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang (KPKNL) Jember sebagai berikut: 

Senin – Kamis 

a. Jam kerja   :pukul 07.30 - 17.00 

b. Jam istirahat  :pukul 12.00 - 13.00 
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 Jumat  

a. Jam kerja   : pukul 07.30 – 17.00  

b. Jam istirahat  : pukul 11.00 – 13.00  

 Sabtu – Minggu (libur) 

1.3.3. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata   

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan selama Praktek Kerja Nyata 

(PKN) sebagai berikut :  

Tabel 1.3  Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) 

No.  Kegiatan  Minggu ke Jam  

  I II III IV V  

1 Pelaksanaan Praktek Kerja 

Nyata, diawali perkenalan 

dengan kepala bagian  dan 

staff  KPKNL Jember  

x     8 

2 Menerima penjelasan tentang 

gambaran umum KPKNL 

x     8 

3 Pelaksanaan Praktek Kerja 

Nyata 

x X x x x 42 

4 Mengumpulkan data-data 

untuk menyusun laporan 

Praktek Kerja Nyata 

 X x x x 42 

5 Menyusun Laporan Praktek 

Kerja Nyata 

    x 44 

 Total      144 

 

Sumber: Data diolah 

  

1.4.Bidang Ilmu Kegiatan Praktek Kerja Nyata 

Bidang ilmu yang menjadi dasar atau pedoman selama pelaksanakaan praktek 

kerja nyata dan penyusunan laporan adalah sebagai berikut: 

a. Manajemen Aset 

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 
 

6 
 

b. Sistem Informasi Manajemen 

c. Manajemen Keuangan 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Pengertian Prosedur 

Prosedur adalah peraturan. Dalam pengertian yang lebih lengkap, 

prosedur adalah aturan bermain, aturan bekerja sama, aturan berkoordinasi, 

sehingga unit-unit dalam sistem, subsistem, subsubsistem, dan seterusnya 

dapat berinteraksi satu sama lain secara efisien dan efektif. Misalnya, 

prosedur kepegawaian diatur oleh peraturan kepegawaian, prosedur lalu lintas 

jalan diatur oleh Undang-undang Lalu Lintas. Sedangkan, menurut The 

Macquarie Dictionary, prosedur adalah perbuatan atau cara kerja dalam 

segala tindakan atau proses. Dalam bidang manajemen, prosedur dapat 

didefinisikan sebagai langkah-langkah pentahapan dan urutan-urutan 

pekerjaan dalam rangka mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Prosedur 

adalahbagian dari struktur teknis dari sebuah organisasi. 

Prosedur berisi cara yang dispesifikasikan untuk untuk melaksanakan 

suatu aktivitas atau suatu proses. Prosedur dapat didokumentasikan atau tidak. 

Apabila prosedur didokumentasikan biasanya disebut prosedur tertulis atau 

prosedur terdokumentasikan. Prosedur tertulis atau terdokumentasi biasanya 

mengikuti aturan formal berikut ini: 

a. Struktur, Maksud, dan Ruang lingkup suatu kegiatan. 

b. Tanggung jawab (siapa yang menerapkan prosedur) 

c. Acuan atau dokumen terkait 

d. Proses atau tahapan kegiatan yang perlu dilakukan, bagaimana 

melakukan,dan di mana akan dilakukan. 

e. Bahan, alat, dan dokumen yang dipergunakan. 

f. Dokumentasi dan rekaman 

g. Lampiran 

h. Informasi pengendalian 
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2.2. Pengertian Penilaian 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 

2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penilaian adalah suatu proses kegiatan 

penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan 

dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai Barang 

Milik Negara/Daerah. Dalam rangka menyusun neraca pemerintah (LKPP) 

perlu diketahui berapa jumlah aset Negara sekaligus nilai dari aset tersebut. 

Untuk diketahui nilainya maka barang milik negara secara periodik harus 

dilakukan penilaian baik oleh pengelola barang ataupun melibatkan penilai 

independent sehingga dapat diketahui nilai barang milik negara secara tepat. 

Untuk penilaian berupa tanah dan atau bangunan menggunakan patokan Nilai 

Jual Obyek Pajak (NJOP). 

2.2.1 Penilaian Aset 

Penilaian aset merupakan suatu proses kerja untuk melakukan 

penilaian atas aset yang dikuasai. Untuk itu pemerintah daerah dapat 

melakukan outsourcing kepada konsultan penilai yang profesional dan 

independen. Hasil dari nilai tersebut akan dimanfaatkan untuk 

mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penetapan bagi 

aset yang akan dijual. 

Permohonan penilaian bisa diajukan oleh pengelola barang untuk 

Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka 

pemanfaatan atau pemindahtanganan. Permohonan penilaian juga bisa 

diajukan oleh pengguna barang untuk Barang Milik Negara selain 

tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau 

pemindahtanganan. Pengelola Barang adalah Pejabat yang berwenang 

dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta 

melakukan pengelolaan Barang Milik Negara. Sedangkan yang 
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dimaksud dengan Pengguna Barang adalah Pejabat pemegang 

kewenangan penggunaan Barang Milik Negara. 

Dalam peraturan tersebut penilai terbagi dua, yaitu Penilai 

Internal dan Penilai Eksternal. Penilai Internal adalah Pegawai Negeri 

Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang 

diangkat langsung oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, 

sedangkan Penilai Eksternal adalah penilai independent di luar 

lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang sudah diakui 

oleh MAPI, Penilai Eksternal boleh digunakan sebagai penilai Barang 

Milik Negara apabila diperintahkan oleh ketentuan perundang-

undangan yang berlaku, tidak cukup tersedia penilai internal, atau 

terdapat anggaran untuk menggunakan jasa penilai eksternal.Penilai 

diwajibkan bertindak secara independen dalam melakukan penilaian. 

Penilai tidak boleh bertindak sebagai Pejabat Penjual, Pejabat Lelang 

atau pembeli atas objek penilaian yang dinilainya, melaksanakan 

penilaian tanpa penugasan dari pejabat yang berwenang, memiliki 

kepentingan atas objek penilaian yang dinilainya, terpengaruh oleh 

pihak-pihak manapun dalam memberikan opini nilai, dan/atau 

memberitahukan sebagian atau seluruh hasil penilaian kepada pihak 

manapun kecuali atas izin pemberi tugas. 

 

2.3. Pemindahtanganan 

Pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) adalah pengalihan 

kepemilikan Barang Milik Negara sebagai tindak lanjut dari penghapusan 

dengan cara dijual di muka umum, dipertukarkan, dihibahkan atau 

disetarakan dengan modal pemerintah. Bentuk pemindahdahtanganan dapat 

berupa : Lelang, Tukar Guling. 

 

2.3.1. Pengertian Penghapusan  

Secara umum, penghapusan BMN merupakan suatu kegiatan 

pembebasan barang dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan 
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yang dapat dipertanggungjawabkan.Secara lebih operasional, penghapusan 

suatu aset merupakan pengakhiran siklus aset dengan pertimbangan-

pertimbangan dan argumentasi-argumentasi yang dapat dipertanggung 

jawabkan.Dengan demikian, dalam kegiatan penghapusan BMN harus 

mempertimbangkan alasan-alasan normatif tertentu. Muara berbagai 

pertimbangan tersebut tidak lain adalah demi efektivitas dan efisiensi 

kegiatan operasi. 

 

2.3.2. Pengertian Penjualan  

Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara 

(BMN) kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk 

uang. Pertimbangan Penjualan Barang Milik Negara (BMN) adalah dalam 

rangka optimalisasi BMN yang berlebih atau idle, karena secara ekonomis 

lebih menguntungkan bagi negara, dan sebagai pelaksanaan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. Adapun BMN yang dapat dijual adalah 

meliputi tanah dan/atau bangunan, dan selain tanah dan/atau bangunan. 

Tanah dan/atau bangunan terbagi dua yaitu tanah dan/atau bangunan yang 

berada pada Pengelola Barang; dan tanah dan/atau bangunan yang status 

penggunaannya ada pada Pengguna Barang. 

 

2.3.3. Tukar Menukar  

Tukar-menukar adalah pengalihan kepemilikan BMN yang 

dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, atau antara 

pemerintah pusat dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam 

bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang. Pertimbangan 

dilakukannya tukar-menukar BMN adalah dalam rangka memenuhi 

kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan, optimalisasi 

penggunaan BMN, atau tidak tersedia dana dalam APBN.  

BMN yang dapat dilakukan Tukar-menukar meliputi (a) tanah 

dan/atau bangunan baik yang berada pada Pengelola Barang, maupun yang 
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status penggunaannya ada pada Pengguna Barang, dan (b) selain tanah 

dan/atau bangunan. 

 

2.3.4. Hibah  

Hibah adalah pengalihan kepemilikan BMN dari Pemerintah Pusat 

kepada Pemerintah Daerah atau kepada pihak lain tanpa memperoleh 

penggantian. Adapun pertimbangan untuk melakukan hibah BMN adalah 

untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah.  

Pihak yang dapat melaksanakan hibah BMN adalah pengelola 

barang dan pengguna barang. Pengelola Barang, dapat melaksanakan 

hibah untuk tanah dan/atau bangunan, sedangkan pengguna barang dapat 

melaksanakan hibah BMN untuk tanah dan/atau bangunan yang dari awal 

pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sebagaimana tercantum 

dalam dokumen penganggaran, tanah dan/atau bangunan yang diperoleh 

dari dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, sebagian tanah yang 

berada pada Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau bangunan. 

Pengguna barang dalam melakukan hibah BMN dimaksud sudah dengan 

persetujuan Pengelola Pihak yang dapat menerima hibah adalah meliputi 

(a) lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan organisasi kemanusiaan, yang 

mendapatkan pernyataan tertulis dari instansi teknis yang kompeten bahwa 

lembaga yang bersangkutan adalah sebagai lembaga termaksud, dan (b) 

Pemerintah Daerah. 

 

2.3.5. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP)  

PMPP adalah pengalihan kepemilikan BMN yang semula 

merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan 

negara yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara 

pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD), atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki Negara/Daerah. BMN 

dijadikan PMPP dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan 
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kinerja BUMN/D atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki 

Negara/Daerah. Adapun pertimbangan dilakukannya Penyertaan Modal 

Pemerintah agar BMN yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen 

penganggaran diperuntukkan bagi BUMN/D atau Badan Hukum lainnya 

yang dimiliki Negara/Daerah dalam rangka penugasan pemerintah dengan 

pertimbangan BMN tersebut akan lebih optimal apabila dikelola oleh 

BUMN/D atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki Negara/Daerah, baik 

yang sudah ada maupun yang akan dibentuk. Jenis BMN yang dapat 

dilakukan PMPP adalah meliputi (a) tanah dan/atau bangunan yang berada 

pada Pengelola Barang, (b) tanah dan/atau bangunan yang dari awal 

pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai modal pemerintah 

pusat sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggarannya; serta (c) 

selain tanah dan/atau bangunan.  

 

2.3.6. Penilaian dalam rangka pemindah tanganan 

Penilaian dalam rangka pemindahtanganan dilakukan sebagai berikut: 

1. Penilaian dalam rangka penjualan dilakukan untuk memperoleh 

nilai limit terendah penjualan. Nilai limit terendah penjualan 

tersebut adalah nilai pasar yang sudah dikurangi faktor 

adjusment. 

2. Penilaian dalam tukar-menukar BMN dilakukan atas BMN yang 

akan dilakukan tukar rmenukar dan serta Barang Pengganti.  

3. Penilaian dalam rangka hibah dilakukan terhadap BMN yang 

akan dihibahkan, kecuali apabila BMN yang akan dihibahkan 

berupa selain tanah dan/atau bangunan tidak perlu dilakukan 

penilaian (cukup berdasarkan harga perolehan). 

4. Penetapan nilai untuk tujuan penentuan Nilai/Harga BMN untuk 

tujuan penyertaan modal pemerintah dilakukan berdasarkan 

realisasi pelaksanaan anggaran (BMN berupa tanah dan/atau 

bangunan pada Pengguna Barang yang dari awal pengadaannya), 

harga perolehan (BMN berupa selain tanah dan/atau bangunan) 
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serta berdasarkan penilaian Pengelola Barang (BMN berupa 

tanah dan/atau bangunan). 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM OBYEK PRAKTEK KERJA NYATA  

3.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember adalah 

sebuah lembaga atau instansi pemerintah yang mengalami beberapa kali 

perubahan dengan sebuah proses yang panjang dalam Departemen Keuangan 

diamana KPKNL merupakan penyatuan berbagai fungsi pelayanan dalam 

Departemen Keuangan, yaitu pelayanan dalam pengurusan piutang negara, lelang, 

pengelolaan kekayaan negara, dan penilaian kekayaan negara Republik Indonesia 

didalam satu atap dengan harapan demi tercapainya kinerja serta pelayanan yang 

lebih efektif dan efisien terkait di bidang-bidang tugas tersebut. 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember 

sebelumnya bernama Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN), 

karena adanya transformasi dan reorganisasi pada tahun 2007 maka KP2LN tidak 

hanya menangani piutang negara dan lelang akan tetapi juga menangani 

pengelolaan kekayaan negara sehingga berganti nama Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember, yang beralamat di Jl. Slamet 

Riyadi No. 344 Jember. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

(KPKNL) Jember memiliki akses transportasi yang mudah dijangkau angkutan 

umum diharapkan bisa lebih memberikan peningkatan pelayanan dan kenyamanan 

terhadap masyarakat pengguna jasa sekaligus kenyamanan bagi para pegawai 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember. 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember 

merupakan instansi yang dibawah naungan Direktorat Jendral Kekayaan Negara 

(DJKN) Wilayah Jawa Timur dibidang Pelayanan Pengurusan Kekayaan Negara 

dan Lelang. 

Adapun wilayah kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

(KPKNL) Jember meliputi lima kabupaten kota yaitu Jember, Bondowoso, 

Situbondo, Banyuwangi, Kota Probolinggo dan Kabupaten Probolinggo
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a. Visi dan Misi KPKNL Jember 

Visi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember 

Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa 

komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik 

bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan. Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang (KPKNL) Jember menggambarkan suatu bentuk yang 

menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang 

diwujudkan,yaitu “Menjadi pengelola kekayaan negara dan piutang negara yang 

profesional dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 

 

b. Misi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember 

Untuk mewujudkan Visi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

(KPKNL) Jember, maka ditetapkan misi yang merupakan penjabaran dari visi. 

Maka visi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember 

yaitu : 

1) Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan 

efektifitas pengelolaan kekayaan negara; 

2) Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum; 

3) Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan 

dalam berbagai kepentingan nilai; 

4) Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, akuntabel, 

dan transparan; 

5) Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil dan 

kompetitif sebagai instrument jual beli yang mampu mengakomodasi 

kepentingan masyarakat. 

 

3.2. Struktur  Organisasi KPKNL Jember 

Struktur organisasi merupakan kerangka yang menunjukkan segenap fungsi 

serta berbagai wewenang dan tanggung jawab untuk mencapai suatu organisasi 

yang baik, struktur organisasi bagi instansi mutlak diperlukan. 
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Suatu organisasi berjalan dengan baik apabila didalam organisasi itu 

terdapat suatu perumusan tujuan yang jelas, pembagian tugas, delegasi kekuasaan, 

koordinasi, hal-hal itu dibentuk untuk menghindari terjadinya tumpang tindih 

kekuasaan dan tanggung jawab. Adapun struktur organisasi Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember dapat digambarkan sebagai 

berikut; 

 

Gambar 3.2.  Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang Jember tahun 2015 

Sumber: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang  

 

 Tugas dan wewenang dari masing-masing seksi dalam struktur organisasi 

tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember 

memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut: 

1) Bertanggung jawab terhadap setiap hasil keputusan Piutang dan 

Lelang Negara kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 

(DJKN); 

2) Memberikan pengarahan kepada setiap kepala seksi agar 

menjalankan fungsinya sesuai dengan prosedur petunjuk 

pelaksanaan lelang peraturan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia. 

b. Seksi Umum 

Mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian keuangan tata usaha, 

rumah tangga. Seksi Umum terdiri dari: 

1) Sub seksi kepegawaian yang bertugas melakukan urusan 

kepegawaian; 

2) Sub seksi keuangan yang bertugas melakukan urusan keuangan; 
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3) Sub seksi tata usaha dan rumah tangga yang bertugas urusan tata 

usaha, perlengkapan rumah tangga, bahan penyusunan rencana 

strategi laporan akuntabilitas. 

c. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara 

Mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, 

pengawasan, evaluasi pelaksanaan dan pengelolaan dibidang pengelolaan 

negara. Dalam melaksanakan seksi kekayaan negara menyelenggarakan 

fungsi: 

1) Penyusunan bahan bimbingan bisnis, invebtarisasi, pengawasan 

dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kekayan negara; 

2) Penyusanan bahan bimbingan teknis prosedur pengadaan, 

pengamanan, pemanfaatan, dan status penguasaan kekayaan 

negara; 

3) Penyusunan bahan bimbingan teknis penata usahaan, pertanggung 

jawaban, dan status penguasaan kekuasaan negara; 

4) Pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara. 

d. Seksi Penilaian 

Uraian dan tugas: 

1) Melakukan penilaian yang meliputi identifikasi permasalahan, survey 

pendahuluan, pengumpulan dan analisis data; 

2) Melakukan penerapan metode penilaian, rekonsiliasi nilai dan 

kesimpulan nilai, serta laporan penilaian untuk kepentingan penilaian 

kekayaan Negara, sumber daya alam, real property, property khusus, 

dan usaha serta penilaian atas permintan Badan Hukum Pemerintah; 

3) Melaksanakan penilaian terhadap objek-objek penilaian yang 

diamanatkan oleh undang-undang atau Peraturan Pemerintah. 

e. Seksi Piutang Negara 

Tugas melakukan penyiapan bahan penagihan piutang negara serta 

pemeriksaan kemampuan penanggungan hutang atau pinjaman hutang dan 

eksekusi barang jaminan, pertimbangan, dan pemberian keringanan 

hutang, pengusulan, pencegahan dan pelaksanakan paksa badan, 

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

18 

 

penyiapan penimbangan penyelesaian atau penghapusan piutang negara 

serta bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan dan pemeriksaan harta 

kekayaan atau barang jaminan yang tidak ditemukan milik penanggung 

hutang atau pinjaman hutang. Dalam melakukan tugas, seksi piutang 

negara menjalankan fungsi: 

1) Pelaksanakaan pemberian bimbingan teknis dan pemantuan 

pelaksanakaan; 

2) Penetapan, penagihan dan eksekusi piutang negara; 

3) Pelaksanakan penyiapan bahan pertimbangan atas penghapusan 

keringanan hutang, pencegahan berpergian keluar negeri, paksa 

badan atau penyelesaian piutang negara; 

4) Pelaksanakaan pemberian bimbingan teknis verifikasi pengutusan 

piutang negara; 

5) Pelaksanakaan penggalian potensi piutang negara; 

6) Pelaksanakaan pengurusan piutang negara; 

7) Pelaksanakaan pemberian bimbingan teknis pengelolaan dan 

pemantauan pengamanan, pemberdayaan, dan pemasaran barang 

jaminan. 

Bidang Piutang Negara terdiri dari: 

1) Sub Bagian Piutang Negara I 

Sub bagian piutang negara I mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan bimbingan teknis dan pemantuan pelaksanakaan 

penetapan, penagihan dan eksekusi, pertimbangan atas usul 

penghapusan keringanan hutang, pencegahan berpergian keluar 

negeri, paksa badan atau penyelesaian piutang negara, bimbingan 

teknis atau vertifikasi pengurusan, penggalian potensi dan 

pengurusan piutang negara lingkup I, yang pembagian kerjanya 

diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktur Jenderal. 

2) Sub Bagian Piutang Negara II 

Sub bagian piutang negara II mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan bimbingan teknis dan pemantauan pelaksankaan 
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penetapan, penagihan dan eksekusi, pertimbangan usul 

penghapusan, keringanan hutang, pencegahan berpergian keluar 

negeri, paksa badan atau penyelesaian piutang negara lingkup II, 

yang pembagian kerjanya diatur lebih lanjut dengan Keputusan 

Direktorat Jendral. 

3) Sub Bagian Pengelolaan Barang Jaminan 

Sub bagian pengelolaan barang jaminan mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan pemantauan 

pelaksanakan pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan 

yang tidak ditemukan pemilik penanggung hutang atau pinjaman 

hutang serta pengelolaan dan pemantuan pelaksanakaan 

pengamananan, pemberdayaan dan pemasaran barang jaminan.           

f. Seksi Pelayanan Lelang 

Seksi lelang mempunyai tugas melakukan bimbingan teknis, penggalian 

potensi, pemantuan, evaluasi, vertifikasi, dan pengembangan lelang dan 

bimbingan terhadap usaha jasa lelang, serta pengawasan lelang. 

Dalam melaksanakan tugas, seksi lelang menyelenggarakan: 

1) Penyiapan bahan bimbingan teknis, penggalian potensi, 

pemantauan, evaluasi, vertifikasi risalah lelang dan pembangunan; 

2) Penyiapan lelang bahan pengawasan lelang; 

3) Pelaksanakaan pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan; 

4) Penyiapan hasil lelang, bahan bimbingan dan pelaksanakaan 

pengawasan lelang, dan profesi penjabatan lelang. 

Bagian lelang terdiri dari: 

1) Sub Bagian bimbingan Lelang I 

Sub bagian bimbingan lelang I mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan bimbingan teknis, penggalian potensi, 

pemantauan, dan evaluasi. Vertifikasi risalah lelang, 

pengembangan lelang, pengawasan lelang, pemeriksaan kinerja 

lelang, dan pembukuan hasil lelang I, yang pembagian beban 

kerjanya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal. 
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2) Sub Bagian Bimbingan Lelang II 

Sub bagian lelang II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

bimbingan teknis, pengalihan potensi, pemantauan, evaluasi, 

vertifikasi risalah lelang, pengembangan lelang, pengawasan 

lelang. Pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan hasil lelang 

lingkup II, yang pembagian beban kerjanya diatur lebih lanjut 

dengan Keputusan Direktur Jenderal. 

3) Sub Bagian Jasa Usaha Jasa Lelang 

Sub bagian jasa usaha lelang dan pejabat lelang mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanakaan 

pengawasan usaha jasa lelang dan profesi penjabat lelang.  

g. Seksi Hukum dan Informasi 

Dalam melaksanakan tugas, hukum dan informasi menyelenggarakan 

fungsi: 

1) Penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanakaan pelayanan bantuan 

hukum penelaah hukum, serta penanganan perkara dibidang 

kekayaan negara penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang; 

2) Penyiapan bahan bimbingan teknis pemantauan, evaluasi, 

pelaporan dibidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan 

lelang; 

3) Pelaksanakaan vertifikasi pengurusan piutang negara dan lelang; 

4) Pelaksanakaan bahan bimbingan teknis registrasi dan penata usaha 

berkas pengurusan piutang negara; 

5) Pelaksanakaan pengelolaan data dan penyajian informasi dibidang 

kekayaan negara penilaian, pitang negara, dan lelang; 

6) Pelaksanaan pengelolaan negara dan lelang. 

 

Badan Hukum dan Informasi terdiri dari: 

1) Sub Bagian Bantuan Hukum 

Sub bagian bantuan hukum mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan pelayanan bantuan 
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hukum, penelaah hukum, serta penanganan perkara dibidang 

kekayaan negara penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang. 

2) Sub Bagian Seksi Vertifikasi 

Sub bagian vertifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan bimbingan teknis pemantuan, evaluasi dan pelaporan 

dibidang kekayaan negara, penilaian piutang negara, dan lelang. 

Selain itu juga bagian ini melakukan penyiapan bahan bimbingan 

teknis registrasi dan penata usahaanberkas pengurusan piutang 

negara dan vertifikasi pengurusan piutang negara, dan lelang. 

3) Sub Bagian Seksi Pengolahan Data dan Layanan Informasi 

Sub bagian pengolahan data dan layanan informasi mempunyai 

tugas melakukan pengelolaan data dan penyajian informasi 

dibidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang, 

serta pengolahan jaringan komunikasi data. 

h. Seksi Kepatuhan Internal 

Seksi kepatuhan internal mempunyai tugas melakuan pemantauan 

pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan resiko, kepatuhan 

terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta 

perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis. 

3.3 Kegiatan Pokok Instansi 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) jember 

mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan Negara, penilaian, 

piutang Negara, dan lelang.Sejalan dengan program reformasi birokrasi 

Departemen Keuangan, pelaksanaan tugas tersebut dituntut adanya pengelolaan 

yang professional, transparan, dan akuntable guna terselenggaranya prinsip-

prinsip pemerintahan yang baik (goog governance).Salah satunya adalah 

pelaksanaan inventarisasi dan penilaian yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat 

DJKN. 
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Para Kepala Seksi dan Kepala Bagian Pada Kantor Wilayah, Kepala 

KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang menyampaikan laporan kepada 

Kepala Kantor Wilayah sedangkan Kepala Bagian Umum menampung laporan 

tersebut serta menyusun laporan berkala kantor wilayah. 

3.4 Kegiatan Seksi Penilaian 

Penulis memfokuskan objek Praktek Kerja Nyata pada Seksi Penilaian 

Aset Negara. Seksi Penilaian Aset Negara merupakan salah satu pelayanan pada 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang memiliki tugas dalam 

pengambilan nilai untuk barang yang akan dipindahtangankan dan dimanfaatkan. 

Seksi penilaian Aset dalam melaksanakan tugasnya,  melakukan beberapa 

kegiatan diantaranya Menerima surat permohonan Pemanfaatan atau 

pemindahtangan yang diajukan oleh satker, dan memprosesnya dengan 

mengunjungi dan dilakukan penilaian terhadap Barang Milik Negara tersebut 

untuk mendapatkan nilai wajar dari barang tersebut. Kemudian diserahkan kepada 

pihak lelang untuk tinjak lanjut dari penilaian tersebut. 

3.5 Personalia Kantor Pelayanan Kekayaan  Negara dan Lelang Jember 

Bidang ketenagakerjaan pada suatu instansi pada umumnya mengatur dan 

mengelola sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan, hal penting yang 

berkaitan dengan sumber daya manusia antara lain masalah jumlahn karyawan 

dan klasifikasinya, hari dan jam kerja, sistem penggajian tenaga kerja, promosi 

kenaikan jabatan dan kesejahteraan karyawan, jumlah tenaga kerja dalam 

KPKNL, cabang jember adalah sebanyak 41 orang. 

 

3.5.1 Hari dan Jam Kerja KPKNL Jember 

Dalam menjalankan kegiatan KPKNKL Jember menetapkan jam kerja yang 

harus dipatuhi oleh semua pegawai antara lain 

Tabel 3.5 Hari dan jam kerja KPKNL: 

Hari Kerja Jam Kerja I Istirahat Jam Kerja II 

Senin s/d Kamis 07.30 - 12.00 WIB 12.00 - 13.00 WIB 13.30-17.00WIB 
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Jum’at 07.30 - 11.00 WIB 11.00 - 13.00 WIB 13.00-17.00WIB 

Sabtu dan Minggu Libur Libur  

Sumber: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember, Tahun 2015 

 

3.5.2 Promosi Kenaikan Kerja KPKNL Jember 

Pimpinan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember 

dalam mempromosikan karyawannya menitikberatkan pada Daftar Penilaian 

Pelaksanakaan Pekerjaan (DP3). Dalam DP3 unsur yang dinilai adalah: 

a. Kesetiaan; 

b. Prestasi Kerja; 

c. Tanggung Jawab; 

d. Ketaatan; 

e. Kejujuran; 

f. Kerja Sama; 

g. Prakarsa; 

h. Kepemimpinan. 

Promosi karyawan ini selain dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga 

kerja (pegawai) dalam suatu instansi, juga merupakan bentuk motivasi instansi 

kepada pegawainya agar terus maju dan berkembang.Penetapan keputusan 

kenaikan pangkat kegolongan sampai dengan kegolongan yang jenis kenaikan 

pangkatnya merupakan kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat empat 

tahun dalam pangkat terkahir. 

3.5.3  Kesejahteraan Karyawan KPKNL Jember 

Bentuk kesejahteraan karyawan yang diberikan oleh KPKNL Jember selain 

berasal dari gaji juga berasal dari tunjangan yang diberikan sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Beberapa bentuk tunjangan yang diberikan yaitu:  

a. Tunjangan Jabatan Struktural 

Tunjangan jabatan struktural diberikan oleh KPKNL (Departemen 

Keuangan) Jember berdasarkan tingkat dan jenis jabatan yang dibayarkan 

bersamaan dengan pembayran gaji tiap bulan.Pegawai negeri yang 
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menjabat lebih dari satu jabatan struktural yang tertinggi jumlahnya dari 

pejabat sementara, berhak atas tunjangan jabatan struktural mulai bulan 

awal. 

b. Tunjangan Cuti 

Tunjangan Cuti yang diberikan kepada pegawai negeri sipil terdiri dari cuti 

sakit, cuti karena alasan penting, cuti besar, cuti bersalin, cuti diluar 

tanggungan negara.Cuti besar dapat digunakan oleh pegawai negeri yang 

bersangkutan untuk memenuhi kewajiban agama, seperti menunaikan 

ibadah. 

 

3.5.4 Upaya-upaya yang Dilakukan untuk Meningkatkan Kinerja Karyawan 

KPKNL Jember 

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang (KPKNL) dalam meningkatakan kinerja karyawan adalah dengan 

melakukan beberapa cara yaitu: 

a. Pengarahan Penyuluhan 

Peningkatkan kinerja karyawan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 

dan Lelang (KPKNL) Jember adalah dengan melakukan adanya 

penyuluhan yang dilakukan setiap satu bulan sekali. Adapun pengarahan 

ini diberikan oleh kepala kantor untuk menilai dan meninjau kembali 

terhadap kinerja yang dilakukan selama satu bulan, hal itu dilakukan 

supaya bisa menjadi lebih baik untuk hari-hari kedepannya. 

b. Mutasi Intern atau Pemutaran Antar Seksi 

Salah satu cara yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja karyawan pada 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember adalah dengan 

dilakukannya mutasi antar seksi, dimana supaya tidak terjadi kebosanan dalam 

bekerja yang akhirnya berakibat pada penurunan kinerja karyawan. Pemindahan 

karyawan antar seksi tentunya merupakan kebijakan dari kantor sendiri agar 

karyawan tidak merasa bosan dengan pekerjaan yang monoton, meskipun 

pekerjaan yang dihadapi berbeda tetapi dengan berjalannya waktu seorang 

karyawan dapat menyesuaikan pekerjaan yang dihadapinya. Dengan adanya 
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pekerjaan yang baru maka karyawan akan tertang untuk melakukannya sehingga 

kinerja karyawan pun akan ikut meningkat. Pada perputaran antar seksi ini dalam 

pelaksanaan maupun lama waktu perpindahan ditentukan oleh kepala kantor. 
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BAB IV 

HASIL KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA 

4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata merupakan suatu kewajiban yang harus 

dilaksanakan oleh setiap mahasiswa sebagai salah satu syarat kelulusan dalam 

menempuh pendidikan selama enam semester.Disamping itu, pelaksanaan Praktek 

Kerja Nyata adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan memahami ilmu 

yang diterima di bangku kuliah untuk diterapkan pada praktek dilapangan dan 

untuk melatih mahasiswa dalam dunia kerja. 

 Sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata, penulis melakukan tahap-

tahap persiapan yang meliputi : 

a. Tahap awal pelaksanaan Praktek Kerja Nyata, mahasiswa mengikuti 

pembekalan yang diberikan oleh Fakultas Ekonomi. 

b. Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan PKN diberi kesempatan 

untuk memilih sendiri lokasi objek kerja nyata. 

c. Menghubungi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember 

sebagai instansi yang dituju untuk menanyakan kesediaannya menerima 

dan dijadikan sebagai lokasi pelaksanaan Praktek Kerja Nyata. 

d. Menyampaikan proposal disertai surat pengantar dari fakultas, setelah itu 

menunggu surat balasan dari instansi pelaksanaan PKN ditindak lanjuti 

dengan surat tugas. 

e. Melaksanakan kegiatan PKN selama satu bulan dengan membantu secara 

langsung kegiatan di seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN), seksi 

Lelang, dan Seksi Peniaian yang berhubungan dengan objek penulis. 

 

4.1.1 Lokasi  Praktek Kerja Nyata 

 Kegiatan PKN dilakukan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

Jember jalan slamet Riyadi Nomor 344A Jember. 
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4.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

 Jadwal kegiatan PKN dilaksanakan selama satu bulan yang dimulai dari 

tanggal 02 Maret 2014 sampai dengan 31 Maret 2014. 

Daftar jam kerja yang berlaku di KPKNL Jember : 

a. Hari Senin – Kamis  

Jam Kerja I : 07.30 – 12.00 WIB 

Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB 

Jam Kerja II : 13.00 – 17.00 WIB 

b. Hari Jumat 

Jam Kerja I : 07.30 – 11.00 WIB 

Istirahat : 11.00 – 13.00 WIB 

Jam Kerja II : 13.00 – 17.00 WIB 

 

4.1.3 Kegiatan yang Dilakukan Selama Praktek Kerja Nyata 

 Adapun kegiatan yang dilakukan penulis pada Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember, dapat dilihat pada tabel berikut 

ini : 

Tabel 4.1 Kegiatan selama PKN 

No Waktu 

Pelaksanaan 

Kegiatan Hasil Kegiatan Pengawas 

Kegiatan 

1. Minggu 

pertama  

Tgl 2 s/d 6 

Seksi 

Piutang 

Negara 

a.  Pengenalan di seksi 

piutang Negara 

b. Menata dan 

melengkapi berkas 

SP3N 

c. Mengecekkembali 

SP3N dan melengkapi 

berkas tersebut 

d. Mengisi Pemetaan 

Jaminan 

e. Input data PSBDT 

Kasubbag 

piutang 

Negara 

2. Minggu 

kedua  

Tgl 9 s/d 13   

Pengelolaan 

Kekayaan 

Negara 

(PKN) 

a. Perkenalan dan 

pengarahan dari 

Instansi. 

b. Mencatat surat masuk 

c. Menginput Wasdal 

BMN 

Kasubbag 

Pengelolaan  

Kekayaan 

Negara 

(PKN)  
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d. Mencatat alamat dan 

nomor satker Mencatat 

surat masuk 

 

3. Minggu ke 

tiga 

Tgl 16 s/d 20  

Pengelolaan 

Kekayaan 

Negara 

(PKN) 

a. Mencatat surat masuk 

b. Menginput Wasdal 

BMN 

c. Mencatat alamat dan 

nomor satker Mencatat 

surat masuk 

 

Kasubbag 

Pengelolaan  

Kekayaan 

Negara 

(PKN) 

4. Minggu ke 

empat 

Tgl 23 s/d 27 

Seksi 

Penilaian 

a. Menyusun dan 

menjilid Laporan 

Penilaian  

b. Mengisi form tanah, 

dan bangunan pada 

form penilaian. 

Kasubbag  

Penilaian  

Sumber : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang tahun 2015 
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4.2. Prosedur Penilaian Aset Milik Negara dalam Rangka 

Pemindahtanganan padaKPKNL Jember  

 Prosedur pelaksanaan Penilaian Aset milik Negara dapat dilihat pada alur 

di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Prosedur Penilaian Aset Milik Negara dalam rangka 

Pemindahtanganan tahun 2015 

Sumber: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 
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Keterangan: 

1. Agar dapat dilakukannya penilaian aset, Satuan kerja terlebih dahulu 

mengajukan permohonan untuk usulan Penghapusan kepada unit eselon 1 

Satker bersangkutan; 

2. Setelah keluar surat keputusan penghapusan dari unit eselon 1 satker 

bersangkutan maka kemudian satker minta persetujuan dari Direktorat 

Jenderal Kekayaan Negara selaku Pengelola Barang; 

3. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melalui unit eselon 3 yang 

membawahi tempat kedudukan satker dalam hal ini KPKNL berhak 

menyetujui/menolakpermohonan penghapusan yang telah diajukan oleh 

Satuan Kerja lewat penelitian fisik BMN dan jika memang sudah 

memenuhi syarat akan dikeluarkan persetujuan penghapusan yang 

dilakukan oleh Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara; 

4. Seksi Pengelola Kekayaan Negaramenindaklanjutipermohonan 

penghapusan yang telah di setujui untuk dilakukan penilaian kepada Seksi 

Pelayanan Penilaian;  

5. Tim Penilai yang ditunjuk oleh Kepala Seksi Pelayanan Penilaian 

mengadakan survey lapangan ke tempat Satuan Kerja untuk menilai 

barang yang akan dihapus 

6. Setelah kegiatan survey, Seksi penilaian melampirkan hasil penilaian 

tersebut kepada seksi Pengelola Kekayaan Negara (PKN)  

7. Seksi Pengelola Kekayaan Negara menyampaikan hasil penilaian kepada 

satuan kerja yang terkait berikut surat persetujuan penghapusan guna 

keperluan lelang  

8. Pengajuan lelang diberikan ke seksi lelang untuk tindak lanjut dari 

penghapusan Barang Milik Negara  
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4.3. Alasan dan Syarat Penghapusan  

4.3.1. Alasan-Alasan Penghapusan BMN  

Ada beberapa alasan yang harus diperhatikan untuk dapat menyingkirkan 

atau menghapuskan suatu BMN dan beberapa alasan tersebut adalah 

sebagai berikut : 

a. BMN yang akan dihapus sudah sangat tua dan rusak  

BMN ini perlu disingkirkan dengan beberapa alasan.Pertama, apabila 

BMN tersebut digunakan terus dapat membahayakan keselamatan pemakai 

BMN ini.Kedua, kualitas maupun kuantitas output yang dihasilkan sudah 

tidak dapat mencapai tingkat yang optimal apalagi dibandingkan biaya 

operasional yang tinggi. Dengan demikian apabila barang ini tetap 

dioperasikan jelas akan menimbulkan inefektifitas dan inefesiensi 

organisasi.  

b. BMN yang sudah ketinggalan zaman  

Mungkin saja BMN yang sudah ketinggalan zaman adalah BMN yang 

belum rusak. Namun demikian, BMN semacam ini perlu disingkirkan atau 

dihapus dengan pertimbangan aset ini dipandang memerlukan dan 

menghabiskan biaya (cost) yang relatif tinggi, baik berkaitan dengan 

bahan, tenaga, waktu maupun output, baik ditinjau dari sisi kuantitas 

maupun kualitas apabila dibandingkan dengan menggunakan BMN yang 

baru. 

c. BMN yang berlebihan  

BMN yang berlebihan mungkin sekali relatif belum rusak dan tidak 

ketinggalan zaman.BMN ini perlu dihapuskan dengan beberapa 

alasan.Pertama, suatu organisasi tidak mungkin menggunakan seluruh 

asetnya dalam waktu yang bersamaan dan yang sekiranya memang aset 

tersebut tidak perlu digunakan secara bersamaan. Kedua, apabila BMN 

yang sifatnya berlebihan tersebut tidak disingkirkan (baca: diserahkan 

kepada pengelola barang) tentunya membutuhkan biaya, baik biaya 

perawatan maupun biaya gaji untuk personel yang merawat BMN. Ketiga, 

BMN tersebut membutuhkan tempat penyimpanan, sehingga apabila BMN 

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

32 

 

tersebut tidak disingkirkan juga akan memboroskan tempat, dan yang 

keempat, apabila BMN tersebut akan digunakan di masa mendatang, 

mungkin sekali BMN sudah merupakan aset yang ketinggalan zaman.  

 

4.3.2. Syarat-Syarat Penghapusan BMN  

Syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam penghapusan BMN adalah 

sebagai berikut:  

a. Memenuhi persyaratan teknis  

1) secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak dan tidak 

ekonomis apabila diperbaiki;  

2) secara teknis barang tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi;  

3) barang telah melampaui batas waktu kegunaannya/kadaluarsa;  

4) barang mengalami perubahan dalam spesifikasi karena penggunaan, 

  seperti terkikis, aus, dan lain-lain sejenisnya; atau  

5) berkurangnya barang dalam timbangan/ukuran disebabkan 

penggunaan/susut dalam penyimpanan/pengangkutan.  

c. Memenuhi persyaratan ekonomis, yaitu lebih menguntungkan bagi negara 

apabila barang dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang 

lebih besar daripada manfaat yang diperoleh. 

4.4. Pelaksanaan Penilaian  

Proses Penilaian Barang milik Negara adalah sebagai berikut : 

1. Penerimaan berkas permohonan Penilaian;  

2. Verifikasi berkas permohonan penilaian penghapusan Barang milik 

Negara harus dilengkapi. Jika diterima maka akan diberi Nota Dinas 

Penerbitan Surat Tugas. Jika ditolak akan diberi surat balasan penolakan / 

permintaan kelengkapan berkas; 
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3. Tim penilai yang dipilih oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 

melakukan Survey lapangan untuk pengecekan fisik Barang Milik Negara. 

Survey dilakukan guna mencari data pendukung berupa data pembanding 

dan indeks harga; 

4. Selanjutnya dilakukan analisis perhitungan nilai wajar asset yang didapat 

dari data pasar tersebut; 

5. Kemudian menyusun Laporan yang meliputi di dalamnya yaitu penentuan 

tujuan penilaian, dan pembuatan narasi laporan; 

6. Pengkoreksian laporan penilaian yang telah dilakukan oleh tim penilai dan 

ditinjak lanjuti oleh komite penilai;  

7. Penyampaian hasil penilaian ke satuan kerja;  

8. Penyampaian hasil penilaian ke kanwil sebagai bahan kaji ulang. 

4.5. Metode Penilaian  

Secara umum ada 3 cara metode penilaian. Tapi dalam rangka 

pemindahtanganan ini yang lebih sering dipakai adalah metode penilaian 

dengan pendekatan data pasar. Yaitu pendekatan untuk mendapatkan nilai 

jual dari suatu properti dengan membandingkannya terhadap properti lain 

yang sejenis yang telah diketahui nilai jualnya. Pendekatan ini sesuai 

diterapkan untuk menilai property umum atau yang banyak diperjual-belikan 

di pasar, misalnya dalam bentuk kendaraan bermotor. 

 

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut : 

a. Pengumpulan dan Verifikasi Data untuk dijadikan data pembanding 

b. Seleksi data dan perbandingan data, serta menentukan factor-faktor 

penyesuaian (lokasi, fisik dan lain-lain) 

c. Melakukan adjustment (penyesuaian) data pembanding terhadap properti 

subjek dengan menggunakan faktor penyesuaian diatas. 

d. Nilai hasil penyesuaian untuk mendapatkan indikasi nilai properti.(nilai 

wajar) 
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4.6. Laporan Penilaian 

Hasil penilaian dituangkan dalam laporan penilaian.Laporan penilaian paling 

sedikit memuat uraian objek penilaian, hasil analisis data, pendekatan penilaian, 

dan simpulan nilai.Tanggal penilaian merupakan tanggal terakhir pelaksanaan 

survey lapangan atas atas objek penilaian. Laporan penilaian ditulis dalam bahasa 

Indonesia, dan ditandata tangani oleh seluruh anggota tim penilaian dan 

bertanggung jawab penuh terhadap laporan penilaian tersebut. Laporan penilaian 

ini berlaku selama 6 bulan terhitung sejak tanggal penilaian. 

4.7. Kendala dan Solusi dalam Pelaksanaan Penilaian Aset  

 Dalam Pelaksanaan Penilaian Aset, ada kendala yang terjadi dalam proses 

penilaian tersebut. Seksi penilaian harus menanganinya agar proses penilaian 

berjalan lancer. Berikut Kendala dan solusi yang ada dalam Proses Penilaian Aset. 

4.7.1. Kendala Penilaian Aset  

 Kendala yang dihadapi seksi penilaian dalam melakukan proses penilaian 

yakni saat tim penilai tidak menemukan data pendukung(data pembanding) di 

lapangan. Ini menyulitkan tim penilai dalam pengambilan nilai pada objek penilai.  

4.7.2. Solusi dalam Melakukan Penilaian Aset 

 Saat tim penilai tidak menemukan data pendukung atau data pembanding 

untuk proses penilaian, tim penilai mengambil langkah untuk tetap dapat 

melakukan penilaian, dengan mencari di internet tentang data yang sejenis atau 

menghubungi pihak yang bersangkutan. 
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BAB V 

KESIMPULAN  

 

Berdasarkan pelaksanaan praktek kerja nyata di Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang (KPKNL) Jember dengan mengambil judul :“Prosedur 

Pelaksanaan Penilaian Aset dalam Rangka Pemindahtanganan Pada Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember”.  Adapun hasil dari 

Praktek Kerja Nyata ini yaitu: 

a. Prosedur Pelaksanaan Penilaian Aset Milik Negara dalam rangka 

Pemindahtanganan pada KPKNL Jember dimulai dari Satuan kerja terlebih 

dahulu mengajukan permohonan untuk usulan Penghapusan kepada unit 

eselon 1 Satker yang bersangkutan, Setelah keluar surat keputusan 

penghapusan dari unit eselon 1 satker bersangkutan maka kemudian satker 

minta persetujuan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku 

Pengelola Barang, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melalui unit eselon 

3 yang membawahi tempat kedudukan satker dalam hal ini KPKNL berhak 

menyetujui/menolak permohonan penghapusan yang telah diajukan oleh 

Satuan Kerja lewat penelitian fisik BMN dan jika memang sudah memenuhi 

syarat akan dikeluarkan persetujuan penghapusan yang dilakukan oleh Seksi 

Pengelolaan Kekayaan Negara. Seksi Pengelola Kekayaan Negara 

menindaklanjuti permohonan penghapusan yang telah di setujui untuk 

dilakukan penilaian kepada Seksi Pelayanan Penilaian, Tim Penilai yang 

ditunjuk oleh Kepala Seksi Pelayanan Penilaian mengadakan survey 

lapangan ke tempat Satuan Kerja untuk menilai barang yang akan dihapus. 

Setelah kegiatan survey, Seksi penilaian melampirkan hasil penilaian 

tersebut kepada seksi Pengelola Kekayaan Negara (PKN). Seksi Pengelola 

Kekayaan Negara menyampaikan hasil penilaian kepada satuan kerja yang 

terkait berikut surat persetujuan penghapusan guna keperluan lelang. 

Pengajuan lelang diberikan ke seksi lelang untuk tindak lanjut dari 

penghapusan Barang Milik Negara 
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b. Proses Penilaian Barang milik Negara yakni dimulai dari penerimaan berkas 

permohonan Penilaian. Verifikasi berkas permohonan penilaian 

penghapusan Barang milik Negara harus dilengkapi. Tim penilai yang 

dipilih oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melakukan Survey 

lapangan untuk pengecekan fisik Barang Milik Negara. Survey dilakukan 

guna mencari data pendukung berupa data pembanding dan indeks harga. 

Selanjutnya dilakukan analisis perhitungan nilai wajar asset yang didapat 

dari data pasar tersebut. Kemudian menyusun Laporan yang meliputi di 

dalamnya yaitu penentuan tujuan penilaian, dan pembuatan narasi laporan. 

Pengkoreksian laporan penilaian yang telah dilakukan oleh tim penilai dan 

ditinjak lanjuti oleh komite penilai. Kemudian penyampaian hasil penilaian 

ke satuan kerja. Penyampaian hasil penilaian ke kanwil sebagai bahan kaji 

ulang. Dalam melakukan analisis data, metode penilaian yang digunakan 

adalah metode data pasar. Metode data pasar adalah suatu pendekatan untuk 

mendapatkan nilai jual dari suatu properti dengan membandingkannya 

terhadap properti lain yang sejenis yang telah diketahui nilai jualnya. 

Pendekatan ini sesuai diterapkan untuk menilai property umum atau yang 

banyak diperjual-belikan di pasar, misalnya dalam bentuk kendaraan 

bermotor. 
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Lampiran : halaman sampul laporan penilaian 

 

Sumber :  Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember 

tahun 2015  
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Lampiran :Surat Pengantar Laporan Penilaian BMN selain tanah dan bangunan 

 

Sumber :  Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember 

tahun 2015 
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Lampiran : Daftar isi Laporan Penilaian 

 

 

Sumber :  Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember 

tahun 2015 
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Lampiran : Sertifikasi nilai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber :  Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember 

tahun 2015 
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Lampiran :contoh pernyataan, asumsi dan syarat yang membatasi 

 

Sumber :  Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember 

tahun 2015 
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Lampiran :Ringkasan nilai wajar pada objek 

 

Sumber :  Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember 

tahun 2015 
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Lampiran : lingkup pelaksanaan penilaian 

 

Sumber :  Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember 

tahun 2015 
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Lampiran :Lanjutan dari lingkup pelaksanaan penilaian 

 

Sumber :  Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember 

tahun 2015 
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Lampiran :Simpulan Nilai 

 

Sumber :  Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember 

tahun 2015 
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Lampiran :Gambar Objek Penilaian 

 

Sumber :  Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember 

tahun 2015 
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Lampiran :Gambar Objek Pembanding 

 

Sumber :  Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember 

tahun 2015 
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Lampiran :Contoh surat Tugas 

 

Sumber :  Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember 

tahun 2015 
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Lampiran : Berita acara survey lapangan 

 

Sumber :  Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember 

tahun 2015 
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Lampiran :Analisis Perhitungan Nilai 

 

Sumber :  Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember 

tahun 2015 
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Lampiran :Lembar disposisi permohonan penilaian 

 

Sumber :  Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember 

tahun 2015 
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Lampiran :Surat Permohonan Penilaian 

 

Sumber :  Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember 

tahun 2015 
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Lampiran : Daftar barang yang akan dihapus 

 

Sumber :  Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember 

tahun 2015 
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Lampiran :Lanjutan daftar barang yang akan dihapus 

 

Sumber :  Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember 

tahun 2015 
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Lampiran :Lanjutan daftar barang yang akan dihapus 

 

Sumber :  Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember 

tahun 2015 
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Lampiran :Lanjutan daftar barang yang akan dihapus 

 

Sumber :  Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember 

tahun 2015 
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Lampiran :Lanjutan daftar barang yang akan dihapus 

 

Sumber :  Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember 

tahun 2015 
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Lampiran :Lanjutan daftar barang yang akan dihapus 

 

Sumber :  Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember 

tahun 2015 
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Lampiran :Lanjutan daftar barang yang akan dihapus 

 

Sumber :  Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember 

tahun 2015 
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Lampiran :Laporan Hasil Pemeriksaan dari dishub 

 

Sumber :  Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember 

tahun 2015 
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Lampiran :Lanjutan dari laporan hasil pemeriksaan 

 

Sumber :  Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember 

tahun 2015 
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Lampiran :contoh laporan pemeriksaan teknis 

 

Sumber :  Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember 

tahun 2015 
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Lampiran : Kartu Identitas Barang (KIB) 

 

Sumber :  Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan  Lelang (KPKNL) Jember 

tahun 2015 
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Lampiran : Identitas Kendaraan 

 

Sumber :  Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember 

tahun 2015 
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Lampiran : BPKB Objek Penilaian 

 

Sumber :  Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember 

tahun 2015 
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Lampiran : Lanjutan dari BPKB 

 

Sumber :  Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan  Lelang (KPKNL) Jember 

tahun 2015 
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Lampiran : STNK Objek penilaian 

 

Sumber :  Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember 

tahun 2015 
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Lampiran  : Surat Permohonan Tempat PKN (Praktek Kerja Nyata) 

 

Sumber : Fakultas Ekonomi Universitas Jember 
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Lampiran  : Surat Persetujuan Tempat PKN (Praktek Kerja Nyata) 

 

Sumber :  Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember 

tahun 2015 
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Lampiran : Nota Dinas  Jadwal Magang di KPKNL Jember 

 

Sumber :  Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember 

tahun 2015 
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Lampiran : Lanjutaan Nota Dinas Jadwal Magang di KPKNL 

 

Sumber :  Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember 

tahun 2015 
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Lampiran :Surat Penyataan Selesai Magang 

 

Sumber :  Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember 

tahun 2015 
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Lampiran :Surat Permohonan Nilai PKN (Praktek Kerja Nyata) 

Sumber :Fakultas Ekonomi Jember 
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Lampiran :Hasil PKN (Praktek Kerja Nyata) 

 

Sumber :  Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember 

tahun 2015 
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Lampiran :Absensi Mahasiswa selama PKN (Praktek Kerja Nyata) 

 

Sumber :  Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember 

tahun 2015 
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Lampiran :Kartu Konsultasi 

 

Sumber : Fakultas Ekonomi Universitas Jember 
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