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Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 
menerima Cerita Bergambar yang berjudul 
“Pergi ke Kantor Ayah” dari Direktur Jenderal 
Kekayaan Negara  Isa  Rachmatarwata dalam 
rangka memperingati Hari Anak Nasional 
sekaligus membuka secara resmi Rapat Kerja 
Nasional DJKN di Wisma Perdamaian Semarang 

(23/07).

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.

Visi dan Misi DJKN
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daftarisi
Anda sering melihat atau mendengar berita tentang 
pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan di 
seluruh pelosok di Indonesia dalam kurun beberapa tahun 
terakhir? Tahukah Anda bahwa Kementerian Keuangan 
berperan aktif dalam pengerjaan puluhan proyek strategis 
nasional tersebut. Selain fungsi pengelolaan fiskal utama, 
Kementerian Keuangan juga mengemban tugas-tugas 
pembangunan nasional yang diamanatkan kepadanya 
melalui agent yang disebut Special Mission Vehicles (SMV). 
Lima dari delapan SMV berada di bawah pengelolaan DJKN. 
Apa saja? Temukan informasinya di kolom Laporan Utama 

dan kolom wawancara kami dengan Direktur KND.

Masih mengenai SMV, Anda juga akan mengetahui bagaimana 
DJKN dilihat dari sudut pandang para stakeholder SMV. 
Pada kolom Testimoni, Sinthya Roesly, Direktur Eksekutif PT 

LPEI mengungkapkan sinerginya dengan DJKN. 

Selain serba-serbi mengenai SMV, Media KN edisi ini juga 
menyuguhkan ulasan mengenai valuasi ekonomi sumber 
daya alam yang dapat Anda temukan di kolom Penilaian. 
Pada kolom Lelang Anda akan mengetahui bahwa di balik 
pelaksanaan lelang terdapat kisah-kisah yang tak hanya 

unik, namun juga mendebarkan. 

Pada kolom BMN, Kanwil DJKN Suluttenggomalut 
menyampaikan beberapa masukan atas permasalahan 
utama penatausahaan BMN di wilayah kerjanya yang 
mungkin dapat dijadikan pelajaran bagi wilayah kerja 
yang lain dengan fenomena serupa. Tulisan tersebut layak 

mendapat perhatian Anda.

Kontributor kami dari New York turut menyumbang 
tulisannya mengenai Central Park, salah satu ruang terbuka 
hijau yang paling terkenal di dunia di rubrik Resensi Wisata.

Pembaca yang budiman, kontribusi terbaik Anda berupa 
kajian, tulisan, ulasan tempat wisata, hingga saran dan kritik 
senantiasa kami nantikan. Akhirnya selamat menikmati 

Media Kekayaan Negara edisi 32 ini.
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TEKS DAN FOTO: FAJRI ANDARI - SEKRETARIAT DJKN

Mendengar nama Central Park mungkin bagi 
warga Jakarta mengingatkan salah satu pusat 
perbelanjaan di Jakarta Barat. Lain halnya bagi 

warga New York. Central Park adalah salah satu elemen 
penting bagi kota New York dan semua penduduknya, 
termasuk penduduk sementara seperti penulis. 

Sebagai salah satu taman yang paling terkenal di seluruh 
dunia Central Park dikunjungi setidaknya 25 juta 
pengunjung setiap tahunnya atau 10 kali lipat jumlah 
pengunjung Candi Borobudur. Angka yang fantastis 
bukan?. 

Dibangun pada tahun 1857 dan di desain oleh Frederick 
Law Olmsted, Central Park menjadi salah satu taman 
buatan terbesar yang ada di dunia dengan luas 315 ha 
terbentang dari Bagian Upper Manhattan (110th Street) 
sampai dengan Midtown Manhattan (59th Street). 

Selain sebagai taman terbuka hijau di kota New 
York, Central Park juga menjadi tujuan para turis 
dan penduduk kota untuk melepas lelah, bersantai, 
berolahraga, atau sekedar menikmati pemandangan. 
Beberapa lokasi yang terkenal dalam central park adalah 

The Mall, Bethesda Terrace, Bethesda Fountain, Patung 
Balto, Sheep Meadow, Kebun Binatang Central Park, dan 
Strawberry Field. Selain itu Central Park juga terkenal 
sebagai tempat bermain anak dengan banyak tempat 
bermain publik yang bisa diakses oleh siapa saja dan 
gratis. Banyak produksi-produksi film serta serial televisi 
mengambil tempat di Central Park. Apabila beruntung, 
Anda bisa melihat aktor favorit Anda disitu.

Pengunjung mulai bisa mengunjungi taman ini sejak 
pukul 6 pagi sampai pukul 12 malam. Bagi pembaca 
yang ingin mendapat suasana sepi untuk berfoto 
disarankan untuk datang pagi hari. Mengingat Central 
Park berada pada negara yang memiliki empat musim, 
pada tiap musimnya Central Park memiliki daya tarik 
sendiri. Pada musim gugur, Central Park menampilkan 
warna-warna menarik yang ditampilkan oleh pepohonan. 
Pada musim dingin, Central Park menjadi salah satu 
tempat untuk bermain salju dan bermain Ice Skating. 
Pada musim semi, Central Park menyajikan warna warni 
dari bunga yang bermekaran. Sedangkan pada musim 
panas, Central Park menjadi tempat sarana berjemur dan 
tempat piknik bagi keluarga.   
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Artikel Utama

Mengenal Lebih Dekat 
Agen-Agen Khusus 

Kementerian Keuangan 1. PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI)

PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) merupakan 
SMV yang menjalankan peran sebagai fiscal tools yang 
didirikan pada tanggal 26 Februari 2009 dengan 
tujuan untuk mendorong percepatan penyediaan 
pembiayaan infrastruktur melalui kemitraan dengan 
pihak swasta dan/atau lembaga keuangan multilateral. 
PT SMI diharapkan dapat memobilisasi sumber-
sumber dana jangka panjang, baik dari dalam maupun 
luar negeri, ke dalam proyek-proyek pembangunan 
infrastruktur di Indonesia.

Pendirian PT SMI dilatarbelakangi oleh hasil pertemuan 
Infrastructure Summit 2005 dan upaya mewujudkan 
pengembangan skema Kerja Sama Pemerintah dengan 
Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur. 
Pada akhirnya, pemerintah berinisiatif mendirikan 3 
(tiga) institusi yang berperan untuk pemenuhan fasilitas  
pengadaan tanah (land fund), fasilitas penjaminan 
(guarantee fund), dan fasilitas pembiayaan jangka 
panjang (infrastructure fund).

PT SMI memiliki 3 (tiga) pilar bisnis utama, yaitu 1) 
Pembiayaan dan Investasi, berupa pinjaman dengan 
skema konvensional maupun syariah dan penyertaan 
modal, 2) Jasa Konsultasi melalui penyediaan tenaga 
professional dan ahli di bidang infrastruktur, dan 3) 
Pengembangan Proyek dengan melakukan penyiapan 
proyek infrastruktur. 

 

Karakteristik pembiayaan PT SMI berbeda dengan 
pembiayaan perbankan agar tidak menimbulkan 
sikap kompetisi yang mengakibatkan crowding out the 
market. PT SMI memberikan pembiayaan ke proyek 
infrastruktur dengan karakteristik pembiayaan berupa 
tenor yang lebih panjang, suku bunga kompetitif, 
produk pembiayaan yang inovatif, skema pembiayaan 
yang fleksibel, dan memiliki multiplier effect yang besar. 
Sebagai contoh, PT SMI memberikan pinjaman kepada 
PT Hutama Karya (Persero) untuk pembangunan 
Proyek Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Medan Binjai 
sebesar Rp481 miliar dengan tenor pinjaman selama 
25 tahun termasuk grace period 15 tahun.

Sampai dengan tahun 2018, komitmen pembiayaan 
PT SMI mencapai Rp77,19 triliun dengan outstanding 
pembiayaan mencapai Rp46,71 triliun. Akumulasi 
nilai proyek di bisnis pembiayaan mencapai Rp553,6 
triliun. Rasio Non Performing Loan (NPL) perusahaan 
terjaga dengan baik sebesar 0,65%. Hingga akhir tahun 
2018, PT SMI memiliki investasi penyertaan modal di 
PT Indonesia Infrastructure Finance (30%), PT Jasa 
Marga Pandaan Malang (5%), dan PT Waskita Toll 
Road (11,05%).

Selain itu, total nilai proyek yang didukung melalui 
Jasa Konsultasi mencapai Rp261,4 trililun, beberapa 
diantaranya merupakan Proyek Strategis Nasional. 
Total nilai pengembangan proyek yang didukung oleh 
PT SMI mencapai Rp51,6 triliun. Beberapa proyek 
tersebut diantaranya adalah Sistem Penyediaan Air 
Minum (SPAM) Semarang Barat, SPAM Pekanbaru, 

Gerak laju pembangunan dan kondisi 

perekonomian Indonesia yang dinamis 

membuat pemerintah Indonesia memberikan 

effort lebih untuk melaksanakan pembangunan 

nasional. Tidak hanya menjalankan business 

as usual, pemerintah juga menjalankan 

usaha lebih untuk memastikan pembangunan 

Indonesia berjalan dengan lancar, termasuk 

juga Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

Kemenkeu memiliki tugas-tugas yang 

diamanatkan kepadanya di luar fungsi 

pengelolaan fiskal utama atau rutin. Dalam 

menjalankan tugas-tugas tersebut, Kemenkeu 

dibantu oleh beberapa ‘agen khusus’. Agen 

khusus itu bernama Special Mission Vehicle 

(SMV). Siapakah agen-agen khusus tersebut?

SMV Kemenkeu adalah Badan Layanan Umum (BLU), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Lembaga 
yang berada di bawah Pembinaan dan Pengawasan Kementerian Keuangan yang memiliki tugas khusus 
untuk melaksanakan tugas pembangunan. Saat ini Kemenkeu memiliki delapan SMV, yaitu PT. Sarana Multi 

Infrastruktur (PT SMI), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII), PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF), 
PT Geo Dipa Energi (PT GDE), Lembaga Pengelola Ekspor Indonesia (LPEI), Lembaga Manajemen Aset Negara 
(LMAN), Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP). 

Dalam kaitannya dengan SMV, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) melalui Direktorat Kekayaan Negara 
Dipisahkan (KND) memiliki peran sebagai perpanjangan tangan Menteri Keuangan dalam kedudukan, tugas, dan 
kewenangannya selaku Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Perusahaan Perseroan 
(persero). Adapun SMV yang berada di bawah Direktorat KND yaitu PT SMI, PT PII, PT SMF, PT GDE, dan LPEI.

Berikut akan dikenalkan lebih dekat kepada SMV yang berada di bawah Direktorat KND tersebut:
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daerah yang umumnya bernilai tinggi dan memiliki 
tenor yang panjang. Penjaminan PT PII sebagai fasilitas 
fiskal Kementerian Keuangan merupakan salah satu 
dari dukungan fasilitas khusus yang diberikan oleh 
Pemerintah kepada mitra swasta di proyek berskema 
KPBU. PT PII menjamin risiko-risiko infrastruktur 
yang bersumber dari Pemerintah yang dapat menjadi 
kewajiban finansial Pemerintah kepada swasta. 
Diharapkan, hal ini dapat meningkatkan kelayakan 
proyek dimata investor dan kelayakan untuk pembiayaan 
oleh perbankan (bankability). Hal ini   berdampak pada 
penurunan cost of fund pembiayaan proyek yang dapat 
menurunkan kebutuhan investasi proyek.

Sejak tahun    2018, PT PII sebagai SMV juga memiliki 
mandat tambahan melalui penugasan oleh Kemenkeu RI 
dalam membantu Penanggung Jawab Proyek Kerjasama 
(PJPK) proyek KPBU untuk melakukan penyiapan dan 
pendampingan transaksi (Project Development Facility 
atau PDF) pada 5 proyek infrastruktur skema KPBU 
sektor Kesehatan, Jalan, dan Transportasi yaitu Jalur 
Lintas Timur Sumatera ruas Riau, Jalur Lintas Timur 
Sumatera Ruas Sumatera Selatan, Rumah Sakit Kanker 
Dharmais, Kereta Api Makassar – Parepare, dan Rumah 
Sakit Umum Daerah (RSUD) Zainoel Abidin Banda 
Aceh. Melalui mandat ini, PT PII dapat berkontribusi 
membantu PJPK baik pemerintah pusat dan daerah 
untuk menyiapkan dokumen kelayakan, lelang proyek 
dan memberikan saran serta pendampingan pada 
saat transaksi hingga financial close. Tercatat PT PII 
telah menyelesaikan penugasan PDF untuk PJPK 
Kementerian Perhubungan atas 1 proyek KPBU Kereta 
Api Makassar-Pare-pare yang merupakan proyek KPBU 
transportasi pertama di Kementerian Perhubungan.  

Selain itu, pada tahun 2018 PT PII memperluas mandat 
dengan menyediakan penjaminan atas pinjaman 
BUMN dari lembaga multilateral yang telah diatur 
dalam PMK No 101/PMK.08/2018 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah 
Bersama / Melalui BUPI terhadap Risiko Gagal Bayar 
dari BUMN yang melakukan Pinjaman dan/atau 
Penerbitan Obligasi untuk Penyediaan Infrastruktur. 

Pada akhir tahun 2018,  PT PII melalui persetujuan 
Kemenkeu telah berhasil memberikan penjaminan 
atas pinjaman lembaga multilateral yaitu Asian 
Infrastructure Bank (AIIB) kepada BUMN PT ITDC 

untuk pengembangan Proyek Kawasan Ekonomi 
Khusus (KEK) Mandalika. Pembangunan infrastruktur 
pada KEK Mandalika bertujuan mengembangkan 
pariwisata berwawasan lingkungan yang diharapkan 
dapat menjadi destinasi wisata dunia dan dapat 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Saat ini 
PT PII juga tengah memproses penjaminan untuk 
beberapa proyek dengan skema tersebut di sektor 
ketenagalistrikan. 

Dengan pelaksanaan 3 (tiga) mandat yang diberikan 
oleh Kemenkeu RI dan pembinaan yang berkelanjutan 
dari Direktorat KND, PT PII senantiasa memberikan 
kontribusi terbaik membantu Kemenkeu dan 
Kementerian Lembaga dalam hal pelaksanaan 
program kerja Pemerintah melalui percepatan 
penyediaan infrastruktur berkualitas yang memberikan 
kemanfaatan maksimal bagi masyarakat dengan layanan 
yang terjangkau dan mengurangi beban APBN. 

3. PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF)

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (PT SMF) 
berdiri pada 22 Juli 2005. Pendirian PT SMF tidak 
terlepas dari kebijakan pemerintah untuk memberikan 
kemudahan kepada masyarakat dalam memenuhi 
kebutuhan akan rumah. Mandat yang diemban oleh 
PT SMF sebagai perusahaan pembiayaan sekunder 
perumahan adalah untuk mendukung ketersediaan 
dana bagi pembangunan rumah yang layak dan 
terjangkau bagi masyarakat.

Setahun setelah didirikan, Perseroan mulai 
menyalurkan pinjaman kepada lembaga penyalur 
Kredit Pemilikan Rumah (KPR), antara lain bank 
umum, bank syariah, bank pembangunan daerah dan 
perusahaan pembiayaan. Pada tahun 2008, pemerintah 
menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia 
(Perpres) No. 1/2008 sebagai Perubahan atas 
Peraturan Presiden No. 19/2005 tentang Pembiayaan 
Sekunder Perumahan. Perpres tersebut memuat bahwa 
Perseroan dapat memberikan fasilitas pinjaman paling 
lama 10 tahun dari penerbitan peraturan dimaksud 
sampai dengan 2018, dengan jangka waktu penyaluran 
fasilitas pinjaman paling lama 15 tahun.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
(RPJM), pemerintah sendiri telah menargetkan sasaran 
penurunan backlog menjadi sekitar Rp5 juta di tahun 

Proyek Telekomunikasi Palapa Ring, dan Proyek LRT 
dan BRT Kota Medan serta Bandara Hang Nadim. 

Di tahun 2018, PT SMI mencetak laba bersih sebesar 
Rp1,53 triliun, naik 21% dari laba bersih tahun 2017 
sebesar Rp1,26 triliun. Pencapaian laba ini bukan tolok 
ukur utama kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan 
dinilai berdasarkan 4 perspektif, yaitu Mandat dan 
Keuangan (45%), Stakeholder (10%), Proses Bisnis 
(40%), serta Pembelajaran dan Pertumbuhan (5%). 
Ke depan, kinerja perusahaan juga akan dinilai dari 
manfaat sosial dan ekonomi yang dihasilkan.

Berdasarkan data dalam laporan tahunan PT SMI tahun 
2018, manfaat sosial ekonomi yang dihasilkan oleh 
perusahaan digambarkan sebagai berikut:

Tak cukup sampai di situ, Pemegang Saham terus 
mendorong PT SMI untuk melakukan akselerasi 
pembangunan infrastruktur melalui inovasi. Inovasi 
Perseroan di bidang infrastruktur antara lain adalah 
menjadi implementing agency platform SDG Indonesia 
One, menjadi emiten pertama penerbitan green bond  
di Indonesia, menciptakan produk pembiayaan dengan 
skema syariah, dan meluncurkan aplikasi infrastructure 
library (infralib) sebagai bentuk knowledge capture.

Dengan menjadi institusi yang terjaga dengan baik tata 
kelolanya, selalu melakukan inovasi, dan mengupayakan 
perbaikan yang berkelanjutan, diharapkan PT SMI 
dapat menjawab berbagai tantangan dan menjadi solusi 
bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur.

2. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII)

Pemerintah telah mendorong penerapan skema Kerja 
sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk 
menfasilitasi partisipasi swasta dalam penyediaan 
infrastruktur nasional. Melalui Peraturan Presiden No 
38 tahun 2015, penerapan skema KPBU dimaksudkan 
untuk mencukupi kebutuhan pendanaan secara 
berkelanjutan dalam penyediaan infrastruktur melalui 
pengerahan dana swasta, mewujudkan penyediaan 
infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat 
sasaran, dan tepat waktu, dan menciptakan iklim 
investasi yang mendorong keikutsertaan Badan Usaha 
dalam penyediaan infrastruktur.

Sebagai bentuk dukungan Pemerintah kepada KPBU, 
pada 30 Desember 2009, Pemerintah Indonesia 
dalam hal ini Kemenkeu RI melalui Peraturan 
Presiden Nomor 78 Tahun 2010 telah membentuk PT 
Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (PT PII), 
atau juga dikenal Indonesia Infrastructure Guarantee 
Fund, sebagai salah satu BUMN SMV Kemenkeu RI 
yang memiliki mandat Badan Usaha Penjaminan 
Infrastruktur (BUPI) yang bertugas untuk memberikan 
penjaminan Pemerintah atas proyek infrastruktur 
Pemerintah yang dikembangkan dengan skema KPBU. 

Kehadiran PT PII sebagai single window penjaminan 
untuk KPBU menjawab kebutuhan calon investor dan 
perbankan akan adanya penjaminan. Hal penjaminan 
ini penting untuk meningkatkan kenyamanan investor 
dan perbankan dalam berinvestasi dan membiayai 
proyek-proyek infrastruktur pemerintah baik pusat dan 
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2019. Tentu ini bukan hal mudah. Setidaknya perlu 
dukungan ketersediaan dana untuk mendukung target 
dan sasaran tersebut. Kehadiran PT SMF sebagai pasar 
pembiayaan sekunder perumahan yang menyediakan 
dana jangka menengah – panjang untuk membantu 
ketersediaan rumah yang layak dan terjangkau menjadi 
sangat penting. Melalui kegiatan usaha utamanya 
yakni penyaluran pinjaman dan sekuritisasi, PT SMF 
diharapkan dapat membantu pemerintah dalam 
mencapai target dan sasaran tersebut. 

PT SMF secara konsisten terus menjalankan mandat 
yang diembannya untuk membantu pemerintah 
dalam penyediaan rumah yang layak dan terjangkau 
bagi masyarakat. Mandat tersebut dijalankan melalui 
kegiatan usaha PT SMF yang diklasifikasikan melalui 
2 (dua) segmen bisnis yakni pemberian pinjaman dan 
sekuritisasi.

Pinjaman 

Sesuai dengan Perpres No. 19/2005 tentang 
Pembiayaan Sekunder Perumahan Peraturan, SMF 
dapat memberikan fasilitas pinjaman kepada bank 
dan/atau lembaga keuangan lainnya untuk disalurkan 
kepada nasabah dalam bentuk KPR. 

Pinjaman SMF kepada bank dan/atau lembaga 
keuangan untuk membangun dan mengembangkan 
pasar pembiayaan sekunder perumahan dapat 
dilakukan dengan sumber dana yang berasal dari 
penerbitan instrumen bersifat utang yakni obligasi 
korporasi, sukuk, maupun Medium Term Notes (MTN) 
dengan jangka waktu 15 tahun kepada institusi penyalur 
KPR dengan menggunakan ekuitas terlebih dahulu 
(bridging) yang ditindaklanjuti dengan penerbitan surat 
utang.

Tujuan dari penyaluran pinjaman ini adalah untuk 
memperbesar volume KPR yang berkualitas. Program 
pinjaman PT SMF terdiri dari pinjaman dalam rangka 
penyaluran KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan 
Perumahan (FLPP) dan pinjaman penyaluran KPR 
Komersil. 

Pada bulan Agustus 2018, PT SMF bersama Pusat 
Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) 
dan 10 Bank Penyalur KPR FLPP telah menandatangani 
perjanjian pinjaman dalam rangka penyaluran KPR 
FLPP untuk porsi pendanaan 25% dari plafon KPR 

FLPP. Hal ini sebagai wujud nyata dukungan SMF 
dalam program sejuta rumah sebagai SMV Kemenkeu. 

Hingga akhir Desember 2018, PT SMF telah 
menyalurkan pinjaman untuk KPR FLPP sebesar Rp 
948 miliar untuk 28.932 debitur sebagai bagian 
dari realisasi program FLPP 2018 sebesar Rp 5,896 
Triliun. Sementara, penyaluran pinjaman PT SMF 
untuk KPR Komersil mencapai Rp 8,9 Triliun untuk 
80.630 debitur. 

Secara total, sepanjang tahun 2018 PT SMF telah 
memberikan pinjaman kepada penyalur KPR dengan 
outstanding pinjaman sejumlah Rp15,37 triliun atau 
naik sebesar 38,48% dibandingkan posisi tahun 2017 
yang mencapai Rp11,10 triliun. Akumulasi jumlah 
debitur KPR sampai dengan tahun 2018 meningkat 
menjadi 546.495 debitur, tumbuh 17,31% dari 
465.865 debitur di tahun sebelumnya. 

Sekuritisasi

Sekuritisasi PT SMF memfasilitasi penjualan aset 
piutang KPR yang dimiliki institusi penyalur KPR yang 
ditransformasikan terlebih dahulu menjadi efek pasar 
modal. Selain sebagai arranger, dalam pelaksanaan 
sekuritisasi Perseroan juga berperan sebagai penyedia 
dana rekening cadangan yang digunakan untuk 
menutup kekurangan pembayaran kepada investor. 
Jumlah pembayaran tersebut ditetapkan oleh lembaga 
pemeringkat berdasarkan transaksi yang telah 
dilaksanakan nilainya sebesar satu kali pembayaran 
bunga. 

Pada tahun 2018, PT SMF telah melakukan sekuritisasi 
beragam aset piutang yang mencapai sekitar Rp10,16 
triliun atau tumbuh sebesar 24,5 % dibandingkan 
pencapaian sekuritisasi tahun 2017 sebesar Rp8,16 
triliun. Sekuritisasi yang dilakukan PT SMF mengalami 
perkembangan yang berkelanjutan khususnya dalam 
tiga tahun terakhir dengan peningkatan nilai sekuritisasi 
signifikan terjadi pada tahun 2015 yang naik sebesar 
Rp4,16 triliun menjadi Rp5,66 triliun.

Secara akumulasi, jumlah debitur pembiayaan PT SMF 
hingga akhir tahun 2018 mencapai 764.897 debitur, 
terdiri dari 546.495 debitur refinancing dan 218.402 
debitur sekuritisasi. 

4. PT Geo Dipa Energi (PT GDE)

Sebagai salah satu SMV, PT Geo Dipa Energi (Persero) 
atau PT GDE pun mengemban mandat khusus dalam 
mendukung program pemerintah dalam memenuhi 
kebutuhan listrik yang berasal dari energi panas bumi. 
PT GDE telah mengembangkan dua Wilayah Kerja 
Panas Bumi (WKP), yaitu WKP Dieng dan WKP 
Patuha dengan capaian produksi listrik sebesar 735 
GWh pada tahun 2018. Selain itu, saat ini PT GDE 
sedang mengembangkan WKP lainnya, yaitu WKP 
Umbul Telomoyo dan WKP Arjuno Welirang untuk 
mendukung Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).

Dalam mengelola energi panas bumi di Indonesia, 
PT GDE (Persero) harus mampu menghadapi 
sejumlah tantangan, seperti risiko eksplorasi dan biaya 
pengembangan yang tinggi. Untuk mengatasi hal 
tersebut, pemerintah melalui Kemenkeu mendorong 
iklim investasi yang positif dalam pengembangan energi 
panas bumi dengan memberikan fasilitas pembiayaan 
eksplorasi melalui Dana Pembiayaan Infrastruktur 
Sektor Panas Bumi (Dana PISP). Dana PISP ini telah 
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 
Nomor 62/PMK.08/2017 dan dikelola oleh PT 
SMI dalam bentuk pemberian pinjaman, penyertaan 
modal, dan/atau penyediaan Data dan Informasi Panas 
Bumi atau disebut pula sebagai kegiatan eksplorasi. 
Penyaluran Dana PISP melalui kegiatan eksplorasi 
dilaksanakan berdasarkan penugasan khusus Menteri 
Keuangan kepada PT SMI (Persero) dengan salah 
satu skema, yaitu Government Drilling sesuai usulan 
lokasi yang disampaikan oleh Kementerian Energi dan 
Sumber Daya Mineral (ESDM) kepada Kemenkeu. 
Government Drilling dimaksudkan untuk mewujudkan 
percepatan pengembangan panas bumi sesuai RUEN. 
Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah melalui 
Kementerian ESDM telah memetakan pengembangan 
panas bumi dengan penugasan kepada PT GDE yang 
sesuai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 
(RUPTL) Tahun 2019-2028 adalah sebesar 615 MW. 

Sebagai upaya meminimalkan risiko yang terjadi 
dalam tahap eksplorasi melalui skema Government 
Drilling dengan Dana PISP ini, terdapat beberapa hal 
yang dapat dilakukan oleh Pemerintah, PT SMI, dan 
badan usaha yang akan menggunakan fasilitas Dana 
PISP. Pemerintah melalui Kemenkeu dapat melakukan 

evaluasi dan pemantauan atas kinerja pengelolaan Dana 
PISP. Fungsi ini dilaksanakan oleh DJKN dan Direktorat 
Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR).

Di sisi lain, PT SMI sebagai pengelola Dana PISP 
dapat bekerja sama dengan sejumlah pihak untuk 
mengoptimalkan penyediaan data dan informasi panas 
bumi sebagai kegiatan yang menggunakan Dana PISP, 
misalnya dengan menunjuk tenaga ahli atau konsultan 
panas bumi maupun bekerja sama dengan perusahaan 
di bidang eksplorasi panas bumi. Sedangkan yang 
penting dilakukan oleh badan usaha pengguna fasilitas 
Dana PISP melalui skema Government Drilling adalah 
melakukan pemetaan dan menentukan langkah mitigasi 
risiko. Hal ini disajikan dalam laporan manajemen risiko 
dan disampaikan kepada para pemangku kepentingan.

5. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau 
Indonesia Eximbank (IEB) yang sebelumnya dikenal 
dengan nama Bank Ekspor Indonesia (BEI), merupakan 
lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah dalam rangka 
mendukung pelaksanaan kegiatan pembiayaan 
ekspor nasional (PEN). PEN disalurkan dalam bentuk 
Pembiayaan, Penjaminan, dan/atau Asuransi yang 
diberikan kepada badan usaha berbentuk badan 
hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum 
yang berdomisili di dalam maupun di  luar wilayah 
negara Republik Indonesia dan termasuk perorangan. 
Penyaluran PEN oleh LPEI dapat dilakukan baik secara 
konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. 

LPEI didirikan berdasarkan Undang-undang nomor 
2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor 
Indonesia (UU LPEI). Sesuai Undang-undang, LPEI 
merupakan lembaga khusus (sui generis) yang secara 
kelembagaan tidak tunduk pada peraturan perundang-
undangan tentang perbankan, Badan Usaha Milik 
Negara, lembaga pembiayaan atau perusahaan 
pembiayaan, dan usaha perasuransian. Namun, dalam 
menjalankan kegiatan usahanya LPEI tunduk kepada 
ketentuan materiil tentang pembiayaan, penjaminan, 
dan asuransi sebagaimana diatur dalam Bab Ketiga 
Belas Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata tentang pinjam-meminjam, Bab Ketujuh Belas 
Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
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tentang penanggungan utang, dan Bab Kesembilan 
Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 
tentang asuransi atau pertanggungan.

LPEI beroperasi secara independen, berdasarkan 
undang-undang tersendiri (lex specialist), dan memiliki 
sifat sovereign. Status tersebut diperlukan agar LPEI 
mempunyai akses pada pendanaan dari pasar keuangan 
global dengan biaya yang relatif rendah, tetapi tetap 
beroperasi berdasarkan prinsip kehati-hatian yang 
diterapkan dalam industri perbankan sehingga 
diharapkan tidak membebani APBN. Selain itu, LPEI 
hanya dapat dibubarkan dengan Undang-undang. 
Status ini membawa arti bahwa merupakan kewajiban 
Pemerintah untuk menjaga kecukupan modal LPEI 
sebagaimana diatur dalam Undang-undangnya.

Dalam menjalankan fungsinya, LPEI memiliki tugas 
untuk:

- Menyalurkan pembiayaan, penjaminan dan/atau 
asuransi dalam rangka ekspor maupun menghasilkan 
barang dan jasa dan/atau usaha lain yang menunjang 
ekspor.

- Menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek 
yang dikategorikan tidak dapat dibiayai oleh perbankan, 
tetapi mempunyai prospek untuk peningkatan ekspor 
nasional.

- Membantu mengatasi hambatan yang dihadapi 
oleh bank atau lembaga keuangan dalam penyediaan 
pembiayaan bagi eksportir yang secara komersial cukup 
potensial dan/atau penting dalam perkembangan 
ekonomi Indonesia. 

Selain itu, LPEI juga melakukan bimbingan dan jasa 
konsultasi kepada Bank, Lembaga Keuangan, Eksportir, 
produsen barang ekspor, khususnya usaha mikro, kecil, 
menengah, dan koperasi dan melakukan kegiatan lain 
yang menunjang tugas dan wewenang LPEI sepanjang 
tidak bertentangan dengan UU LPEI. 

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, LPEI tidak 
hanya berorientasi komersial, tetapi secara bersamaan 
juga menerima mandat untuk mendukung kebijakan 
pemerintah dalam meningkatkan ekspor guna 
mendukung perekonomian nasional. Dalam beberapa 
kasus, kegiatan usaha LPEI tidak hanya dijalankan 
dengan pertimbangan bisnis semata, namun terkadang 
juga berdasarkan diplomasi ekonomi. Dalam konteks 

ini, LPEI memberikan dukungan fiskal, misalnya 
penetrasi ke pasar baru yang secara bisnis kurang 
menguntungkan.  Berkaitan dengan penugasan 
tersebut, yang menjadi ukuran kinerja LPEI adalah 
dampak pembangunan atau developmental impact, 
baik dari segi sosial maupun ekonomi, bagi eksportir, 
masyarakat secara umum, maupun perekonomian 
nasional.

Pada tahun 2018, LPEI telah memberikan tambahan 
pembiayaan investasi untuk pembangunan pabrik 
kertas di Perawang, Riau. Sebanyak 50% produk dari 
pabrik tersebut dikirim ke pasar ekspor dengan tujuan 
negara non tradisional, seperti Benin, Kamerun, Kongo, 
Ghana, Nigeria dan Togo. Dampak ekonomi dan sosial 
lainnya atas penyaluran pembiayaan tersebut adalah 
penyerapan tenaga kerja yang mencapai 13 ribu orang.

Untuk bidang penjaminan, LPEI berhasil mencatat 
angka sebesar Rp11,31 triliun, angka tersebut 
merupakan pencapaian 101,13% dari target dan 
peningkatan sebesar 7,16% dibandingkan tahun 
2017.

Kinerja di bidang asuransi juga menunjukkan 
pertumbuhan yang positif, yaitu sebesar Rp11,32 
triliun atau 104,72% dari target. Jika dibandingkan 
dengan tahun 2017, berarti terjadi peningkatan 
sebesar 13,52%. Asuransi ekspor dibutuhkan untuk 
memberi rasa nyaman sekaligus memitigasi kerugian 
yang mungkin terjadi. Dengan demikian, kehadiran 
LPEI akan membuat proses bisnis tetap terjaga dan 
berjalan lancar.

Kemenkeu dan SMV memiliki peran yang sangat 
strategis bagi pembangunan Indonesia. Untuk itu, 
Menteri Keuangan mengingatkan agar Kemenkeu dan 
SMV bekerja sama dan bersinergi dengan usaha terbaik 
untuk mencapai tujuan pembangunan. 

“Saya minta kepada pimpinan SMV dan Kemenkeu 
untuk bersama-sama bekerja keras. Hingga nanti ketika 
pensiun melihat ke belakang, bisa mengatakan: I did 
my best and that best is good enough. Bukan my best 
but not good enough. Wujudkan kerja sama dan kerja 
keras melalui sinergi yang ambisius. Jadikan setiap 
menit dari setiap pertemuan menjadi pertemuan yang 
memiliki manfaat besar untuk negara,” pesan Menteri 
Keuangan.
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Wawancara Utama

DUKUNGAN KEPADA PEMERINTAH 
MEWUJUDKAN PROYEK YANG 
MENDUKUNG SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT GOALS

WAWANCARA DIREKTUR KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN DJKN

Belum lama menjabat sebagai 
Direktur Kekayaan Negara 
Dipisahkan, Pak Mei (panggilan 
akrab Meirijal Nur) menjelaskan 
sedikit banyak mengenai 
special mission vehicle di bawah 
Kementerian Keuangan. Berikut 
petikan wawancara Tim Media KN 
di ruang kerja Beliau.

Q: Dalam pengelolaan kekayaan 
negara terdapat bermacam-
macam kekayaan negara yang 
sangat strategis, di antaranya 
adalah Kekayaan Negara 
Dipisahkan. Bagaimana pola 
pengelolaan KND ini?

A: Jadi, investasi Pemerintah pada 
dasarnya terbagi atas 2 macam yaitu 
investasi permanen dan investasi 
nonpermanen. Investasi permanen 
Pemerintah tersebar tidak hanya 
pada BUMN/PT tapi juga pada 
Lembaga Keuangan Internasional 
dan Badan Hukum Lainnya 
misalnya LPEI, PTNBH, dII. 
Sedangkan investasi nonpermanen 
contohnya adalah dana Pemerintah 
pada Badan Layanan Umum. 
Total nilai investasi jangka 
Panjang per Juni 2019 adalah 
Rp2.946.991.372.222.609.
Sedangkan total aset investasi 
pemerintah yang termasuk di 
dalamnya investasi jangka panjang, 
dana kelolaan BLU, dana cadangan 
penjaminan, dan piutang bukan 
pajak dividen per juni 2019 sebesar 
Rp3.029.067.893.363.537.

Dari total nilai investasi pemerintah 

tersebut, manfaat yang diperoleh 
tidak hanya pada manfaat finansial, 
tetapi juga manfaat ekonomi dan 
sosial. Manfaat finansial misalnya, 
dividen merupakan manfaat 
langsung yang dapat diperoleh 
pemerintah dari hasil usaha 
BUMN/PT. Sedangkan pajak dapat 
dikategorikan sebagai manfaat 
tidak Iangsung atas investasi yang 
dilakukan Pemerintah.

Pemerintah memperoleh manfaat 
ekonomi dan sosial dari multiplier 
effect yang diakibatkan oleh 
keberadaan investasi pemerintah 
tersebut. Manfaat ekonomi berupa 
ketersediaan barang dan jasa dari 
adanya BUMN sebagai agent of 
development. Manfaat sosial dapat 
berupa peningkatan kecerdasan 
penduduk Indonesia dari manfaat 
yang diperoleh atas investasi pada 
dana pengembangan pendidikan 
(LPDP).

Selain itu, keikutsertaan NKRI 
dalam Iembaga keuangan 
internasional juga merupakan 
wujud partisipasi Indonesia dalam 
menjalin hubungan dengan negara-
negara lain.

Q: Pengelolaan KND saat ini 
meliputi juga pengelolaan Special 
Mission Vehicle (SMV). Apa latar 
belakang didirikannya SMV?

A: Kementerian Keuangan terus 
meningkatkan dan memperkuat 
ketahanan fiskal. Untuk itu 
Kementerian Keuangan mendirikan 
SMV yang diharapkan dapat 

memainkan peran penting 
sebagai instrumen fiskal sekaligus 
aktor pembiayaan kreatif untuk 
mengimplementasikan value for 
money dalam upaya mengakselerasi 
pembangunan nasional.

Q: Seberapa besar KND dalam 
LKPP dibandingkan dengan 
BMN? Dan bagaimana peran Dit 
KND dalam mengelolanya?

A: Nilai investasi jangka panjang 
pemerintah di LKPP audited tahun 
2018 adalah sebesar Rp2.877,6 
triliun atau sebesar 45% dari total 
aset LKPP.

Q: Bagaimana tantangan 
mengelola SMV?

A: Dengan adanya keterbatasan 
APBN dalam mendukung kapasitas 
modal SMV, SMV diharapkan 
mampu mengembangkan 
pembiayaan kreatif diantaranya 
melalui kerja sama dengan Iembaga 
keuangan multilateral, pembiayaan 
melalui capital market, dan sinergi 
antar SMV.

SMV juga merupakan perpanjangan 
tangan pemerintah yang dapat 
diberikan penugasan mendukung 
program pembangunan nasional 
untuk membangun proyek-proyek 
yang tidak layak secara keuangan. 
Namun di sisi Iain, SMV juga 
dituntut memiliki kemandirian 
keuangan dan berkontribusi 
dalam penerimaan negara. Oleh 
karena itu, perlu adanya kebijakan 
yang memadai dalam rangka 

Meirijal Nur S.E., M.B.A.
Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan
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menyeimbangkan mandat SMV 
dengan going concern masing-
masing SMV itu sendiri.

Karena sinergi antar SMV belum 
optimal, melalui Komite SMV, 
sinergi tersebut diharapkan 
dapat terlaksana sehingga SMV 
dapat mewujudkan nilai tambah 
yang optimal dalam mendukung 
pelaksanaan kebijakan fiskal 
pemerintah.

Masing-masing SMV memiliki 
karateristik bisnis yang sangat 
bervariasi dengan tantangan 
sektoral masing-masing yang 
kompleks. Kementerian Keuangan 
cq. DJKN dituntut untuk 
menjadi pembina dan pengawas 
yang profesional yang mampu 
memahami kompleksitas dari 
masing-masing SMV. Menanggapi 
tantangan tersebut, mulai tahun 
2019 Kementerian Keuangan telah 
bekerja sama dengan SMV untuk 
mengadakan Program Secondment. 
Program Secondment ini diharapkan 
dapat membuka wawasan SDM 
Kementerian Keuangan agar dapat 
Iebih mendalami proses bisnis 
para SMV hingga tujuan akhirnya 
dapat Iebih meningkatkan fungsi 
pembinaan dan pengawasan pada 
SMV dimaksud.

Q: Apa sajakah manfaat output 
yang dapat dirasakan langsung 
oleh masyarakat luas?

A: Peran PT Sarana Multi 
Infrastruktur (Persero) (PT 
SMI) dalam percepatan proyek 
infrastruktur tersebut dilakukan 
melalui pembiayaan, investasi, jasa 
konsultasi serta penyiapan proyek 
infrastruktur. Sampai dengan tahun 
2018, PT SMI telah membiayai 
198 proyek dengan total nilai 

proyek sebesar Rp553 triliun dan 
komitmen pembiayaan sebesar 
Rp91,8 triliun. Dari jumlah sebesar 
itu, PT SMI telah mendukung 
terwujudnya 52 Proyek Strategis 
Nasional senilai Rp69,9 triliun, 
antara lain Proyek Jalan Tol Trans 
Sumatera, Jalan Tol Trans Jawa, 
SPAM Umbulan, Proyek Palapa 
Ring, Transportasi Perkotaan, 
Energi Terbarukan dan Iain-Iain.

PT Sarana Multigriya Finansial 
(Persero) (PT SMF) memberikan 
dukungan atas program nasional 
dalam rangka membangun 
dan mengembangkan pasar 
pembiayaan sekunder perumahan, 
meningkatkan tersedianya sumber 
dana jangka menengah atau jangka 
panjang untuk sektor perumahan, 
sehingga memungkinkan 
kepemilikan rumah menjadi 
terjangkau bagi setiap keiuarga 
Indonesia. Sampai dengan tahun 
2018, PT SMF telah melakukan 
sekuritisasi aset KPR sebesar 
Rp10,15 triliun dan penyaluran 
pinjaman Rp47,5 triliun. PT SMF 
juga memberikan kontribusi dalam 
pembiayaan perumahan di daerah 
yang terdampak bencana (disebut 
Program KPR SMF Paska Bencana), 
program penurunan beban fiskal, 
program pembiayaan homestay 
di empat destinasi wisata, dan 
program pembangunan rumah di 
daerah kumuh di 32 kota.

PT Geo Dipa Energi (Persero) 
(PT Geodipa) berperan 
mengembangkan energi panas 
bumi dalam rangka menjaga 
kebutuhan energi terbarukan yang 
ramah lingkungan dan ketahanan 
energi nasional bagi Indonesia 
melalui fasilitasnya berupa 
Pembangkit Listrik Tenaga Panas 

Bumi di Dieng dan Patuha. PT 
Geodipa sampai dengan tahun 
2018 telah mampu memproduksi 
Iistrik sebesar 827 Gigawatt hours 
(GWh).

PT Penjaminan lnfrastruktur 
Indonesia (Persero) (PT PII) 
menjalankan mandat dalam 
mendukung program nasional 
melalui penjaminan infrastruktur 
untuk proyek Kerjasama Pemerintah 
dan Badan Usaha (KPBU) dan 
penjaminan kredit atas pinjaman/
obligasi yang dilakukan oleh badan 
usaha dalam rangka penyediaan 
infrastruktur (non-KPBU) serta 
dukungan dalam fasilitas penyiapan 
proyek dan pendampingan transaksi 
proyek KPBU. Melalui penjaminan 
KPBU pada khususnya, PT Pll 
berperan sebagai ring-fencing 
APBN dalam hal terjadi klaim 
atas penjaminan pemerintah 
serta meningkatkan kelayakan 
kredit proyek infrastruktur untuk 
kepentingan umum. Sampai 
dengan tahun 2018, PT Pll telah 
memberikan penjaminan terhadap 
17 proyek dengan skema KPBU 
dan 1 proyek dengan skema non-
KPBU yang merupakan Proyek 
Strategis Nasional dengan total 
nilai penjaminan sebesar Rp37 
triliun dan nilai proyek sebesar 
Rp183 triliun. Terakhir, selama 
semester I 2019, PT PII telah 
menandatangani perjanjian 
penjaminan (signing) proyek 
infrastruktur Kereta Api Makassar-
Pare-Pare dan Satelit Multi Fungsi 
yang Iebih dikenal sebagai Satelit 
Republik Indonesia (SATRIA).

Lembaga Pembiayaan Ekspor 
lndonesia (LPEI) turut 
melaksanakan dan menunjang 
kebijakan dan program 

pemerintah di bidang ekonomi 
dan pembangunan nasional, 
khususnya di bidang pembiayaan 
perdagangan ekspor impor melalui 
pemberian pinjaman/pembiayaan, 
penjaminan dan/atau asuransi 
serta jasa konsultasi yang berkaitan 
dengan pembiayaan perdagangan 
luar negeri. Sampai dengan tahun 
2018, LPEI telah menyalurkan 
pembiayaan sebesar Rp109,16 
Triliun, penjaminan Rp11,31 
Triliun, dan asuransi Rp11,32 
Triliun.

Q: Program apa sajakah yang 
dijalankan dan yang sudah 
dicapai oleh SMV, dan apakah 
sudah sesuai dengan yang 
diharapkan? 

A: SMV memiliki berbagai program 
yang merupakan penugasan khusus 
dari pemerintah. Program-program 
tersebut sudah sesuai dengan yang 
diharapkan dengan mandat yang 
diterima sebagai instrumen fiskal 
untuk mendukung pembangunan 
nasional. Program-program tersebut 
antara lain:

PT SMI sebagai katalis dalam 
percepatan pembangunan 
nfrastruktur di Indonesia, termasuk 
untuk mendukung pelaksanaan 
skema Kerjasama Pemerintah dan 
Badan Usaha (KPBU).

PT PII memberikan penjaminan 
Pemerintah di bidang infrastruktur, 
baik untuk proyek yang 
dilaksanakan dengan skema KPBU 
maupun di luar skema KPBU sesuai 
peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Melakukan penyiapan 
proyek dan pendampingan transaksi 
proyek KPBU melalui skema 
penugasan dari Menteri Keuangan. 
(Project Development Facility/PDF).

PT SMF Sebagai fiscal tools, 
Perseroan membantu menurunkan 
beban fiskal pemerintah dalam 
penyaluran Kredit Pemilikan 
Rumah Fasilitas Likuiditas 
Pembiayaan Perumahan (KPR 
FLPP) dengan menyediakan 
sumber pendanaan yang Iebih 
terjangkau sehingga porsi 
pembiayaan oleh Pemerintah dapat 
diturunkan dari 90% menjadi 
75%. PT SMF mengembangkan 
program pengembangan homestay 
khususnya di sepuluh destinasi 
wisata prioritas untuk mendukung 
kebijakan Pemerintah untuk 
menciptakan “New Bali” dengan 
menggali potensi wisata daerah agar 
Iebih produktif dan berkontribusi 
terhadap perekonomian. PT SMF 
juga mengembangkan program 
pengembangan rumah daerah 
kumuh. Program dikhususkan 
untuk membangun baru atau 
renovasi rumah di daerah kumuh 
yang masuk dalam program Kotaku 
Dit. PKP, Ditjen Cipta Karya 
Kementerian PUPR. Terakhir, PT 
SMF mengembangkan program 
KPR SMF Paska Bencana yang 
merupakan pembiayaan pemulihan 
rumah tinggal bagi masyarakat yang 
terdampak bencana alam melalui 
kerjasama dengan Pemda dan 
Lembaga Penyalur KPR.

PT GDE sebagai fiscal tools 
membantu penyediaan Iistrik 
bersih dari geothermal dalam 
rangka pencapaian bauran energi 
sesuai RUPTL sebesar 23,2% 
untuk energi baru dan terbarukan 
hingga tahun 2028. PT GDE 
membantu pemerintah dalam 
kegiatan government drilling dalam 
rangka eksplorasi geothermal 
sehingga risiko eksplorasi dapat 
diminimalkan. PT GDE bekerja 

sama dengan universitas dalam 
research and development “bisnis 
geothermal” untuk mendukung dan 
menambah data dalam kegiatan 
pengembangan lapangan panas 
bumi.

LPEI mendukung program ekspor 
nasional melalui Pembiayaan 
Ekspor Nasional dalam bentuk 
Pembiayaan, dalam rangka 
menghasilkan barang dan jasa dan/
atau usaha lain yang menunjang 
Ekspor. LPEI juga menyediakan 
pembiayaan bagi transaksi atau 
proyek yang dikategorikan tidak 
dapat dibiayai oleh perbankan tetapi 
mempunyai prospek (non-bankable 
but feasible) untuk peningkatan 
ekspor nasional dan membantu 
mengatasi hambatan yang dihadapi 
oleh Bank atau Lembaga Keuangan 
dalam penyediaan pembiayaan bagi 
Eksportir yang secara komersial 
cukup potensial dan/atau penting 
dalam perkembangan ekonomi.

Q: Seberapa jauh peran dan 
kewenangan DJKN dalam 
mengawasi beroperasinya SMV?

A: Peran DJKN adalah sebagai 
penerima kuasa Menteri Keuangan 
untuk melakukan pembinaan dan 
pengawasan Baden Usaha Milik 
Negara/ Lembaga yang berada di 
bawah Kementerian Keuangan 
sesuai dengan Peraturan Menteri 
Keuangan Republik Indonesia 
Nomor 212/PMK.01/2017 
tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 234/
PMK.O1/2015 Tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Kementerian 
Keuangan.
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Testimoni Stakeholder

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia 
Eximbank merupakan salah satu Special  Mission  Vehicle 
(SMV) dibawah Kementerian Keuangan RI yang memiliki 

mandat untuk meningkatkan ekspor nasional melalui PEN 
(Pembiayaan Ekspor Nasional) yang disalurkan dalam bentuk 
Pembiayaan, Penjaminan, Asuransi, dan Jasa Konsultasi. 

Dalam melaksanakan mandatnya, LPEI tentu perlu 
menyelaraskan dengan program Pemerintah terkait kegiatan 
investasi dan ekspor.  Penyelarasan dimulai dari penyusunan 
rencana kerja tahunan, bagaimana mengukur kinerjanya, 
dan melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa LPEI 
dapat melaksanakan mandat dalam koridor governance yang 
baik dan berkontribusi pada peningkatan ekspor.

Seluruh kegiatan tersebut dilakukan Direktorat Kekayaan 
Negara Yang Dipisahkan, Ditjen Kekayaan Negara sebagai 
wakil Menteri Keuangan untuk memastikan bahwa keberadaan 
SMV dapat dirasakan manfaatnya. Tentu peran dan fungsi yang 
dilakukan Direktorat KND penuh tantangan terlebih di tengah semakin 
meningkatnya tantangan bisnis LPEI baik dari sisi eksternal maupun 
internal dengan tetap menerapkan norma kehati-hatian (prudential 
norms) serta penerapan good corporate governance.

Untuk itu, kami menyadari betul bahwa kunci keberhasilan hubungan 
antara yang mengawasi dan yang diawasi adalah keterbukaan dan 
komunikasi yang harmonis. Hal inilah yang selama ini menjadi sandaran 
bagi LPEI dan DJKN dalam melakukan interaksi. Budaya diskusi 
yang konstruktif dan komunikatif terus menerus ditingkatkan antara 
kedua belah pihak. Kami merasakan hubungan yang begitu cair dan 
komunikasi yang intensif antara DJKN dan LPEI di hampir semua level. 
Komunikasi dibangun tidak hanya melalui sarana formal, bahkan lebih 
sering dilakukan melalui sarana non-formal atau sosial media, yang 
dirasakan lebih cepat dan lebih cair. 

Pola jemput bola dilakukan DJKN dalam melaksanakan pembinaan dan 
pengawasannya antara lain melalui kunjungan bapak Dirjen dan jajaran 
DJKN ke kantor LPEI pada saat melakukan evaluasi kinerja triwulanan. 
Kehadiran bapak Dirjen dan jajaran DJKN dirasakan oleh Manajemen 
LPEI dan jajaran pegawai sebagai suntikan semangat dan energi untuk 
dapat terus menerus memberikan kontribusi terbaik untuk peningkatan 
kinerja Lembaga yang berujung pada peningkatan ekspor Indonesia.

Sebagai salah satu Special Mission Vehicles (SMV) 
Kementerian Keuangan, PT SMI mengambil peran 
Pembiayaan dan Investasi terhadap sejumlah 

pembangunan layanan publik pemerintah, diantaranya 
adalah sektor jalan tol, pelabuhan, kebandarudaraan, air 
minum, serta sarana prasarana perkeretaapian. Selain 
menggelontorkan pembiayaan dan investasi, PT SMI juga 
memberikan pendampingan terhadap penyiapan proyek 
dan pemberian jasa konsultasi. Pada praktik menjalankan 
tiga pilar bisnis tersebut, menurut Plt Direktur Utama 
PT SMI, Edwin Syahruzad, interaksi PT SMI dengan 
Direktorat KND berlangsung dengan intensif, hangat, 
dan substantif. Banyak babak penuh diskusi, arahan, dan 
inisiatif yang bersifat strategis dari Direktorat KND untuk 
menjaga kinerja agar sejalan dengan target-target yang telah 
ditetapkan oleh Pemegang Saham sesuai dengan Rencana 
Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Masing-masing 
kegiatan bisnis PT SMI mempunyai tantangan tersendiri, 
seperti fasilitas pembiayaan yang harus filling the gap 
dan eksis di pasar, namun tetap mencapai target hingga 
menjembatani beragam kepentingan dan kapasitas multi 
stakeholders dalam sebuah penyiapan proyek. Menengahi 
hal ini, PT SMI kerap berkomunikasi dan bertukar pikiran 
dengan Direktorat KND untuk mencari jalan keluar.

Lebih jauh, Edwin menjelaskan bahwa tanpa dukungan 
Direktorat KND, tentu PT SMI tidak akan optimal mengejar 
target. Banyak sekali dukungan nyata yang dilakukan 
secara langsung misalnya seperti penambahan modal. dan 
support kelembagaan dalam hal pengembangan obligasi 
daerah. Senada dengan feedback yang diberikan, Direktorat 
KND juga sangat relevan dan mahfum terhadap perilaku 
sektor publik, khususnya untuk penerapan hubungan PT 
SMI dengan berbagai stakeholders -nya yang berkaitan 
dengan sisi publik.

Sementara bicara tentang 
integritas yang dibangun 
oleh Direktorat KND, 
Edwin menilai bahwa integritas adalah harga mati. 
Perilaku disiplin waktu dan tidak mentolerir korupsi, 
sangat terinspirasi dari tone of the top yang diberikan oleh 
Menteri Keuangan dan jajarannya, termasuk Direktorat 
KND DJKN. Hasilnya terlihat pada ketepatan waktu, 
komitmen terhadap pekerjaan, dan mengedepankan 
kualitas yang mencerminkan rasa hormat kami pada 
integritas Direktorat KND.

Direktur Pembiayaan dan Investasi merangkap Plt. 
Direktur Utama PT SMI ini, sangat mengapresiasi pola 
komunikasi yang terbangun dengan Direktorat KND, 
“Sangat jauh dari kesan berjarak sehingga tidak sungkan 
untuk berdiskusi secara dua arah. Kebersamaan itu yang 
mungkin menjadi motivasi untuk terus memperbaiki diri 
dan bekerja sama dengan Direktorat KND, bahkan hingga 
di luar pekerjaan seperti di lapangan bola”, pungkas Edwin 
sambil tersenyum.

Secara umum Edwin tak dapat berkelakar banyak 
mengenai kinerja Direktorat KND yang sudah sangat baik. 
Menurutnya, infrastruktur bukan ranah yang baru, karena 
dahulu infrastruktur merupakan public spending, tanggung 
jawab pemerintah, dan belanja pemerintah. Saat ini kita 
menemukan modal baru, di mana badan usaha atau swasta 
dapat ikut terlibat didalamnya. Ke depan, ia berharap ilmu-
ilmu terkait public private partnership (PPP) atau Kerjasama 
Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang terus-menerus 
berkembang perihal skema, kisah sukses, dan kisah gagal 
perlu terus dipelajari. Tidak mustahil rasanya, bila training 
bersama dengan Direktorat KND di kemudian hari dapat 
terwujud guna peningkatan kapasitas bersama mengingat 
kedua pihak memiliki kebersamaan yang erat. Coming 
together is a beginning. Staying together is progress and 
working together is success.

MEMEGANG PERAN VITAL UNTUK 
CAPAIAN KINERJA OPTIMAL

Edwin Syahruzad - Plt. Direktur Utama dan Direktur Pembiayaan & Investasi PT SMI

KETERBUKAAN DAN KOMUNIKASI 
YANG HARMONIS
Sinthya Roesly - Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif
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Selain menjalankan core bussiness, DJKN juga 
melaksanakan wewenang Menteri Keuangan 
yang telah didelegasikan yaitu sebagai fungsi 

RUPS pada BUMN/Lembaga di bawah pembinaan 
dan pengawasan Kementerian Keuangan. Salah 
satunya adalah PT Geo Dipa Energi (Persero) yang 
merupakan salah satu Special Mission Vechicle 
Kementerian Keuangan yang bergerak di sektor riil dari 
Energi Baru dan Terbarukan khususnya panas bumi.

Sebagai perpanjangan tangan pemerintah di bidang 
energi baru dan terbarukan, PT Geo Dipa Energi 
(Persero) melakukan komunikasi dan koordinasi secara 
intensif dengan DJKN. Begitu pula sebaliknya, DJKN 
melakukan pengawasan dan pembinaan  untuk PT Geo 
Dipa Energi (Persero). Komunikasi dan feedback yang 
diberikan oleh DJKN sangat optimal sehingga dapat 
mengakselerasi kinerja PT Geo Dipa Energi (Persero) 
yang ditargetkan untuk memberikan dampak pada 
tujuan pembangunan nasional.

Sebagai pengembang panas bumi dan BUMN di 
bawah kementerian Keuangan yang memiliki core 
business di energi baru dan terbarukan, PT Geo 
Dipa Energi (Persero) menyadari bahwa memiliki 
sedikit perbedaan dalam hal fleksibilitas operasional 
dalam menjalankan proses bisnis dibandingkan 
dengan pengembang panas bumi swasta sehingga 
percepatan pengembangan proyek kerap mengalami 
kendala-kendala tersendiri, namun DJKN juga selalu 
memberikan pembinaan dalam mengoptimalkan 

pengelolaan sumber daya dengan prinsip bisnis yang 
sehat yang dijabarkan ke beberapa nilai, antara lain 
nilai ekonomis, efisien, efektif, equity dan equality 
yang mampu membuat PT Geo Dipa Energi (Persero) 
menjadi maksimal dalam berkontribusi terhadap 
pembangunan negara.

Sejalan dengan pembinaan dan pengawasan yang 
dilakukan DJKN, PT Geo Dipa Energi (Persero) juga 
sangat mengapresiasi  DJKN yang selalu menjunjung 
tinggi nilai  nilai kementerian Keuangan. DJKN 
mengajarkan PT Geo Dipa Energi (Persero) untuk 
selalu menjaga integritas dalam berpikir, bersikap dan 
bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pengembangan panas bumi di Indonesia memiliki 
tantangan-tantangan yang perlu dukungan semua 
pihak, baik dari pemerintah pusat, pemerintah 
daerah, masyakat dan pihak – pihak terkait. Sehingga 
diperlukan komunikasi dan koordinasi bahkan 
harmonisasi untuk semua elemen. PT Geo Dipa Energi 
(Persero) yakin bahwa DJKN akan terus mendukung 
dalam pengelolaan kinerja dan pencapaian target PT 
Geo Dipa Energi (Persero) sebagai SMV untuk selalu 
berkontribusi dalam pembangunan nasional yang 
berkelanjutan.

Testimoni Stakeholder

SELALU MENJAGA 
INTEGRITAS DALAM 
BERPIKIR, BERSIKAP 
DAN BERTINDAK
M Ikbal Nur - Direktur Keuangan PT GDE
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KESIAPAN PENILAIAN DJKN DALAM 
MENDUKUNG KEBERADAAN 
SPECIAL MISSION VEHICLES 
KEMENTERIAN KEUANGAN

Oleh: Frengky Setiawan* dan Mela Laras Mustika**

Berbicara mengenai Special 

Mission Vehicles (SMV) Kementerian 

Keuangan, mungkin banyak 

dari internal DJKN yang belum 

mengetahui keberadaannya. 

bahkan untuk tingkat Kementerian 

Keuangan sekalipun. Untuk DJKN 

mungkin Direktorat Kekayaan 

Negara Dipisahkan (KND) dan 

Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, 

Privatisasi, Efektivitas Kekayaan 

Negara Dipisahkan (RPEKND) 

yang intens terlibat dengan SMV 

Kementerian Keuangan tersebut. 

Kolom Penilaian

Namun demikian, bagi intenal DJKN beberapa 
informasi mengenai SMV Kementerian 
Keuangan sebenarnya sudah dapat diperoleh 

di portal DJKN, akun sosial media DJKN, majalah 
Media Kekayaan Negara, atau langung browsing ke 
alamat website dari masing-masing SMV Kementerian 
Keuangan tersebut. 

SMV Kementerian Keuangan merupakan fiscal tools 
yang dibentuk oleh Kementerian Keuangan dalam 
rangka mendukung peran Menteri Keuangan sebagai 
Pengelola Fiskal Negara. Saat ini dapat dikatakan SMV 
Kementerian Keuangan mengacu pada keberadaan 
beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 
Lembaga, dan BLU dibawah pembinaan Kementerian 
Keuangan. Untuk BUMN adalah PT Sarana Multi 
Infrastruktur (Persero), PT Penjaminan Infrastruktur 
Indonesia (Persero), PT Sarana Multigriya Finansial 
(Persero), dan PT Geo Dipa Energi (Persero), sedangkan 
untuk Lembaga dan BLU adalah Lembaga Pembiayaan 
Ekspor Indonesia/Indonesia Eximbank, Pusat Investasi 
Pemerintah, Lembaga Manajemen Aset Negara, dan 
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

Berdasarkan pengalaman selama bertugas pada 
Direktorat KND dan Direktorat Penilaian, Penulis 
mencoba untuk membahas mengenai peran yang 
dapat dimainkan Penilai DJKN terkait dengan SMV 
Kementerian Keuangan khususnya BUMN. 

Kapasitas yang dimiliki Penilaian DJKN 

Untuk melihat sejauh mana kesiapan Penilai DJKN 
dalam mendukung keberadaan SMV Kementerian 
Keuangan, dapat dilihat dari track record yang dimiliki 
oleh Penilaian DJKN terkait dengan penugasan yang 
berhubungan dengan BUMN. Mengapa keterlibatan 
dengan BUMN? Karena SMV Kementerian Keuangan 
paling banyak adalah berbentuk BUMN. Selain itu, 
berdasarkan catatan diketahui penilaian DJKN pernah 
mendapat penugasan penilaian yang berhubungan 
dengan BUMN, antara lain:

a. Penilaian kembali aktiva tetap atau revaluasi aset 
BUMN

Penugasan ini dilakukan oleh Penilai DJKN dalam 
rangka mendukung pelaksanaan kebijakan Pemerintah 
sebagaimana tertuang dalam Paket Kebijakan 
Ekonomi Jilid V. Keterlibatan Penilaian DJKN pada 
kegiatan revaluasi aset BUMN tersebut, tidak hanya 
meningkatkan pemahaman Penilaian DJKN terkait 
proses bisnis BUMN, namun juga memiliki andil 

dalam peningkatan kinerja BUMN berupa peningkatan 
value aset BUMN dan juga penerimaan Negara berupa 
tambahan setoran pajak. 

b. Penilaian dalam rangka Kerjasama Pemanfaatan 
(KSP) BMN

Penilai DJKN telah banyak terlibat dalam penilaian KSP 
BMN dengan BUMN. Penilaian yang dilakukan tidak 
hanya terkait nilai BMN namun juga analisa kelayakan 
bisnis-nya. Tercatat BMN yang di-KSP-kan tersebut 
merupakan aset yang besar dan strategis seperti bandar 
udara dan pelabuhan. Selain itu juga melibatkan nilai 
investasi yang sangat besar. Beberapa BUMN yang saat 
ini sedang dalam proses KSP BMN adalah PT Angkasa 
Pura I (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero), dan 
beberapa BUMN sektor kepelabuhan.

c. Penilaian aset PT Inalum dan penugasan ad hoc

Penilai DJKN pernah mendapat penugasan dari 
Pemerintah untuk melakukan penilaian aset PT Inalum 
dalam rangka pengambilalihan PT Inalum dari pihak 
Jepang. Terkait dengan penugasan ad hoc, penilaian 
DJKN pernah dilibatkan dalam rapat pembahasan 
terkait PT Newmont dan PT Freeport.

Selanjutnya, selain keterlibatan Penilaian DJKN dalam 
penugasan yang berhubungan dengan BUMN, saat ini 
Direktorat Penilaian mempunyai 1 (satu) sub direktorat 
(subdit) yang memiliki tugas dan fungsi berkaitan 
dengan penilaian bisnis yaitu Subdit Standardisasi 
Penilaian Bisnis dan Sumber Daya Alam (SPBSDA) yang 
didukung dengan 2 (dua) seksi terkait standardisasi 
penilaian bisnis yang seyogyanya terbiasa melakukan 
penilaian atas proposal bisnis dari BUMN.

Dukungan yang dapat dilakukan Penilaian DJKN 

Memperhatikan kapasitas dan pengalaman penugasan 
yang dimiliki oleh Penilaian DJKN selama ini, maka 
dukungan yang dapat diberikan oleh Penilaian DJKN 
terhadap keberadaan SMV Kementerian Keuangan 
antara lain adalah sebagai berikut :

1. Menilai kelayakan penambahan Penyertaan Modal 
Negara (PMN).

Terhitung sejak tahun 2009, Pemerintah hampir rutin 
setiap tahun melakukan penambahan PMN kepada 
BUMN/Lembaga dibawah Kementerian Keuangan. 
Diperkirakan kebijakan penambahan PMN tersebut 
akan tetap berlanjut seiiring dengan semakin besarnya 
peran strategis BUMN/Lembaga tersebut dalam 
mendukung kebijakan strategis Pemerintah seperti 
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pembangunan Proyek Strategis 
Nasional dan kebijakan mendorong 
ekspor nasional. 

Namun demikian, walaupun SMV 
Kementerian Keuangan mempunyai 
mandat yang berhubungan 
dengan fiscal tool, efektifitas dari 
penambahan PMN yang di-injeksi 
kepada SMV Kementerian Keuangan 
tersebut tetap diperlukan, apalagi 
umumnya BUMN/Lembaga tersebut 
bergerak di sektor jasa keuangan 
(pembiayaan dan penjaminan) yang 
mempunyai tingkat risiko tersendiri.

Memperhatikan hal tersebut di atas, 
Penilai DJKN dapat berkontribusi 
dalam melakukan penilaian atas 
kelayakan proposal penambahan 
PMN yang disampaikan SMV 
Kementerian Keuangan kepada 
Menteri Keuangan cq Dirjen 
Kekayaan Negara. Secara umum, 
penilaian atas proposal penambahan 
PMN masih dalam lingkup kapasitas 
yang dimiliki oleh Penilaian DJKN. 

2. Pemantauan dan evaluasi atas 
efektifitas penambahan PMN

Berdasarkan Laporan Sistem 
Akuntansi Investasi Pemerintah 
(BA 999.03) diketahui sampai 
dengan 31 Desember 2018 
diketahui nilai PMN pada SMV 
Kementerian Keuangan (5 
BUMN/Lembaga) adalah sebesar 
Rp78.056.657.149.275, dengan 
rincian :

a. PT Sarana Multi 
Infrastruktur (Persero) sebesar 
Rp35.575.889.656.179;

b. PT Penjaminan Infrastruktur 
Indonesia (Persero) sebesar 
Rp10.480.670.677.000;

c. PT Sarana Multigriya 
Finansial (Persero) sebesar 
Rp8.185.922.000.000;

d. PT Geo Dipa Energi (Persero) 
sebesar Rp2.624.762.816.096;   

e. Lembaga Pembiayaan 
Ekspor Indonesia sebesar 
Rp21.189.412.000.000. 

Nilai PMN yang sangat besar 
tersebut umumnya dalam rangka 
memperkuat kapasitas usaha dan 
memperbaiki ekuitas dari SMV 
Kementerian Keuangan tersebut. 
Seiring dengan semakin besarnya 
nilai PMN yang diterima, maka 
secara langsung juga meningkatkan 
portofolio kelolaan dari ke-5 BUMN/
Lembaga tersebut antara lain jumlah 
debitur, sektor/usaha debitur, 
dan sebaran wilayah dari portfolio 
bisnis. Memperhatikan kondisi 
tersebut, maka diperlukan tidak 
hanya pemantauan dan evaluasi 
atas efektifitas penambahan PMN 
namun juga atas kualitas portofolio 
dari SMV Kementerian Keuangan 
tersebut.

Direktorat Penilaian dengan 
pengalaman penilaian yang pernah 
dilakukan pada bermacam bisnis/
sektor usaha dan dengan dukungan 
personil penilai berjumlah hampir 
1.200 orang yang tersebar di 
seluruh Indonesia, diharapkan dapat 
melakukan peran pemantauan dan 
evaluasi atas efektivitas penambahan 
PMN dan kualitas portofolio pada 
SMV Kementerian Keuangan.  

3. Penilaian dampak sosial dan 
ekonomi  

Penilaian dampak sosial dan 
ekonomi (socio and economic impact 
assesment) mungkin merupakan 
hal yang baru bagi Penilai DJKN. 
Namun demikian, sejak awal 
tahun 2019 Direktorat Penilaian 
telah memulai inisiasi melakukan 
penilaian dampak sosial dan 
ekonomi atas pengelolaan BMN 
(hibah dan pinjam pakai). 

Untuk mendukung kapasitas dalam 
melakukan penilaian dampak 
sosial dan ekonomi, Direktorat 

Penilaian telah mengundang 
beberapa narasumber terkait antara 
lain Universitas Indonesia, Badan 
Kebijakan Fiskal, PT Sarana Multi 
Infrastruktur (Persero), dan PT 
Penjaminan Infrastruktur Indonesia 
(Persero). 

Selanjutnya, dalam rangka 
implementasi pemahaman yang 
telah diperoleh dari para narasumber 
di atas, dan untuk memenuhi 
permintaan salah satu unit teknis 
(dalam hal ini Direktorat KND), 
maka Direktorat Penilaian telah 
melakukan penilaian dampak sosial 
dan ekonomi untuk Stadion Bima 
Cirebon yang direncanakan akan 
dihibahkan kepada Pemkot Cirebon. 
Selain dari Direktorat KND, tercatat 
ada beberapa permintaan untuk 
melakukan penilaian dampak sosial 
dan ekonomi atas pengelolaan 
BMN/aset negara yang dikelola oleh 
Direktorat PKNSI dan Direktorat 
PNKNL.

Penilaian yang dilakukan atas 
Stadion Bima Cirebon diatas dapat 
dijadikan template awal dalam 
melakukan penilaian dampak sosial 
dan ekonomi atas eksistensi bisnis 
dari SMV Kementerian Keuangan. 
Sebagaimana diketahui, Menteri 
Keuangan dan Dirjen Kekayaan 
Negara menginginkan agar setiap 
dana PMN yang dikelola oleh SMV 
Kementerian Keuangan dapat 
memberikan dampak sosial dan 
ekonomi. Direktorat Penilaian 
diharapkan dapat mengambil peran 
untuk mendukung harapan dari 
pimpinan Kementerian Keuangan 
tersebut.

4. Mendukung analisis pada Early 
Warning System (EWS) Kinerja 
BUMN

EWS Kinerja BUMN merupakan 
aplikasi yang dimiliki Direktorat 
KND dalam rangka deteksi awal 
atas kinerja keuangan suatu BUMN, 

apakah sedang mengalami gejala 
financial distress atau sebaliknya. 
Dalam rangka optimalisasi fungsi 
aplikasi EWS Kinerja BUMN 
diperlukan kombinasi dari 
dukungan kelengkapan data/
informasi/asumsi yang digunakan 
dan kemampuan untuk melakukan 
analisis atas proyeksi keuangan yang 
dihasilkan oleh EWS Kinerja BUMN 
tersebut. 

Dengan pengalaman dalam 
melakukan analisa kelayakan bisnis 
dari BUMN dan didukung dengan 
data Bloomberg (berlangganan) 
yang saat ini dimiliki Direktorat 
Penilaian, maka Penilai DJKN 
dapat memberikan dukungan 
berupa analisis EWS Kinerja BUMN 
untuk ke-5 BUMN/Lembaga 
Kementerian Keuangan. Diharapkan 
keterlibatan Penilai DJKN tersebut 
dapat memperkuat analisis dan 
rekomendasi atas kinerja dari SMV 
Kementerian Keuaangan.

5. Penugasan ad hoc terkait SMV 
Kementerian Keuangan

Pada awal tahun 2019 Penilaian 
DJKN melalui Subdit SPBSDA telah 
dilibatkan dalam Komite Dukungan 
Kelayakan Pada Proyek Kerjasama 
Pemerintah dan Badan Usaha 
(KPBU). Komite tersebut sangat 
erat berhubungan dengan dua 
SMV Kementerian Keuangan yang 
bergerak dibidang pembiayaan dan 
penjaminan infrastruktur yaitu PT 
Penjaminan Infrastruktur Indonesia 
(Persero) dan PT Sarana Multi 
Infrastruktur (Persero). Keterlibatan 
Penilaian DJKN dalam penugasan 
ad hoc yang berkaitan dengan SMV 
Kementerian Keuangan diharapkan 
dapat memperkuat dan melengkapi 
dukungan pembinaan dan 
pengawasan DJKN atas keberadaan 
SMV Kementerian Keuangan.

Hal-hal yang perlu diperkuat pada 
Penilaian DJKN 

Kesiapan Penilaian DJKN 
dalam mendukung keberadaan 
SMV Kementerian Keuangan 
sebagaimana diuraikan diatas 
tentunya akan lebih maksimal dan 
akan berkelanjutan, apabila semua 
SDM Penilaian DJKN (tidak hanya 
yang ada di kantor pusat) memiliki 
pemahaman yang sama khususnya 
terkait penilaian bisnis. Untuk 
itu, diperlukan adanya sosialisasi/
pembinaan  berupa in-house training 
yang berkesinambungan terkait 
materi Penilaian Bisnis.

Selain itu, Penilai DJKN juga 
perlu dibekali pemahaman terkait 
ketentuan/kebijakan dan informasi 
proses bisnis yang berkaitan dengan 
SMV Kementerian Keuangan. 
Pendidikan dan pelatihan (diklat) 
yang berkaitan dengan Direktorat 
KND perlu untuk diikuti oleh Penilai 
DJKN. Apabila diperlukan Penilai 
DJKN juga dapat dilibatkan dalam 
program secondment (magang) pada 
ke-5 BUMN/Lembaga. Diharapkan 
melalui kegiatan-kegiatan di atas, 
sense of business dari Penilai DJKN 
akan menjadi lebih bertambah 
dan terasah. Selanjutnya, hal 
yang tidak kalah penting adalah 
adanya dukungan regulasi yang 
memungkinkan Penilai DJKN untuk 
menjalankan peran baru tersebut 
nantinya.

Optimisme akan dukungan 
Penilaian DJKN

Memperhatikan kapasitas/
pengalaman Direktorat Penilaian 
serta hal yang perlu diperkuat 
pada Penilai DJKN, penulis 
optimis bahwa Penilaian DJKN 
siap mendukung keberadaan 
SMV Kementerian Keuangan. 
Keterlibatan Penilaian DJKN 
merupakan salah satu bentuk 

sinergi mendukung peran DJKN 
selaku pembina dan pengawas SMV 
Kementerian Keuangan. Tentunya \
sinergi tersebut akan menghasilkan 
value added bagi DJKN. 

Sebagai penutup, tidak dapat 
dipungkiri berbicara mengenai 
SMV Kementerian Keuangan dalam 
beberapa tahun terakhir tidak 
hanya semata menjadi domain 
DJKN tapi sudah lintas unit eselon 
I Kementerian Keuangan mulai dari 
Sekretariat Jenderal Kementerian 
Keuangan, DJPPR, BKF, DJA, DJP, 
DJPB, sampai dengan DJBC. Untuk 
itu, diharapkan dukungan semua 
komponen DJKN (tentunya sesuai 
dengan tugas dan fungsi yang ada) 
dalam mendukung keberadaan 
SMV Kementerian Keuangan akan 
dapat menjadi kelebihan/kekuatan 
DJKN dalam menjalankan peran 
pembinaan dan pengawasan 
SMV Kementerian Keuangan. 
Sinergi tersebut tidak hanya akan 
mempercepat pemahaman internal 
DJKN di seluruh Indonesia terkait 
SMV Kementerian Keuangan, 
namun juga dapat mendukung 
terwujudnya salah satu kegiatan 
strategis/proyek unggulan DJKN 
yaitu pelaksanaan comprehensive 
assessment atas investasi pemerintah 
untuk meningkatkan produktivitas 
investasi dan manfaat sosial 
ekonomi.

*Kabid KIHI Kanwil DJKN  
Papabaruku (sebelumnya Kepala 
Seksi Standardisasi Penilaian 
Bisnis I)

** Pelaksana pada Seksi 
Standardisasi Penilaian Bisnis I
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PENATAUSAHAAN BMN:

PERMASALAHAN DAN MASUKAN  
DI WILAYAH KANWIL DJKN 

SULUTTENGGOMALUT
Oleh: Devi Lesilolo - 

Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara

Mencermati kebijakan pemerintah 
dalam penyediaan dana belanja modal 
Kementerian/Lembaga (K/L) pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
yang terus meningkat setiap tahun 
anggaran, dapat memberi gambaran 
bahwa aset berupa Barang Milik Negara 
(BMN) yang dihasilkan dari setiap rupiah 
yang dibelanjakan setiap tahun anggaran 
diharapkan menghasilkan sarana penunjang 
tugas dan fungsi kelembagaan serta 
mendorong pembangunan yang bermanfaat 

bagi kesejahteraan. 

Kolom BMN

Hal ini terlihat dari pengelolaan aset pada 
K/L negara yang terus meningkat tersebut 
antara lain dapat dilihat pada tahun 2015 

dana infrastruktur pada APBN Rp256,1 T dan 
sampai dengan 2019 telah meningkat menjadi 
Rp415,0 T. Pada kementerian/lembaga setiap tahun 
anggaran disediakan dana belanja modal yang dapat 
menghasilkan BMN antara lain berupa tanah, gedung 
dan bangunan, peralatan dan mesin. Tentunya BMN 
yang dihasilkan tersebut memerlukan manajemen 
yang secara menyeluruh dan komprehensif mulai 
dari perencanaan sampai dengan pengawasan dan 
pengendalian yang melibatkan semua pihak baik 
K/L selaku pengguna BMN maupun Kementerian 
Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan 
Negara (DJKN) selaku manajer aset.

Sebagaimana telah dicanangkan dalam road map 
DJKN, untuk mencapai kondisi yang diharapkan 
yaitu menjadi manajer aset dengan model yang (1) 
otoritatif dalam tataran teoritis maupun praktis, (2) 
berperan penting (instrumental) dalam mencapai misi 
Kemenkeu sebagai proses bisnis utama, (3) kontributif 
dalam mendorong perekonomian nasional melalui 
aspek penerimaan, belanja dan pembiayaan APBN 
serta penyediaan infrastruktur yang menjadi tulang 
punggung dan katalisator pembangunan nasional, 
serta (4) adaptif terhadap perkembangan teknologi, 
perubahan iklim, tujuan pembangunan berkelanjutan 
dan dinamika kontemporer lainnya.

Pengelolaan BMN yang menyeluruh dan paripurna 
tersebut pada tujuannya diharapkan menghasilkan 
ketersediaan asset bagi pengguna yaitu kementerian/
lembaga, sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang 
Pengelolaan BMN/D. Selain sebagai sarana penunjang 
pelaksanaan tugas dan fungsi K/L,  apabila telah 
terpenuhi dapat dan diperlukan pengelolaan yang 
lebih luas dalam rangka memberi kontribusi melalui 
Penerimaan  Negara Bukan Pajak (PNBP) guna 
mendorong pembiayaan APBN.

Dalam melaksanakan fungsi selaku pengelola barang 
di daerah, Kantor wilayah DJKN dan KPKNL selain 
diberi wewenang dan tanggung jawab selaku pengelola 

secara administratif, juga diharapkan menjadi 
pembina bagi satuan kerja (satker) selaku pengguna 
barang dalam proses perencaan, penatausahaan, 
penggunaan, pemanfaatan, pemindahtangan, 
pelaporan dan pengawasan dan pengendalian.

Terkait dengan peran dan fungsi tersebut jika 
dicermati beberapa aspek pada pelaksanaan 
manajemen BMN pada  satker di lingkup Kanwil 
DJKN Suluttenggomalut dijumpai masalah-masalah 
utama yang terus berulang dari waktu kewaktu baik 
pada pengguna maupun pengelola barang.

A. Manajemen pengelolaan BMN pada K/L

Patut menjadi perhatian semua pihak baik DJKN 
selaku pengelola barang mapun K/L selaku pengguna 
barang, dalam hal manajemen pengelolaan BMN 
belum tercermin baik pada struktur dan fungsi 
kelembagaan unit-unit organisasi K/L termasuk 
ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang 
memadai dalam pengelolaan BMN. Hal ini 
teridentifikasi sebagai berikut :

1. Kurangnya rasa memiliki

Satker selaku pengguna barang belum merasa 
pengelolaan BMN sebagai bagian tugas dan fungsi 
K/L. Rasa memiliki (sense of belonging) merupakan 
ekspresi jiwa yang penting dalam kehidupan seseorang. 
Rasa memiliki juga akan memiliki dampak yang nyata 
dan akan terlihat secara signifikan di dalam perilaku 
sehari-hari. Seseorang yang memiliki rasa memiliki 
akan bertindak peduli, terikat, memiliki empati, 
termotivasi bahkan mampu memberdayakan dirinya 
sendiri meskipun tidak ada stimulan. Contoh konkret 
rasa memiliki di dalam kehidupan adalah ketika 
seseorang merasa memiliki rumah, maka dia akan 
senantiasa menjaga dan membersihkan rumah tersebut 
terlebih rumah tersebut berfungsi sebagai tempat 
tinggalnya.  

Pada aspek ini setiap melakukan pembinaan dan 
sosialisasi ke satker tentang pengelolaan BMN, terekam 
pendapat dan keluhan satker yang merupakan masalah 
dan teridentifikasi sebagai berikut :



40
Media KN edisi Nomor 32     | 41

|       Media KN edisi Nomor 32

a. Peserta sosialisasi BMN untuk 
beberapa satker tetap orang yang 
sama dari waktu ke waktu, namun 
hasil yang diharapkan belum 
optimal;

b. Rendahnya pemahaman terhadap 
penyelesaian masalah dan terus 
berulang masalah yang ditanyakan.

c. Beratnya beban pekerjaan 
menuntut keseriusan. Namun 
menurut pengakuan satker, pegawai 
yang diberi tugas mengelola BMN 
memiliki tugas lain yang lebih 
utama. Mengelola BMN dianggap 
sebagai tugas tambahan;

d. Pada beberapa K/L pekerjaan 
pengelolaan BMN di satker adalah 
tugas yang dikerjakan  para honorer 
yang jika diukur secara tanggung 
jawab sulit dan tidak mengikat;

e. Pengelolaan BMN pada K/L 
belum tercermin secara terstruktur 
sampai pada kantor operasional. 
Sebagai contoh tugas PIC SIMAK/
SIMAN pada satker berada pada 
Subbagian Umum/Tatausaha/
Rumah tangga kantor. Hal ini 
berbeda dibanding dengan 
pengelola keuangan, memiliki tugas 
terpisah dan jelas;

f. Fungsi koordinasi antara unit 
perencanaan pada satker tidak 
berjalan secara optimal, hal ini 
terjadi karena person in charge 
(PIC)/unit in charge (UIC) yang 
mengelola BMN tidak dilibatkan 
dalam perencanaan (penyusunan 
DIPA) sehingga hal ini berdampak 
pada penatausahaan BMN. 
Contoh BMN dengan kondisi 

rusak berat masih diusulkan dana 
pemeliharaan, bukan diusulkan 
penghapusan dst.

2. Keterbatasan SDM

Penggantian PIC/UIC pengelolaan 
BMN pada satker belum 
memperhatikan ketersediaan SDM 
yang keberlanjutan pengetahuan 
dan pemahaman tentang 
pengelolaan BMN, hal ini terlihat 
antara lain:

a. Mutasi di lingkungan satker 
belum mempertimbangkan apakah 
pegawai pengganti yang bertugas 
mengelola BMN memahami secara 
baik tentang pengelolaan BMN;

b. Kurangnya pegawai dengan 
pengetahuan yang memadai 
untuk hal pengelolaan BMN. 
Hal ini terjadi karena tidak ada 
pengkaderan K/L atas para pegawai 
di lingkungannya;

c. Terdapat perbedaan yang 
jelas jika dibandingkan dengan 
pengelolaan keuangan. Dalam 
pengelolaan keuangan, ketersediaan 
SDM, pendidikan dan pelatihan 
yang terus menerus diikuti, baik 
sebagai  bendahara pengeluaran 
maupun penerimaan. K/L 
cenderung mengikutkan pegawai 
dalam diklat yang dilakukan oleh 
BPPK maupun K/L sendiri, untuk 
mengantisipasi kekosongan SDM, 
karena pengelola keuangan sudah 
diberi standar dan syarat tertentu 
apabila hendak diangkat menjadi 
pengelola anggaran (KPA/PPK/
Bendara/Penandatangan SPM) dll.

3. Rendahnya motivasi

a. Rendahnya motivasi PIC dan UIC 
satker dalam menekuni pengelolaan 
BMN sekaligus menganggap 
pengelolaan BMN adalah hal yang 
kurang menarik karena tidak ada 
insentif bagi pengelola barang 
di satker. Hal ini menjadi salah 
satu pemicu kurangnya minat 
pegawai pada satker untuk menjadi 
pengelola BMN jika dibanding 
dengan pengelolaan keuangan yang 
mendapatkan uang honor atau 
insentif;

Seringkali pegawai pengelola BMN 
di satker membandingkan tugasnya 
dengan tugas pengelola keuangan, 
yaitu kabar akan adanya insentif 
bagi pengelola BMN sebagai 
faktor pendorong namun belum 
terealisasi;

b. Tugas pengelolaan BMN kurang 
menarik, jika dibanding dengan 
tugas lain yang menjadi core 
business. Hal ini tercermin pada 
K/L tertentu seperti Kepolisian 
dan TNI. Tugas dan fungsi kedua 
lembaga tersebut menjadikan 
tugas penatausahaan menjadi 
sesuatu yang bukan prioritas. Selain 
itu secara struktural walaupun 
diserahkan kepada pegawai sipil 
namun pertanggungjawaban tetap 
melekat pada pimpinan yang secara 
rutin juga mempunyai tugas utama 
yang dianggap lebih penting.

B. Penatausahaan BMN pada 
satker.

Terkait tertib administrasi 
penatausahaan BMN ini sebagian 
besar satker mengalami kendala 
yang serius, seperti tertib hukum 
dan tertib fisik, yang kiranya patut 
mendapat perhatian semua pihak.

Dari berbagai masalah yang 
ditemui dalam pengelolaan BMN 
satker di  lingkup Kanwil DJKN 
Suluttenggomalut, masalah 
penatausahaan kiranya patut 
mendapat perhatian yang lebih 
utama mengingat hal ini menjadi 
pokok masalah dalam penyelesaian 
Revaluasi BMN 2017 dan 2018.  
Temuan BPK atas pelaksanaan 
Revaluasi BMN menunjukan 
ketidakberdayaan satker dalam hal 
memberi informasi yang valid dan 
berkualitas terkait hal-hal mendasar 
antara lain:

1. Jumlah volume/luas tanah 
dan bangunan yang seharusnya 
tercatat dan sesuai antara 
dokumen kepemilikan dan kondisi 
sesungguhnya;

2.  Nilai pencatatan BMN, baik 
saat perolehan pertama kali 
dan perubahan karena adanya 
kapitalisasi;

3. Jumlah dan letak BMN yang ada 
dalam penatausahannya;

4. Satker tidak pernah melakukan 
inventarisasi di akhir masa laporan 
untuk mengetahui BMN yang ada 
dalam penguasaannya.

C. Manajemen pengelolaan BMN 
pada DJKN

1. Sosialisasi

Di lingkup Kanwil DJKN 
Suluttenggomalut dari tahun ke 
tahun beberapa satker yang sering 
melakukan sosialisasi pengelolaan 
BMN dan mengundang Kanwil 
dan KPKNL sebagi pemateri 
antara lain Kanwil Kementerian 
Agama, Kejaksaan Agung, dan 
Kepolisian RI. Rendahnya sosialisasi 
disebabkan beberapa hal:

a. Satker tidak memiliki dana untuk 
melakukan sosialisasi atau focus 
group discussuion secara rutin, dan 
berkelanjutan;

b. Satker menganggap bukan 
merupakan tugas dan fungsi utama 
dari K/L;

c. Selaku pengelola  Kanwil 
dan KPKNL juga mengalami 
keterbatasan dalam hal dana.

d. Kegiatan sosialisasi paling banyak 
2 kali setahun, dan mengingat 
luasnya wilayah kerja tidak 
dapat mengikutsertakan seluruh 
satker dalam pelaksanaan secara 
bersamaan.

2. Penyederhaan tatakelola BMN

“Partisipasi adalah proses 
pelibatan pemangku kepentingan 
(stakeholder) seluas mungkin dalam 
pembuatan kebijakan. Masukan 
yang beragam dari berbagai 
pihak dalam proses pembuatan 
kebijakan dapat membantu 
pembuat kebijakan untuk 
mempertimbangkan berbagai 
persoalan, perspektif, dan pilihan 

alternatif dalam menyelesaikan 
suatu persoalan.  

Proses partisipasi membuka 
peluang bagi pembuat kebijakan 
untuk mendapatkan pengetahuan 
baru, mengintegrasikan harapan 
publik kedalam proses pengambilan 
kebijakan, sekaligus mengantisipasi 
terjadinya konflik sosial yang 
mungkin muncul.  Komponen 
yang menjamin akses partisipasi 
mencakup, tersedianya ruang 
formal melalui forum-forum yang 
relevan, adanya mekanisme untuk 
memastikan partisipasi publik, 
proses yang inklusif dan terbuka, 
dan adanya kepastian masukan dari 
publik akan diakomodir di dalam 
penyusunan kebijakan”.

Hal menarik yang patut 
diperhatikan dalam pengelolaan 
BMN adalah keinginan stakeholders 
agar ada penyederhanaan 
pengelolaan BMN terutama 
pada aspek penatausahaan dan 
penggunaan antara lain :

a. Agar perencanaan, penatausahaan 
sampai dengan pengawasan 
dan pengendalian  BMN cukup 
menggunakan 1 (satu) aplikasi saja;

b. Pelaporan dan pencocokan 
data (rekonsiliasi BMN) lebih 
disederhanakan hanya antara PIC 
barang dan PIC uang pada satker;

c. Keluaran data dari SIMAK yaitu 
Daftar Barang Ruangan (DBR) 
dan Daftar Barang Lainnya (DBL) 
agar tersedia menu pencetakan 
dengan menggunakan Bar Code. 
Hal ini untuk memudahkan proses 
inventarisasi;
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d. Pelimpahan kewenangan dalam hal penggunaan 
BMN diserahkan sepenuhnya ke Pengguna Barang, 
mengingat prosedur yang panjang di tingkat K/L 
sebelum ke DJKN selaku pengelola;

e. Selain itu satker mengalami kesulitan dalam 
melaksanakan tahapan lain dalam pengelolaan BMN 
seperti pemindahtanganan dan pemanfaatan karena 
prosedur yang harus dipenuhi dalam penetapan status 
pengguaan. 

3. Sarana Pengelolaan BMN

Dalam Inisiatif Strategis (IS) Program Reformasi 
Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTK) 
Kemenkeu untuk fase 2019 dan seterusnya telah 
dicanangkan Digital Transformation melalui Enterprise 
Architecture untuk mewujudkan Digital Kemenkeu. 
Suatu state of the art yang memungkinkan organisasi 
bisa bertransformasi dengan cepat (agile), responsif 
dan komprehensif melalui digital map. Salah satu 
implementasi dari IS pada tema Sentral yaitu Office 
Automation dalam rangka membangun digital 
workplace, dengan tujuan mewujudkan proses bisnis 
dan layanan yang efisien dari sisi biaya, mutu dan 
waktu. Hal yang masih menjadi kendala antara lain:

a. Terintegrasinya pengelolaan database sesuai IS 
RBTK Unified Revenue Account Management. 
Penyediaan aplikasi yang terintegrasi antar unit 
eselon I (DJPBn dan DJKN) untuk memonitor secara 
rutin rekonsiliasi uang dan barang pada satker pasca 
penghapusan rekon di Kanwil dan KPKNL dan 
monitoring PNBP atas pengelolaan BMN di satker;

b. Aplikasi SIMAK BMN belum sepenuhnya menjadi 
domain DJKN, sementara aspek kebijakan dan 
tatakelola terkait pengelolaan BMN senantiasa harus 
saling terkait antara aturan yang diterbitkan dan 
diaplikasikan melalui SIMAK;

c. Aplikasi terkait penatausahaan BMN seperti 
barang persediaan masih dilakukan oleh Ditjen 
Perbendaharaan. Tumpang tindih ini membingungkan 
satker dalam memahami peran DJKN selaku pengelola 
BMN;

d. Satu aplikasi untuk semuanya (one for all). Menjadi  
harapan satker agar aplikasi SIMAN dibangun 
sebagaimana diinginkan yaitu cukup dengan satu 
aplikasi pengelolaan, yaitu barang dan persediaan.
Aplikasi SIMAN diharapkan berisi penatausahaan/
pencatatan sebagaimana yang ada pada SIMAK, 
yang terhubung dengan aplikasi SAKTI dan aplikasi 
pengelolaan keuangan lainnya. Dengan satu 
aplikasi tersebut, satker diharapkan lebih mudah  
dalam mengelola BMN mulai dari perencanaan, 
penatausahaan, pelaksanaan dan pengawasan dan 
pengendalian.

4. Transparansi pengelolaan aset

Membangun budaya kerja yang transparan, kredibel 
dan akuntabel serta adaptif dan berbasis digital agar 
mudah memberi informasi kepada seluruh pengguna 
data BMN baik untuk kepentingan kelembagaan di 
lingkup pemerintahan maupun swasta.    

a. Selain aspek tata kelola, indikator manajemen aset 
yang baik adalah transparansi. Untuk jangka panjang 
dalam rangka menjaga kredibilitas dan akuntabilitas 
pengelolaan keuangan negara maka dokumen 
pengelolaan dan pelaporan BMN kepada publik perlu 
kiranya dipikirkan agar lebih terbuka untuk diawasi 
pengguaannya dan diketahui semua pihak;

b. Publik dapat mengakses data BMN untuk 
kepentingan pemanfaatan, misalnya lokasi dan potensi 
tanah dan atau bangunan yang idle. Tentu dikecualikan 
data BMN yang menyangkut keamanan negara dengan 
alasan keamanan;

Kajian atas permasalahan pengelolaan BMN di 
lingkup Kanwil DJKN Suluttenggomalut di atas dapat 
dikelompokan dalam dua masalah utama dan diduga 
fenomena yang sama terjadi di sebagian besar wilayah 
kerja DJKN di seluruh Indonesia sehingga diperlukan 
penyamaan persepsi dan masukan sebagai solusi secara 
menyeluruh dan paripurna.

1. Ketersediaan SDM

Sumber  utama masalah pengelolaan BMN di satker 
adalah pada aspek manajemen terutama sumber 

daya manusia, baik jumlah maupun kualitas SDM 
yang mampu diberi tanggung jawab  serta fungsi dan 
struktur yang belum optimal. Pada aspek jumlah, 
karena tusi K/L yang berbeda-beda, satker belum 
melaksanakanm pengkaderan yang memadai dan 
terbatas jumlah pegawai yang tertarik melaksanakan 
tugas pengelolaan BMN. Sedangkan pada aspek 
kualitas pengetahuan pegawai kurang memadai  untuk 
menekuni tugas pengelolaan BMN.

2. Tatakelola dan Infrastruktur.

Masalah penting lain yang perlu mendapat perhatian 
DJKN selaku pengelola BMN adalah tata kelola dan 
infrastruktur yang dapat mendorong proses bisnis dan 
layanan lebih efisien dan transparan. 

Dalam pengelolaan BMN diharapkan adanya 
pelimpahan kewenangan yang lebih luas, digitalisasi 
proses bisnis, penciptaan aplikasi yang user friendly 
sehingga cukup dengan satu aplikasi semua hal terkait 
pengelolaan BMN dapat dikerjakan.

D. Masukan Konstruktif

Jika demikian halnya potret pengelolaan BMN 
pada K/L selaku pengguna dan DJKN selaku 
pengelola sebagaimana diuraikan, perlu kiranya 
direkomendasikan masukan konstruktif  agar 
mendapat perhatian dalam penyelesainya. Hal ini tentu 
dengan syarat adanya keterlibatan semua pihak baik 
eksternal maupun internal DJKN yaitu:

1. Perlunya sinergi dengan unit lain terkait penciptaan 
database yang terintegrasi dan dengan BPPK dalam 
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan secara rutin 
dan berkelanjutan  dengan peserta diklat pejabat 
yang terkait dengan pengelolaan BMN, penatalaksana 
barang (fungsional) dan atau pegawai terkait, untuk 
menghasilkan penata laksana barang yang kompeten 
secara teknis, manajerial dan social cultural;

2. Mempercepat penerbitan peraturan dan petunjuk 
teknis terkait proses implementasi penetapan dan 
pengangkatan pada jabatan fungsional penata laksana 
barang, sebagaimana telah diatur dalam Permenpan 
RB nomor 23 tahun 2018;

3. Memperbaiki tata kelola terkait pengelolaan BMN, 
aturan yang otoritatif dalam tataran teoritis maupun 
praktis untuk mendukung fungsi DJKN selaku 
manajer aset, serta membangun aplikasi pengelolaan 
BMN “satu untuk semua” mulai dari penatausahaan 
sampai dengan pengawasan dan pengendalian, 
terhubung dengan pengelolaan keuangan pada ditjen 
Perbendaharaan dan perencanaan anggaran pada 
Ditjen Anggaran untuk perencanaan pengadaan dan 
pemeliharaan BMN; 

4. Untuk jangka panjang, mengusulkan ke instansi 
terkait pemisahan fungsi pada struktur organisassi 
K/L terkait pengelolaan BMN. Sehingga diharapkan 
secara administrasi terdapat bagian yang menangani 
secara khusus pengelolaan BMN -tidak melekat pada 
struktur tertentu- selain mewadahi jabatan fungsional 
penatalaksana barang.

Dalam peran sebagai manajer aset, kedepan 
diharapkan masukan dan solusi yang ditawarkan di 
atas berdampak pada optimalisasi dan perbaikan 
manajemen pengelolaan BMN secara menyeluruh, baik 
aspek tatalaksana, sarana prasarana dan peningkatan 
kompetensi SDM. Masukan konstruktif ini kiranya 
dapat menjadi solusi secara menyeluruh sehingga 
kerja besar DJKN seperti Revaluasi BMN menjadi 
lebih mudah karena aspek penatausahaan  yang 
menjadi sumber masalah utama temuan BPK dapat 
diminimalkan.

Akhirnya momentum keterlibatan DJKN sebagai 
pengelola barang dalam peran yang sangat 
menentukan opini BPK atas Laporan Keuangan 
K/L maupun Pemerintah Pusat dapat mendorong 
dan memberi DJKN ruang untuk terus berubah. 
Selanjutnya optimalisasi pengelolaan BMN oleh DJKN 
juga dapat lebih ditingkatkan guna mencapai tujuan 
yang diinginkan, menjadi pengelola kekayaan negara 
yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat.     
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Kolom Penilaian

VALUASI EKONOMI 
SUMBER DAYA ALAM

Oleh: Primas Anggono - KPKNL Kupang 

Indonesia adalah negeri yang 

dianugerahi dengan kekayaan 

sumber daya alam melimpah. 

Keunggulan letak geografis yang 

strategis, gugusan pulau-pulau 

yang dikelilingi wilayah perairan 

luas serta berada pada jalur ring 

of fire membuat alam ibu pertiwi 

sangat kaya, indah dan subur. 

Ya benar, Indonesia adalah negeri 

gemah ripah loh jinawi! 

Sumber daya alam yang melimpah memerlukan 
manajemen yang baik. Ibarat koin yang 
memiliki dua mata sisi, sumber daya alam dapat 

menyejahterakan apabila pengambilan keputusan 
terkait sumber daya tersebut tepat. Sebaliknya, bencana 
dapat terjadi apabila pengelolaan dan pengambilan 
kebijakan terkait hal tersebut tidak tepat.

Dalam proses pengambilan kebijakan terkait sumber 
daya, langkah awal pemerintah adalah mengidentifikasi 
sumber daya alam secara komprehensif. Potensi, 
cadangan, penggunaan hingga nilai ekonomi/manfaat 
sumber daya alam harus diketahui oleh Pemerintah 
guna membuahkan kebijakan yang tepat dan 
berkelanjutan (sustainable). Penilaian dengan tujuan 
mencari manfaat sumber daya atau lazim disebut 
dengan valuasi ekonomi sumber daya adalah salah 
satu cara untuk mengidentifikasi seberapa besar nilai/
manfaat sumber daya.

Sebelum membahas nilai sumber daya alam, sebaiknya 
kita perlu mengetahui definisi dari sumber daya 
alam. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
66/PMK.06/2016, sumber daya alam meliputi 
sumber daya hayati dan nonhayati yang secara 
keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem dan dapat 
dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. 
Objek penilaian sumber daya alam antara lain berupa 
minyak bumi, gas bumi, mineral, batu bara, energi 
baru dan terbarukan, hutan, kelautan, perikanan, dan 
sumber daya air.

Membahas valuasi sumber daya alam tidak bisa lepas 
dengan istilah ekosistem dan ecosystem services. 
Pengertian ekosistem adalah tatanan antara kumpulan 
organisme hidup dengan lingkungan yang saling 
berinteraksi (memiliki hubungan timbal balik). Jika 
makhluk hidup (living things) ataupun non-living things 
ada yang rusak, maka akan mempengaruhi keseluruhan 
dalam tatanan tersebut. Sementara, ecosystem services 

dapat didefinisikan sebagai jasa atau kontribusi 
yang diberikan oleh ekosistem yang bermanfaat bagi 
kehidupan. Contoh kontribusi ekosistem dapat berupa 
hasil panen/hasil bumi, bahan bakar, dan sebagainya. 

Bahkan, lingkungan yang sehat dan menyehatkan 
termasuk salah satu dari jasa ekosistem.

Nilai Sumber Daya Alam

PMK Nomor 66/PMK.06/2016 menjelaskan 
bahwa dalam melakukan penilaian sumber daya 
alam terdapat dua jenis nilai, yaitu nilai wajar dan 
nilai ekonomi. Penilaian sumber daya alam dengan 
tujuan penatausahaan, pengusahaan, pemanfaatan, 
dan perkiraan potensi dari resources dilakukan untuk 
menentukan nilai wajar dari aset tersebut. Pengertian 
nilai wajar adalah estimasi harga yang akan diterima 
dari penjualan aset atau dibayarkan untuk penyelesaian 
kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan 
berkeinginan untuk melakukan transaksi nilai wajar 
pada tanggal penilaian.

Untuk memudahkan pengertian dari nilai ekonomi, 
di beberapa literatur, nilai ekonomi (Total Economic 

Value) dijelaskan sebagai berikut:

 Gambar 1. Total Economic Value

Dari gambar tersebut, dapat dijelaskan bahwa nilai 
ekonomi tersusun atas komponen nilai guna (Use value) 
dan nilai selain nilai guna (Non-use value). 

Nilai guna terdiri dari komponen nilai penggunaan, 
baik langsung (direct use) maupun tidak langsung 
(indirect use) serta option value. Contoh dari direct 

use value adalah nilai ekonomi dari pemanfaatan 
konsumtif (seperti nilai dari hasil panen/produksi) 
dan non-konsumtif dari suatu ekosistem. Pemanfaatan 
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non-konsumtif dari ekosistem adalah pemanfaatan/
penggunaan ekosistem tanpa mengambil elemen/
bagian dari ekosistem itu sendiri, seperti kegiatan 
rekreasi, hiburan di alam bebas, dsb. Sedangkan, 
contoh sederhana indirect use value sering dihubungkan 
dengan fungsi lingkungan (environmental service) dalam 
mendukung serta memproteksi ekosistem. Sementara, 
option value adalah nilai ekonomi yang didapat dari 
potensi pemanfaatan langsung maupun tidak langsung 
dari sumber daya/ekosistem di masa yang akan datang 
dengan asumsi sumber daya/ekosistem tersebut tidak 
mengalami kemusnahan atau kerusakan permanen.   

Non-use value atau biasa disebut passive use value adalah 
nilai yang lebih bersifat sulit diukur karena nilai ini 
muncul bukan dari penggunaan/pemanfaatan aset. Nilai 
ini terdiri dari komponen bequest value (lazim disebut 
dengan warisan/heritage value) dan existence value. 
Bequest value merupakan nilai ekonomi yang diperoleh 
dari manfaat pelestarian sumberdaya/ekosistem untuk 
kepentingan atau diwariskan bagi generasi mendatang. 
Nilai eksistensi adalah nilai ekonomi yang diperoleh 
dari persepsi sebuah keberadaan suatu sumber daya/
ekosistem, terlepas dari apakah sumber daya/ekosistem 
tersebut dimanfaatkan atau tidak.  

Valuasi Ekonomi Sumber Daya Alam

Valuasi ekonomi bertujuan untuk memperlihatkan 
preferensi publik terhadap perubahan-perubahan 
yang berkaitan dengan lingkungan/ekosistem dilihat 
dari segi finansial. Menurut Ulibarri dan Wellman 
(1997), valuasi ekonomi sumber daya alam dapat 
menggunakan dua teknik, yaitu market-based technique 

dan non-market valuation. Pemilihan metode valuasi 
ekonomi harus mempertimbangkan aspek-aspek 
terkait goods and services. Dalam konsep penilaian, 
apabila pasar tersedia maka relatif lebih mudah untuk 
menggunakan pendekatan pasar untuk menghitung 
nilainya. Sebaliknya, apabila data pasar tidak tersedia, 
maka untuk mencari nilai ekonomi dari sumber daya 
alam dan lingkungan menggunakan teknik non-market 

valuation.   

Menurut Anand (2012), bagan alur pemilihan metode 
valuasi ekonomi dijelaskan sebagai berikut: 

 

Gambar 2. Bagan Alur Pemilihan Metode Valuasi Ekonomi

Dalam decision tree tersebut, jelas terlihat apabila aset 
yang akan dinilai tersedia di pasar maka penilaian dapat 
menggunakan market prices. Namun apabila tidak 
tersedia di pasar, dapat menggunakan dua metode 
valuasi non pasar, yaitu:  Revealed preference atau Stated 

Preference Technique. Metode valuasi non-market, biasa 
juga disebut dengan indirect technique, bersandar pada 
perilaku/sikap publik guna menyimpulkan seberapa 
besar sesuatu (dalam hal ini ekosistem) itu berharga 
bagi mereka.

Pendekatan Revealed Preference (RP) berdasarkan pada 
keputusan/preferensi individu (individuals preference) 
dalam memilih, dimana pendekatan ini tergantung 
pada kondisi saat ini/aktual. Metode valuasi yang 
termasuk dalam RP antara lain: Travel Cost Method 
(TCM), Hedonic Price Method, Averting Behavior 
Method, dan Random Utility Models.   

Di sisi lain, Stated Preference (SP) berdasarkan 
pada reaksi yang akan ditampilkan publik terhadap 
perubahan yang terjadi. Umumnya metode SP ini 

menggunakan kuesioner terstruktur untuk menggambarkan reaksi publik terhadap perubahan yang terjadi. Beberapa 
pilihan dalam melakukan metode SP adalah Contingent value dan choice modelling.

Pada prinsipnya, setiap metode pasti memiliki keunggulan dan keterbatasan. Dan kita sebagai “a man behind the gun” 
harus dapat memilih pendekatan yang terbaik dan tepat dalam melakukan valuasi ekonomi sumber daya alam. 

Tabel berikut menyajikan keunggulan dan keterbatasan berbagai pendekatan valuasi ekonomi lingkungan yang 
bersumber dari Department For Environment, Food and Rural Affairs (2007):

              Tabel 1. Metode Valuasi Ekonomi Sumber Daya/Ekosistem

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, penulis meyakini bahwa valuasi ekonomi sumber daya alam 
sudah menjadi suatu kebutuhan yang mendesak. Cepat atau lambat kita akan menuju ke arah sana. Harapannya, 
sumber daya alam dapat kita lakukan valuasi dengan baik sehingga kita turut membantu terwujudnya Sustainable 

Development Goals (SDGs) serta menjadi langkah awal kita menuju distinguished asset manager yang berkontribusi 
terhadap kesejahteraan bangsa dan negara.
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LELANG DAN DINAMIKA 
PELAKSANAANNYA

Rachmadi - Kasi Bimbingan Lelang II Kanwil DJKN Aceh

Seperti halnya bidang lain 
yang menjadi tugas dan 

fungsi DJKN, pelaksanaan 
tusi di bidang lelang juga 

menghadirkan banyak 
dinamika yang seringkali 

menjadi pengalaman yang 
unik bagi pegawai DJKN 
yang berkecimpung di 

dalamnya. 

Pengalaman tersebut bisa 

berupa pengalaman yang 

menyenangkan dan bisa 

juga mendebarkan. Pengalaman 

mendebarkan biasanya berkaitan 

dengan pelaksanaan lelang 

eksekusi.

Bagi pembaca yang sedang atau 

pernah berkecimpung di bidang 

lelang (Seksi Pelayanan Lelang 

KPKNL, Bidang Lelang Kanwil, 

atau Direktorat Lelang) pasti 

pernah mengalami atau setidaknya 

mendengar hal-hal unik yang 

berkaitan dengan pelaksanaan 

lelang. Namun bagi yang belum 

berkesempatan, berikut adalah 

beberapa contoh dinamika dalam 

pelaksanaan lelang di Indonesia.

1. Peserta tunggal, harga naik 

signifikan

Dalam meminpin sebuah 

lelang, Pelelang selalu berupaya 

meningkatkan harga lelang 

maskipun hanya terdapat sedikit 

peserta atau bahkan peserta tunggal. 

Terdapat sebuah kepuasan batin 

jika harga yang terbentuk dalam 

lelang meningkat dari harga limit. 

Semakin tinggi kenaikan harganya 

semakin besar pula kepuasan batin 

yang didapat oleh Pejabat Lelang/

Pelelang. 

Calon pembeli/peserta lelang 

sebaliknya, pada umumnya memilih 

membeli barang melalui lelang 

karena menginginkan harga yang 

lebih murah. Dalam pelaksanaan 

lelang para peserta biasanya 

berupaya untuk mendapatkan 

harga semurah mungkin. Dalam 

pelaksanaan lelang dimana hanya 

terdapat 1 orang peserta secara teori 

biasanya barang akan terjual pada 

harga limit atau naik sedikit diatas 

limit.

Praktik dilapangan kadangkala 

berbeda dengan teori, penulis 

pernah mengikuti sebuah lelang 

dimana sebuah objek yang 

memiliki harga limit Rp2 Miliar 

terjual diharga Rp2,4 Miliar atau 

naik sebesar Rp400 juta padahal 

pada saat itu hanya ada satu orang 

peserta (peserta tunggal). Sebuah 

keputusan yang sepertinya tidak 

rasional dari peserta lelang namun 

pada kenyataannya memang terjadi 

dalam sebuah pelaksanaan lelang.

2. Peserta banyak, harga relatif 

tidak naik

Selain keunikan berupa kenaikan 

harga yang tidak diduga, terdapat 

pula beberapa kejadian yang bisa 

dikatakan sebaliknya. Dalam hal 

banyak calon pembeli/peserta yang 

menyetorkan uang jaminan Pejabat 

Lelang/Pelelang biasanya berasumsi 

bahwa harga yang terbentuk akan 

naik jauh diatas harga limit lelang, 

namun dalam kenyataannya tidak 

selalu demikian.

Minimnya penawaran bisa 

disebabkan karena banyak 

kemungkinan, salah satu 

diantaranya calon pembeli 

menyetorkan uang jaminan 

tanpa terlebih dahulu melihat 

objek yang akan dilelang. Pada 

saat pelaksanaan lelang calon 

pembeli baru mengetahui kondisi 

sebenarnya dari objek lelang 

setelah bertanya kepada penjual, 

selanjutnya karena kondisi 

objek lelang tidak sesuai dengan 

ekspektasi diawal calon pembeli/

peserta lelang sehingga penawaran 

hanya dilakukan diharga limit.

Salah satu hal yang bisa dilakukan 

oleh Pejabat Lelang/Pelelang 

untuk memperkecil kemungkinan 

ini adalah dengan memberikan 

informasi selengkap mungkin 

dalam pengumuman lelang. 

Dengan memperoleh informasi 

yang lengkap sebelumnya 

diharapkan calon pembeli/peserta 

lelang dapat memperkirakan 

kondisi barang yang akan dilelang 

serta kemungkinan biaya yang harus 

dikeluarkan.

3. Lelang Batal atau TAP, digugat

Dibeberapa daerah (salah satunya 

Sumatera Utara) terdapat beberapa 

kasus dimana pelaksanaan lelang 

dinyatakan batal atau Tidak Ada 

Peminat (TAP/Tidak Laku) oleh 

Pejabat Lelang/Pelelang namun 

tetap digugat ke Pengadilan 

Kolom Lelang
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oleh debitur melalui pengacara/kuasa hukumnya. 

Hal ini sebetulnya sangat membingungkan karena 

dalam lelang TAP atau batal tidak terjadi peralihan 

kepemilikan dari debitur kepada pihak lain.

Dalam banyak kasus gugatan-gugatan ini seringkali 

bukan atas inisiatif debitur sendiri namun terdapat 

indikasi diarahkan oleh pengacara-pengacara setempat, 

hal ini diketahui setelah berdiskusi dengan debitur 

yang mengajukan gugatan. Gugatan-gugatan semacam 

ini biasanya memang sumir dan pihak Pengadilan 

menganggap gugatan tidak jelas. Sebagian besar 

gugatan ini dimenangkan oleh KPKNL, meskipun 

demikian KPKNL dan Pejabat Lelang/Pelelang tetap 

direpotkan oleh banyaknya gugatan-gugatan seperti ini. 

4. Penjual salah menunjukkan objek lelang

Kejadian salah menunjukkan objek lelang ini sangat 

jarang terjadi, namun bukan berarti tidak pernah 

terjadi sama sekali. Pernah terjadi dalam suatu lelang 

eksekusi Hak Tangungan berupa rumah dimana pihak 

bank selaku penjual salah menunjukkan objek lelang. 

Kesalahan terjadi disebabkan karena bentuk rumah 

yang sama persis, pihak penjual menunjukkan rumah 

disebelah objek yang dilelang. Kesalahan ini murni 

ketidaksengajaan dan untungnya pihak pembeli lelang 

tidak mengajukan gugatan lebih jauh serta setuju 

melanjutkan proses lelang.

Kemungkinan salah menunjukkan objek juga sangat 

mungkin terjadi dalam pelaksanaan lelang dengan 

objek berupa kendaraan, misalnya penghapusan 

kendaraan dinas suatu instansi yang jenis, merk, serta 

tahun pembuatannya sama. Kesalahan penulisan 

nomor rangka, nomor mesin, ataupun kesalahan ketika 

menunjukkan objek yang dilelang bisa berakibat fatal 

ketika pemenang lelang mengajukan proses balik 

nama di kantor Samsat (untuk objek lelang berupa 

kendaraan) ataupun Kantor Pertanahan setempat 

(untuk objek lelang berupa tanah).

5. Kondisi objek lelang berubah

Dalam pelaksanaan lelang pembeli/pemenang 

lelang diberi kesempatan paling lambat 5 hari kerja 

untuk melunasi pembayaran pokok lelang dan 

bea lelang pembeli. Sebelum pembeli/pemenang 

lelang melakukan pelunasan, objek lelang masih 

berada ditempat penjual. Dalam periode ini terdapat 

kemungkinan bahwa objek lelang berubah kondisinya, 

terutama untuk objek lelang yang berupa barang 

bergerak.

Untuk objek lelang berupa barang bergerak sangat 

disarankan kepada pembeli/pemenang lelang untuk 

melakukan pelunasan sesegera mungkin, jika perlu 

pada hari itu juga, atau dengan kata lain objek lelang 

tidak menginap ditempat penjual setelah pemenang 

lelang ditetapkan. Hal ini penting karena sifat barang 

bergerak yang mudah dipindahkan dan untuk 

menghindari segala kemungkinan buruk yang bisa 

terjadi pada objek lelang yang telah dimenangkan.

6. Pembeli lelang tidak dapat menguasai barang 

yang dibelinya

Dalam pelaksanaan lelang terkadang barang yang 

dijual tidak sepenuhnya dikuasai oleh pihak penjual. 

adakalanya tanah dan/atau bangunan masih dikuasai 

oleh pihak ketiga. Penguasaan oleh pihak ketiga ini 

juga bermacam-macam alasannya, ada yang legal 

seperti sewa menyewa ada juga pendudukan secara 

ilegal. Untuk melakukan pengosongan objek yang 

telah dimenangkan, pembeli/pemenang lelang harus 

mengajukan permohonan pengosongan melalui 

pengadilan setempat, karena Pejabat Lelang/Pelelang 

tidak memiki kewenangan terkait pengosongan. Untuk 

eksekusi pengosongan juga harus dengan melibatkan 

aparat keamanan.

Biaya tambahan yang timbul dari proses pengosongan 

ini tidak sedikit dan tidak semua pembeli/pemenang 

lelang paham akan hal ini, apalagi jika pemenang 

lelang tersebut belum pernah mengikuti lelang 

sebelumnya. 

Oleh karena itu dalam setiap pelaksanaan lelang, 

Pejabat lelang/Pelelang selalu menyebutkan/

mencantumkan klausul-kalusul terkait hal ini. 

7. Pembeli lelang mempermasalahkan barang yang 

dijual ‘apa adanya’

Dalam setiap pelaksanaan lelang, Pejabat lelang/

Pelelang selalu menyebutkan klausul bahwa barang 

yang dilelang dijual dengan apa adanya, berikut semua 

cacat dan kekurangannya. Cacat dan kekurangan ini 

bisa berbeda untuk masing-masing barang, adakalanya 

tingkat kerusakan sedemikian parah sehingga hanya 

tersisa bagian tertentu saja. Pada umumnya pembeli/

pemenang lelang sudah paham tentang hal ini, 

namun adakalanya beberapa pembeli lelang memiliki 

sudut pandang berbeda dan menginginkan barang 

(meskipun rusak) secara utuh.

Untuk komplain terkait kondisi barang biasanya 

Pejabat Lelang/Pelelang selaku perantara jual beli 

menyerahkan kepada pihak penjual selaku pemilik 

barang untuk memberi penjelasan. Meskipun 

demikian Pejabat Lelang/Pelelang biasanya 

ikut terseret dalam komplain ataupun gugatan 

yang diajukan oleh pembeli lelang yang merasa 

dikecewakan.

Kesimpulan

Masih banyak cerita diberbagai KPKNL mengenai 

dinamika dalam pelaksanaan lelang, baik dinamika 

yang menyenangkan maupun mendebarkan. 

Dinamika-dinamika ini membuktikan bahwa 

pelaksanaan lelang dan kejadian-kejadian pasca 

pelaksanaan lelang memang tidak selalu bisa 

diprediksi sebelumnya. 

Karena sifatnya yang tidak selalu bisa diprediksi 

maka sudah selayaknya jika Pejabat Lelang/Pelelang 

melaksanakan lelang dengan penuh kehati-hatian 

dengan tetap memberikan pelayanan secara maksimal. 

Klausul-klausul standar dalam pelaksanaan lelang 

tidak boleh lupa untuk disebutkan/dicantumkan 

dan sekiranya perlu agar diulang/dicetak tebal untuk 

mengurangi potensi gugatan dikemudian hari.

Saat ini telah diluncurkan portal Lelang Indonesia yang 

beralamat di laman www.lelang.go.id, pelaksanaan 

lelang sebisa mungkin dilakukan secara e-auction 

melalui situs tersebut. Pelaksanaan lelang melalui 

e-auction memiliki beberapa kelebihan, diantaranya: 

1. Untuk memperbesar kemungkinan penawaran dari 

peserta yang tidak dapat hadir dilokasi serta;

2. Meminimalisir kemungkinan terjadinya fraud dalam 

pelaksanaan lelang. 

Meskipun demikian terdapat risiko baru dimana 

informasi yang disampaikan kepada calon pembeli 

menjadi tidak maksimal. Risiko ini harus dimitigasi 

oleh Pejabat Lelang/Pelelang diantaranya dengan 

mencantumkan informasi secara lengkap serta foto 

objek lelang yang cukup secara kualitas dan kuantitas.
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Opini

LELANG EKSEKUSI DAN NONEKSEKUSI,
AKANKAH TIBA SAATNYA UNTUK 

‘BERPISAH JALAN’?

Bono Yudianto* dan Rachmadi* - Kanwil DJKN Aceh 

Perkembangan zaman memaksa 

dilakukannya deregulasi dan 

kemudahan dalam segala aspek 

kehidupan, termasuk juga 

dalam pelayanan pemerintahan. 

Deregulasi mutlak diperlukan 

agar suatu suatu jenis transaksi 

tidak tergerus dalam pesatnya 

perkembangan teknologi.

Hal tersebut juga berlaku dalam pelaksanaan 
lelang di Indonesia, terdapat tuntutan 
yang semakin kuat dari stakeholders agar 

pelaksanaan lelang dibuat mudah dan sederhana 
sehingga makin diminati oleh semua kalangan.

Penyederhanaan pelaksanaan lelang telah dilakukan 
antara lain dengan peluncuran lelang online melalui 
laman www.lelang.go.id. Pelaksanaan lelang online 
atau yang disebut e-auction memungkinkan peserta 
lelang untuk dapat mengajukan penawaran tanpa perlu 
hadir ditempat lelang. Dengan pelaksanaan e-auction 
diharapkan dapat meningkatkan jumlah peserta lelang 
dimana pada akhirnya diharapkan dapat terbentuk 
harga lelang yang optimal. Inovasi dimaksud sudah 
sangat baik, namun dirasa masih bisa dikembangkan. 

Dimasa revolusi industri 4.0 saat ini dimana internet 
is everything, DJKN dituntut lebih memaksimalkan 
lelang online dengan makin mempermudah proses 
dan mengurangi persyaratan yang terkadang dianggap 
terlalu birokratis.

Deregulasi?

Berdasarkan data dari Biro Bantuan Hukum 
(Bankum) Setjen Kemenkeu, lebih dari 90% gugatan 
yang berkaitan dengan DJKN adalah gugatan yang 
berkaitan dengan pelaksanaan lelang, utamanya lelang 
eksekusi. Khusus Lelang Eksekusi Hak Tanggungan 
yang berkontribusi sekitar 11-13% dari pokok lelang, 
menyumbang sekitar 75% dari total gugatan yang 
berkaitan dengan pelaksanaan lelang.

Jika diajukan survei pada jajaran pejabat dan pegawai 
di Seksi Hukum dan Informasi (HI) KPKNL, 
Bidang Kepatuhan Internal Hukum dan Informasi 
(KIHI) Kantor Wilayah, atau Direktorat Hukum dan 
Humas (Huhu) yang biasa menangani perkara di 
Pengadilan tentang apakah regulasi lelang sebaiknya 
disederhanakan atau diperketat, sebagian besar 
akan menjawab bahwa sebaiknya regulasi terkait 
pelaksanaan lelang diperketat untuk meminimalisir 
terjadinya gugatan serta menjaga KPKNL dan Pejabat 
Lelang/Pelelang.

Ada sebuah kontradiksi disini, dimana pada satu sisi 
perkembangan zaman menuntut penyederhanaan 

proses, agar lelang di Indonesia tidak tergilas platform 
marketplace lain seperti OLX, Bukalapak, atau 
Tokopedia, namun disisi yang lain banyaknya gugatan 
yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang menuntut 
regulasi yang rigid demi keamanan KPKNL dan 
Pejabat Lelang/Pelelang.

Alternatif pilihan

Berdasarkan jenisnya lelang dapat dibedakan menjadi 
3 jenis yaitu:

1. Lelang Eksekusi

Adalah lelang untuk melaksanakan putusan/
penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang 
dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan 
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. 
Terdapat 15 lelang yang termasuk dalam lelang 
eksekusi yaitu eksekusi PUPN, eksekusi pengadilan, 
pajak, harta pailit, Pasal 6 UUHT, benda sitaan Pasal 
45 KUHAP (Polisi/Jaksa/Hakim), benda sitaan Pasal 
271 UU 22/2009 tentang LLAJ, benda sitaan pasal 
94 UU 31/1997 tentang Peradilan Militer, barang 
rampasan (Jaksa), jaminan fidusia, barang tidak 
dikuasai/dikuasai Negara eks Bea Cukai, barang 
temuan, barang bukti yang dikembalikan tetapi tidak 
diambil pemiliknya, gadai, dan barang sitaan KPK.

2. Lelang Noneksekusi Wajib 
Adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang 
yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan 
dijual secara lelang. Terdapat 18 lelang yang termasuk 
dalam lelang non-eksekusi wajib yaitu penghapusan 
BMN/BMD, barang milik BUMN/BUMD, barang 
milik BPJS, BMN tegahan Bea Cukai, gratifikasi, aset 
properti barang bongkaran BMN, barang habis pakai 
eks Pemilu, properti eks BDL, inventaris eks BDL, eks 
kelolaan PT PPA, APU obligor PKPS, inventaris eks 
BPPN, properti eks BPPN, balai harta peninggalan, 
BMKT, aset BI, barang bergerak sisa proyek, serta kayu 
dan hasil hutan lainnya.

3. Lelang Noneksekusi Sukarela, 

Jamak disebut lelang sukarela, yaitu lelang atas barang 
milik swasta, orang atau badan hukum/badan usaha 
yang dilelang secara sukarela. 
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Berdasarkan data yang ada dimana sebagian besar 
gugatan hukum terkait pelaksanaan lelang berkaitan 
dengan lelang eksekusi, dan hampir tidak pernah ada 
masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang 
sukarela. 

Sampai disini dapat dipetakan, bahwa berdasarkan 
risiko, lelang dapat dibagi menjadi (1) lelang yang 
rawan gugatan dan (2) lelang yang relatif aman dari 
gugatan. 

Disinilah alternatif dapat kita pertimbangkan: lelang 
eksekusi dan lelang sukarela dapat ‘berpisah jalan’ atau 
memiliki aturan pelaksanaan yang berbeda.

Aturan pelaksanaan yang berbeda tidak berarti masing-
masing jenis lelang harus diatur dalam Undang-
undang atau peraturan setingkat Peraturan Pemerintah 
(PP) tersendiri. Bisa saja UU atau PP nya sama karena 
hanya mengatur hal-hal terkait lelang secara umum 
sementara perbedaan persyaratan atau pelaksanaan 
lelang eksekusi dan lelang sukarela dapat diatur 
dalam level peraturan Menteri atau bahkan peraturan 
Direktur Jenderal agar bisa lebih fleksibel.

‘Berpisah jalan’ antara lelang eksekusi dan lelang 
sukarela dapat dianggap sebagai win-win solution untuk 
pelaksanaan masing-masing jenis lelang yang memang 
memiliki kebutuhan berbeda, Lelang Eksekusi 
membutuhkan peraturan yang rigid sementara Lelang 
Sukarela memerlukan fleksibilitas yang tinggi untuk 
dapat bersaing dengan e-marketplace lain yang saat ini 
sudah cukup mendominasi transaksi online.

Adapun untuk lelang noneksekusi wajib masih perlu 
dikaji secara mendalam apakah akan menempuh 
jalan yang sama dengan lelang eksekusi atau lelang 
sukarela, ataukah perlu memiliki road map tersendiri. 
Namun jika memperhatikan sifatnya yang noneksekusi 
maka akan lebih pas jika dipersamakan dengan 
lelang sukarela, dalam arti dilakukan deregulasi demi 
memperbesar ceruk pasar.

Memaksimalkan Pejabat Lelang Kelas II

Filosofi awal diberikannya kesempatan pejabat 
swasta untuk menjadi Pejabat Lelang Kelas II (PL 
II) adalah untuk lebih mengembangkan lelang itu 
sendiri. Dengan adanya PL II yang sebagian juga 

berprofesi sebagai Notaris dan/atau PPAT diharapkan 
ada terobosan-terobosan maupun masukan-masukan 
khususnya dalam pelaksanaan Lelang Sukarela. PL II 
juga diharapkan dapat melakukan penggalian potensi 
lelang sehingga ke depannya dapat lebih memperbesar 
postur Lelang Indonesia.

Mungkin sudah tiba saatnya bagi Direktorat Lelang 
DJKN lebih memaksimalkan keberadaan PL II 
untuk melaksanakan tidak hanya lelang sukarela 
namun juga lelang non-eksekusi wajib. DJKN dapat 
mengambil peran menjadi regulator sementara PL II 
dapat berperan sepenuhnya sebagai eksekutor lelang 
non-eksekusi. Untuk hal ini DJKN dapat melakukan 
benchmark dengan Kementerian Hukum & HAM 
selaku regulator untuk profesi Notaris maupun Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) selaku regulator profesi 
PPAT, apalagi sebagian besar PL II juga memiliki 
profesi sebagai Notaris dan PPAT.

Untuk pelaksanaan lelang eksekusi sebaiknya tetap 
dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I (PL I) di 
KPKNL, hal ini penting ditegaskan karena selain 
memiliki dimensi ekonomi lelang eksekusi juga 
memiliki dimensi penegakan hukum. Ditambah 
dengan kenyataan bahwa lelang eksekusi banyak 
menimbulkan sengketa dan gugatan maka sudah 
selayaknya dilaksanakan oleh aparat Negara.

Kesimpulan

Opini ini tentu masih sangat prematur karena 
berasal dari sudut pandang yang terbatas dan masih 
memerlukan kajian yang mendalam serta perlu 
mendengar masukan dan sudut pandang lain dari 
pemangku kepentingan di bidang lelang. Namun 
demikian, jika memperhatikan karakteristik serta 
kebutuhan yang berbeda dari lelang eksekusi dan 
lelang non eksekusi maka ‘berpisah jalan’ sepertinya 
memang alternatif yang perlu dipertimbangkan 
oleh DJKN dalam hal ini Direktorat Lelang untuk 
perkembangan lelang ke depannya.

* Kabid Lelang Kanwil DJKN Aceh

**Kasi Bimbingan Lelang II Kanwil DJKN Aceh
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Ilustrasi: Alief Ibnu - Cerita: Al

“Jadilah Seperti Sena”
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