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Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara 
bersama dengan Direktur Jenderal Kekayaan 
Negara  Isa  Rachmatarwata saat melakukan 
teleconference dengan para pegawai DJKN di 
kantor vertikal dari seluruh Indonesia dalam 
acara Malam Apresiasi DJKN di Pendopo 

Prapatan, Jakarta (14/11).

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
Tahukah Anda bahwa DJKN diberi mandat oleh Menteri 
Keuangan untuk melakukan penilaian dampak sosial 
ekonomi atas kebijakan pengelolaan aset negara termasuk 
investasi pemerintah? Pasti akan timbul pertanyaan, 
bukannya investasi berhubungan dengan laba/rugi dan 
pembagian keuntungan /dividen? Apa hubungannya 
dengan sosial ekonomi? Pemerintah melakukan investasi 
dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat 
sosial dan/atau manfaat lainnya. Media KN kali ini akan 
membahas dampak sosial dan ekonomi atas kebijakan 
pengelolaan aset negara. Temukan informasinya di kolom 

Artikel Utama.

Dalam kolom Sekretariat akan dijelaskan mobilitas 
karyawan dalam perspektif keadilan organisasional, apa 
yang dimaksud dengan keadilan organisasional serta teori 
kesetaraan motivasional yang ada. Dalam rubrik profil 
kantor kali ini kami menampilkan KPKNL Tarakan, KPKNL 
Singkawang dan KPKNL Tangerang I sebagi inspirasi 

dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehari-hari.

Media KN kali ini mengulas eksotisnya wisata Benteng 
Pendem Ambarawa akan mengawali edisi ini dalam 
kolom resensi wisata, tak lupa juga kolom Kabar Daerah 
yang menampilkan berita menarik dari unit vertikal DJKN 
di seluruh Indonesia. Pemenenang dari Lomba Call for 
Article akan menambah wawasan Anda dalam mengetahui 

tugas dan fungsi yang ada di DJKN.

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

menikmati Media Kekayaan Negara Edisi 33 ini.
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TEKS INDAH MURNIATI DAN FOTO:KHOIRUL UMAM - KANWIL DJKN JATENG DIY

Bosan ke mall dan ingin berkunjung ke tempat yang 
unik, menarik, instagramable dan mengandung 
sejarah? Jika ya, berkunjunglah ke tempat wisata 

yang merupakan salah satu pesona wisata di Ambarawa 
Kabupaten Semarang yaitu Benteng Fort Willem I yang 
terkenal dengan nama Benteng Pendem. Benteng dengan 
bangunan misterius yang terlihat di pinggir jalan lingkar 
luar Ambarawa. Benteng ini berada di dalam komplek 
Batalyon Kavaleri 2/Tank Ambarawa TNI Angkatan Darat. 

Dahulu, Benteng Pendem ini rata tertutup oleh tanah. Hal 
ini merupakan suatu bentuk kamuflase sebagai bagian 
dari fungsi dan desain arsitektur yang unik dan berbeda 
sebagai salah satu strategi melawan musuh. Hal inilah 
yang menjadikan Benteng Fort Willem I lebih dikenal 
dengan sebutan Benteng Pendhem (jawa: benteng yang 
terpendam).

Benteng ini berdiri di atas lahan persawahan seluas kurang 
lebih 3 hektar yang merupakan Barang Milik Negara 
(BMN) milik satuan kerja Zidam IV Diponegoro tepatnya 
berlokasi di Desa Lodoyong, Kecamatan Ambarawa, 
Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Saat ini sebagian 
Benteng digunakan sebagai Lembaga pemasyarakatan 
Kelas II A Ambarawa. 

Ketika memandang Benteng Pendem yang usianya 
hampir dua abad ini, Pengunjung pun seolah kembali ke 
masa kolonial Belanda. Dengan temboknya yang banyak 
mengelupas hingga nampak bata merahnya, tampilan 
Benteng Pendem ini membuatnya semakin eksotis. Memang 
benteng ini terlihat tidak terawat. Lumut dan tumbuhan liar 
menghiasi kokohnya pilar-pilar Benteng Pendem. Keunikan 
inilah yang membuat banyak pengunjung gemar berfoto 
dengan latar belakang arsitektur unik khas Belanda. Maka 
tak salah jika benteng ini pernah digunakan untuk syuting 
film “Soekarno” besutan sutradara Hanung Bramantyo. Tak 
hanya itu, Benteng Pendem Ambarawa juga cukup sering 
digunakan untuk sesi foto model atau foto prewedding. 

Bagi pecinta fotografi, Benteng Pendhem ini sangat 
eksotis. Suasana vintage dan bangunan yang sangat 
artistik memudahkan fotografer mendapatkan hasil yang 
bagus. Berfoto diantara reruntuhan benteng tua ini akan 
memunculkan sisi estetika yang khas. Pesona ini membuat 
para pengunjung kepincut untuk mengabadikan momen 
di objek ini. Sudah ribuan orang memajang fotonya ketika 
berada di Benteng Pendem Ambarawa ini

Jadi, kalau berkunjung ke Ambarawa, sempatkan 
berkunjung ke benteng unik ini ya!

WISATA BARANG MILIK NEGARA
BENTENG PENDEM AMBARAWA

Resensi Wisata

.
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Kabar Daerah Kabar Daerah
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PENERAPAN SOCIO-ECONOMIC 
IMPACT ASSESSMENT DALAM RANGKA 
OPTIMALISASI INVESTASI PEMERINTAH 

UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN YANG 
BERKELANJUTAN*

Penulis: Frengky Setiawan - Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku

ABSTRACT

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk 

mengeksplore model socio-economic impact 

assessment (SEIA) atau penilaian dampak sosial 

dan ekonomi yang dapat dilakukan untuk Investasi 

Pemerintah. SEIA untuk Investasi Pemerintah 

sudah menjadi suatu keharusan disamping analisis 

keuangan. Penerapan SEIA hampir sejalan dengan 

Roadmap DJKN Tahun 2019-2028. Tantangan dan 

potensi dalam penerapan SEIA pada Investasi 

Pemerintah diharapkan dapat dilaksanakan oleh 

DJKN dengan timeline yang ada. 

Pendahuluan

Dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, DJKN 
sering mendapat permintaan dari Ibu Menteri 
Keuangan untuk dilakukannya penilaian dampak 
sosial dan ekonomi (socio-economic impact assessment/
SEIA) atas kebijakan pengelolaan aset negara termasuk 
Investasi Pemerintah (PMN). Merespons permintaan 
tersebut, beberapa unit eselon II di lingkungan DJKN 
telah melakukan analisis dampak sosial dan ekonomi 
atas pengelolaan aset negara/Investasi Pemerintah yang 
menjadi bidang tugas masing-masing unit antara lain 
Direktorat PKNSI, Direktorat PNKNL, Direktorat KND, 
dan Direktorat Penilaian. Analisis tersebut dilakukan 
baik secara mandiri maupun melibatkan beberapa 
instansi/BUMN/BLU sebagai narasumber seperti 
UI, UGM, BKF, BPS, LMAN, dan BUMN dibawah 
Kemenkeu (PT SMI/PT PII). Bahkan pada awal tahun 
2019 Direktorat Penilaian telah merintis kerjasama 
dengan pihak Bappenas untuk dapat memanfaatkan 
keahlian Australia dalam melakukan SEIA melalui 
Program Kerjasama Indonesia dan Australia untuk 
Infrastruktur/KIAT. Adapun terkait dengan SEIA 
untuk Investasi Pemerintah, DJKN cq Direktorat KND 
mendapat dukungan ekspertise dari BUMN/Lembaga 
dibawah Kemenkeu (PT. SMI, PT. PII, PT. SMF, PT. 
GDE, dan LPEI) yang memang jauh sebelumnya telah 
melakukan penilaian dampak sosial dan ekonomi 
atas pengelolaan bisnis masing- masing perusahaan/
lembaga.

Dalam Roadmap DJKN tahun 2019 – 2028 (Roadmap 
to A Distinguished Asset Manager) yang telah ditetapkan 
melalui Keputusan Dirjen Kekayaan Negara nomor 
239/KN/2019, diketahui bahwa terdapat 1 (satu) 
Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berkaitan dengan 
manfaat ekonomi dan sosial yaitu IKU “Terealisasinya 
manfaat ekonomi dan sosial dari investasi pemerintah 
sebagai salah satu key factor dalam mendukung tujuan 
pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan oleh 
Bappenas”. IKU tersebut merupakan salah satu IKU 
yang ada pada Sasaran Strategis (SS) “Terwujudnya 

optimalisasi manajemen investasi Pemerintah (PNBP 
dan manfaat sosial dan ekonomi)”.

Memperhatikan hal-hal di atas, Penulis tertarik untuk 
mengulas mengenai penerapan SEIA dalam rangka 
optimalisasi Investasi Pemerintah untuk mendukung 
pembangunan yang berkelanjutan terutama terkait 
pilihan metode yang dapat digunakan, tantangan, 
dan potensi/dukungan dalam penerapan SEIA pada 
Investasi Pemerintah.

Landasan penerapan SEIA, kinerja Investasi 
Pemerintah, dan pendanaan pembangunan

Mungkin akan muncul pertanyaan, mengapa Investasi 
Pemerintah dikaitkan dengan manfaat sosial dan 
ekonomi, bukannya suatu investasi berhubungan 
dengan untung/laba/rugi dan pembagian keuntungan/
deviden. Mengacu pada Undang-undang (UU) Nomor 1 
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara diketahui 
bahwa Pemerintah melakukan investasi dengan tujuan 
memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/
atau manfaat lainnya. Amanat dari UU Perbendaharaan 
Negara tersebut juga telah dituangkan dalam kebijakan 
Pemerintah terkait Pembiayaan (Investasi Pemerintah) 
yang selalu ada setiap tahunnya pada UU APBN dimana 
Investasi Pemerintah merupakan salah satu pelaksanaan 
kebijakan antara lain untuk mendukung pembangunan 
infrastruktur, mendukung peningkatan akses 
pendanaan dan pembiayaan bagi masyarakat, termasuk 
masyarakat miskin serta memberikan stimulus bagi 
kelompok usaha kecil dan menengah berupa penguatan 
modal.

Selanjutnya, terkait dengan kinerja Investasi 
Pemerintah berdasarkan Laporan Keuangan Investasi 
Pemerintah (SAIP) Semester I tahun 2019, diketahui 
total nilai Aset Investasi Pemerintah adalah sebesar 
Rp3.029.067.893.363.537. Komponen terbesar 
dari nilai tersebut berupa Investasi Permanen sebesar 
Rp2.859.589.680.582.450, dengan rincian sebagai 
tabel berikut :

Artikel Utama
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Dalam Investasi Permanen Penyertaan Modal 

Pemerintah tersebut di atas, terdapat porsi kepemilikan 

negara pada BUMN sebesar Rp2.232.036.336 juta. 

Adapun realisasi PNBP berupa bagian Pemerintah 

atas laba BUMN (deviden) pada Tahun 2019 adalah 

sebesar Rp38.586.332.063.138 atau hanya 

sebesar 2,04% dari porsi kepemilikan negara pada 

BUMN. Realisasi PNBP tersebut mencapai 84,64% 

dari target penerimaan (anggaran) tahun 2019 

yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 12 Tahun 

2018 tentang APBN Tahun Anggaran 2019 sebesar 

Rp45.589.300.000.000.

Sebagaimana diketahui bahwa Kementerian PPN 

dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Bappenas) telah menetapkan agenda pembangunan 

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, dimana 

dibutuhkan biaya sebesar Rp 24.214,5 triliun 

untuk mendanai pembangunan selama periode 5 

(lima) tahun tersebut. Adapun kemampuan belanja 

kementerian dan lembaga (K/L) melalui APBN 

diperkirakan hanya mampu memenuhi 20%-25% dari 

kebutuhan tersebut. Bappenas mengharapkan adanya 

inovasi pendanaan dengan mendorong peran BUMN, 

Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), 

dan partisipasi masyarakat (swasta). Memperhatikan 

kontribusi dividen BUMN yang hanya +/- 2% dan 

besarnya kebutuhan pendanaan untuk pembangunan 

sebagaimana RPJM tahun 2020 – 2024, maka 

DJKN perlu mengoptimalkan pengelolaan Investasi 

Pemerintah khususnya pada BUMN tidak hanya untuk 

mencapai target keuntungan (laba/dividen), namun 

juga manfaat sosial dan ekonomi bagi publik.

Socio-economic impact assessment (SEIA): Definisi 

dan Model

Mungkin tidak mudah untuk menemukan definisi 

langsung dari SEIA, karena umumnya definisi yang 

ada terpisah apakah itu socio impact assessment atau 

economic impact assessment bahkan tidak jarang 

dikaitkan juga dengan environment (lingkungan), 

culture (budaya) dan dampak lainnya. Apabila mengacu 

pada definisi social impact assessment dari Vanclay 

(2003), maka socio-economic impact assessment 

adalah proses menganalisis, memantau, dan mengelola 

konsekuensi-konsekuensi sosial dan ekonomi dari 

sebuah pembangunan. Termasuk konsekuensi yang 

diharapkan maupun yang tidak diharapkan, baik 

positif maupun negatif, yang ditimbulkan oleh 

intervensi pembangunan yang terencana (kebijakan, 

program, perencanaan, proyek-proyek) dan proses-

proses perubahan sosial dan ekonomi karena intervensi 

tersebut. Selanjutnya, Hornby (2000) menjelaskan 

definisi model adalah deskripsi sederhana dari suatu 

sistem yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana 

sesuatu bekerja atau untuk menghitung apa yang 

mungkin terjadi jika sesuatu dilakukan. Selanjutnya, 

Hartono (2019) menjelaskan secara umum terdapat 

beberapa model yang biasa digunakan dalam 

melakukan SEIA, yaitu:

1. Analisis Input-Output (I-O). Pendekatan analisis I-O 

merupakan pendekatan yang bersifat Ex-Ante, dimana 

analisis dilakukan dengan cara membangun simulasi 

kondisi perekonomian dengan skema adanya injeksi/

shock ke dalam suatu perekonomian;

2. Analisis Ekonometrik. Merupakan suatu ilmu 

tersendiri yang merupakan penggabungan dari teori 

ekonomi, statistik dan matematik, dalam upaya untuk 

menggambarkan suatu fenomena;

3. Analisis Computable General Equilibrium (CGE). 

Suatu model ekonomi yang menggunakan data 

ekonomi aktual untuk memperkirakan bagaimana 

sektor ekonomi bereaksi terhadap perubahan yang 

terjadi pada faktor-faktor eksternal seperti kebijakan, 

teknologi dan lain faktor-faktor;

4. Analisis Social Accounting Matrix (SAM). Dikenal 

juga sebagai Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) 

di Indonesia adalah suatu perluasan dari model I-O. 

Sumber-sumber data untuk membuat SNSE adalah 

dari tabel I-O, statistik pendapatan nasional, statistik 

pendapatan dan pengeluaran rumah tangga yang bisa 

didapatkan dari survei konsumsi yang dilakukan oleh 

BPS.

Selain model di atas, terdapat model Analisis Biaya 

Manfaat Sosial (ABMS) dan Analisis Kualitatif dan 

Eksploratif. Sugiyono (2001) menjelaskan bahwa 

ABMS merupakan alat utama dalam membuat 

evaluasi program atau proyek untuk kepentingan 

publik. Biasanya analisis ini terintegrasi dengan 

analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) yang 

dilakukan untuk mengevaluasi dampak suatu proyek 

atau program terhadap lingkungan hidup. Sedangkan, 

Moleong (2002) menjelaskan bahwa pendekatan 

deskriptif kualitatif sebagai prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-

kata tertulis dan bukan angka. Penelitian eksploratif 

adalah penelitian yang membahas dan menyelidiki 

secara cermat tentang apa yang ditemukan dalam 

penelitiannya melalui kegiatan penelitian lanjutan.

Model SEIA untuk Investasi Pemerintah

Model SEIA yang dapat digunakan untuk mengukur 

dampak sosial dan ekonomi dari pengelolaan Investasi 

Pemerintah, sebaiknya harus memperhatikan beberapa 

hal antara lain Bentuk, Penerima, Waktu serta Cakupan 

SEIA.

a. Bentuk dari Investasi Pemerintah (PMN)

Terdapat beberapa bentuk Investasi Pemerintah (PMN) 

yaitu dana segar (fresh money), aset, atau konversi 

piutang negara (pinjaman atau deviden). Secara teknis, 

SEIA akan lebih mudah dilakukan apabila Investasi 

Pemerintah adalah dalam bentuk dana segar, karena 

adanya injeksi kas sehingga shock yang dihasilkan dalam 

suatu perekonomian lebih mudah dihitung. Adapun 

untuk bentuk aset dan konversi piutang negara akan 

sangat terbatas penilaian dampak sosial dan ekonomi-

nya, mengingat tidak ada injeksi/shock yang signifikan 

terjadi dan cenderung hanya perubahan kepemilikan 

(ownership) karena investasi pemerintah tersebut sudah 

ada di pihak penerima sebelumnya.

b. Penerima dari Investasi Pemerintah (PMN)

Pihak yang menerima Investasi Pemerintah apakah 

BUMN, Lembaga/Badan Lainnya, Badan Layanan 

Umum (BLU) atau Badan Hukum Lainnya. Masing-

masing Penerima memiliki karakteristik tersendiri. 

SEIA akan lebih mudah diterapkan pada BUMN 

karena inline dengan tujuan pendirian BUMN 

sebagaimana UU Nomor 19 tahun 2003 tentang 

BUMN yaitu untuk memberikan sumbangan bagi 

perkembangan perekonomian nasional pada umumnya 

dan penerimaan negara pada khususnya, mengejar 

keuntungan, menyelenggarakan kemanfaatan umum 

berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu 

tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup 

orang banyak, menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha 

yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan 

koperasi, dan turut aktif memberikan bimbingan dan 

bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, 

koperasi dan masyarakat.

c. Waktu dilakukannya Investasi Pemerintah

Sebagaimana diketahui di atas bahwa total nilai 

Aset Investasi Pemerintah sampai dengan Semester 

I tahun 2019 sudah lebih dari Rp3.000 triliun. 

Memperhatikan RPJMN tahun 2020-2024, maka 

diperkirakan injeksi PMN akan tetap berlanjut dimasa 

mendatang terutama untuk BUMN. SEIA tentunya 

akan lebih mudah dilakukan untuk kebijakan Investasi 

Pemerintah yang akan dilaksanakan dimasa mendatang. 

Sedangkan untuk Investasi Pemerintah yang telah 

terjadi sebelumnya, model SEIA yang dilakukan 

tentunya lebih bersifat deskriptif.

d. Cakupan SEIA

Perlu kiranya ditentukan apakah cakupan SEIA hanya 

untuk dampak yang bersifat positif atau juga yang 

berdampak negatif.

Tantangan dan Potensi Penerapan

Memperhatikan uraian terkait model SEIA, maka 

dalam penerapan SEIA untuk Investasi Pemerintah 

terdapat beberapa tantangan sekaligus dan potensi hal 

yang perlu diperhatikan antara lain :



22 Media KN edisi Nomor 33     | 23|       Media KN edisi Nomor 33

a. Model yang akan digunakan

DJKN perlu menetapkan model SEIA yang fit dengan 

investasi pemerintah. Apakah akan memodifikasi model 

SEIA yang telah ada atau akan menyusun SEIA khusus 

untuk investasi pemerintah dengan memperhatikan 

karakteristik dan 4 (empat) hal tersebut di atas yaitu 

bentuk, penerima, waktu dari investasi pemerintah 

(PMN) serta cakupan-nya.

b. Peraturan

Perlu disusun petunjuk dan buletin teknis dalam 

melakukan SEIA untuk investasi pemerintah. Saat ini 

acuan umum dalam pelaksanaan penyusunan kajian atas 

rencana penambahan PMN adalah Keputusan Dirjen 

Kekayaan Negara nomor KEP-77/KN/2012 tentang 

Petunjuk Penyusunan Kajian Penambahan Penyertaan 

Modal Negara, Privatisasi, dan Restrukturisasi/

Revitalisasi pada BUMN/PT. Secara umum, KEP-77/

KN/2012 telah memuat beberapa hal terkait manfaat 

sosial dan ekonomi, namun belum mendapat porsi yang 

besar dibandingkan dampak keuangan. Untuk itu, perlu 

dipertimbangkan untuk dilakukannya penyesuaian atas 

peraturan tersebut, sehingga kajian penambahan PMN 

(investasi pemerintah) akan lebih komprehensif.

c. Dukungan stakeholders DJKN (kesiapan SDM)

Saat ini, kebijakan pengelolaan investasi pemerintah 

hanya ada di Direktorat KND. Namun demikian, 

tidak berarti unit eselon II DJKN maupun Kanwil/

KPKNL tidak bisa berkontribusi dalam peningkatan 

pengelolaan investasi pemerintah khususnya dalam 

penerapan SEIA. Terdapat beberapa hal yang dapat 

dilakukan antara lain mengoptimalkan peran dari 

Penilai Pemerintah dan Seksi Informasi yang ada baik 

di Kanwil/KPKNL. Penilai pemerintah dapat berperan 

sebagai pelaksana SEIA untuk investasi pemerintah 

yang ada di daerahnya. Sedangkan Seksi Informasi 

dapat berkontribusi dengan memberikan informasi/

data umum terkait sosial dan ekonomi yang ada di 

daerahnya.

d. Tool/sistem

Dalam rangka mempermudah SEIA untuk investasi 

pemerintah, maka perlu dipertimbangkan untuk 

mengembangkan tool atau sistem aplikasi yang dapat 

mendukung analisis dampak sosial dan ekonomi. 

Tentunya sistem ini mengacu kepada model SEIA yang 

akan disepakati nanti.

e. Benchmarking

Perlu secara rutin melakukan benchmarking dengan 

instansi/perusahaan/lembaga yang sudah sering 

melakukan analisa dampak sosial dan ekonomi seperti 

BKF, BPS, BUMN, dan kampus (UI, UGM, IPB). Hal 

ini sangat penting untuk memperkuat SEIA untuk 

investasi pemerintah.

Timeline penerapan SEIA

Berdasarkan Roadmap DJKN Tahun 2019 – 2028, 

diketahui IKU “Terealisasinya manfaat ekonomi dan 

sosial dari investasi pemerintah sebagai salah satu 

key factor dalam mendukung tujuan pembangunan 

berkelanjutan yang ditetapkan oleh Bappenas” akan 

mulai dihitung pada tahun 2021. Memperhatikan 

karakteristik Investasi Pemerintah, maka berikut usulan 

timeline penerapan SEIA untuk investasi pemerintah.

a. Tahap penyiapan ( tahun 2019 dan 2020)

- Melakukan FGD dengan mengundang narasumber 

yang kompeten dari instansi/perusahaan/lembaga yang 

terpercaya dan sering melakukan SEIA;

- Memilih model SEIA yang fit dengan karakteristik 

investasi pemerintah, apabila diperlukan menyusun 

model sendiri;

- Membuat acuan atau petunjuk teknis dalam melakukan 

SEIA untuk Investasi Pemerintah, apabila diperlukan 

melakukan penyesuaian atas Kep-77/2012;

- Melakukan penguatan SDM dan meningkatkan 

koordinasi dengan stakeholders internal DJKN sehingga 

dapat memperkuat SEIA untuk Investasi Pemerintah.

b. Tahap implementasi awal (tahun 2021)

- Melakukan SEIA atas Investasi Pemerintah yang 

dijadikan pilot project. Untuk tahap awal dipilih investasi 

pemerintah yang relatif mudah untuk dilakukan;

- Monitoring dan evaluasi atas penerapan SEIA untuk 

pilot project. Apabila diperlukan dilakukan perbaikan/

penyesuaian;

c. Tahap full implementasi (tahun 2022 s.d. 2028)

- Penerapan SEIA untuk semua Investasi Pemerintah. 

- Monitoring dan evaluasi atas penerapan SEIA.

- Penyesuaian model apabila diperlukan.

Kesimpulan dan Saran

Penerapan SEIA atas Investasi Pemerintah urgent 

dilakukan oleh DJKN. Selain dalam rangka akuntabilitas 

atas pelaksanaan kebijakan Investasi Pemerintah yang 

merupakan amanat dari UU Perbendaharaan Negara, 

namun juga sebagai upaya untuk pertanggungjawaban 

pengelolaan investasi pemerintah kepada publik. 

Mengukur efektifitas dan keberhasilan pengelolaan 

investasi pemerintah dari aspek finansial (untung dan 

deviden) adalah sesuatu keharusan, namun akan lebih 

optimal apabila keberhasilan pengelolaan Investasi 

Pemerintah juga berdampak kepada aspek sosial dan 

ekonomi.

DJKN merupakan otoritas yang diberi mandat 

oleh Menteri Keuangan untuk mengelola Investasi 

Pemerintah, oleh karena itu perlu menentukan model 

SEIA yang fit dengan karakteristik Investasi Pemerintah. 

Tantangan dan potensi dalam penerapan SEIA untuk 

Investasi Pemerintah sudah dapat dipetakan, tinggal 

DJKN memulai langkah awal dalam menyusun 

SEIA untuk Investasi Pemerintah. Dengan adanya 

Roadmap DJKN tahun 2019-2028, maka hal tersebut 

diharapkan dapat menjadi acuan bagi DJKN untuk 

menerapkan SEIA dalam rangka optimalisasi Investasi 

Pemerintah untuk mendukung pembangunan yang 

berkelanjutan.
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 MOBILITAS KARYAWAN:
PERSPEKTIF KEADILAN 

ORGANISASIONAL

Oleh: Rustanto, Suwadi Tristiyawan, Benediktus Margiadi - Sekretariat DJKN

Mobilitas karyawan sering menimbulkan konsekuensi 
yang tidak diharapkan dalam organisasi. Fenomena 
ini dalam kajian keadilan organisasional dapat 
mendorong eksplorasi literatur yang berguna. 
Keadilan organisasional dalam perspektif teori 
kesetaraan menyatakan bahwa persepsi keadilan 
tercapai apabila timbul kesetaran antara rasio 
keluaran dan input yang diberikan oleh karyawan 
atau organisasi. Fokus kajian literatur ini membahas 
tema keadilan organisasional dalam keputusan 
mobilitas karyawan internal organisasi, berupa 
rotasi pekerjaan dan promosi dengan perspektif teori 
kesetaraan. Tujuan kajian literatur ini adalah untuk 
membangun model persepsi keadilan dan respon 

terkait keputusan mobilitas internal karyawan.

Kolom Sekretariat
Pengantar

Faktor individu dalam mempengaruhi keefektifan 
organisasi menjadi lebih penting ketika individu 
menjadi motor utama penggerak organisasi. Karyawan 
dengan demikian adalah aset penting bagi organisasi 
(Tharmmaphornphilas & Norman, 2007). Tugas 
yang diberikan kepada karyawan secara signifikan 
akan berpengaruh bagi kinerja organisasi. Saat ini, 
karyawan diberi penugasan berbasis pengalaman dan 
pengetahuan mereka. Penugasan karyawan ini akan 
mengarahkan keefektifan organisasi dan sehingga 
dimungkinkan berakibat pada penugasan yang sama 
dan berulang. Tugas yang sama dan berulang dapat 
menyebabkan karyawan stres, bosan, cepat lelah, tidak 
kreatif dan lebih parah bisa stagnan/tidak berkembang. 
Dalam kondisi demikian, memberikan motivasi bagi 
individu menjadi penting untuk mencapai tujuan 
dan kepentingan organisasi. Motivasi karyawan dalam 
menjalankan tugas pekerjaan, beban kerja maupun 
target kinerja menjadi sebuah tema penting yang 
berguna untuk mencapai tujuan keefektifan organisasi 
(Kinicki & Fugate, 2012).

Desain dan implementasi program motivasional bagi 
karyawan adalah sebuah tantangan karena program 
demikian tidak mudah. Seorang pemimpin tidak bisa 
begitu saja menggunakan sebuah teori kemudian 
mengaplikasikannya. Dinamika organisasi akan 
mempengaruhi aplikasi teori tertentu. Banyak situasi 
dan kondisi, seperti jenis pekerjaan, orang sekitar, 
teknologi, lokasi dapat yang membuat sulit aplikasi 
sistem motivasi tertentu bekerja (Mitchel, 1982 dalam 
Kinicki & Fugate, 2012). Salah satu dinamika yang 
dapat digunakan untuk pengembangan motivasional 
karyawan adalah mobilitas karyawan internal 
organisasi. Mobilitas karyawan relevan bagi organisasi 
karena perpindahan dalam organisasi berguna bagi 
perencanaan dan pengembangan keahlian sumber 
daya manusia. Perpindahan karyawan meningkatkan 
penyebaran keahlian, inovasi dan teknologi lintas 
organisasi dan mendorong pertumbuhan intelektual 
di organisasi (Ng, Sorensen, Eby, & Feldman, 2007). 

Mobilitas karyawan juga menjadi sebuah kondisi yang 
menarik untuk pengembangan motivasional karyawan.

Praktek yang terjadi mobilitas internal dapat berupa 
rotasi pekerjaan dan promosi. Rotasi pekerjaan 
terjadi bagi karyawan dengan tingkat setara dan unit 
atau pekerjaan yang berbeda. Perpindahan yang 
terjadi pada individu dalam posisi yang sama secara 
tingkatan vertikal tetapi beda unit organisasi atau jenis 
pekerjaan (Stewman, 1986 dalam Kinicki & Fugate, 
2012) Promosi adalah transfer pekerjaan karyawan 
pada tingkat yang berbeda dan uraian pekerjaan 
yang berbeda. Mobilitas internal memungkinkan 
bagi organisasi untuk mengamati tindakan karyawan 
di posisi yang berbeda dan kemudian menentukan 
pekerjaan mana yang cocok bagi dirinya.

Beberapa peneliti berpendapat bahwa mobilitas 
pekerjaan menunjukkan kejadian yang traumatis 
dan merugikan karena mengakibatkan penyesuaian 
bagi karyawan yang dipindah termasuk membangun 
relasi baru dan proses mempelajari tugas-tugas yang 
baru (Armstrong-stassen, 2004). Hasil riset literatur 
pada mobilitas pekerjaan internal organisasi ternyata 
memiliki konsekuensi negatif, sikap terhadap pekerjaan 
yang buruk, bahkan kinerja yang berkurang. Meski 
demikian, beberapa bukti empiris riset lain menyatakan 
bahwa transfer pekerjaan bisa ditanggapi secara 
berbeda oleh karyawan yang dipindahkan. Karyawan 
yang dipindah dengan promosi menunjukkan sikap 
yang lebih positif dan memiliki penyesuaian yang lebih 
baik dibandingkan pindah tanpa promosi (Armstrong-
stassen, 2004).

Secara  singkat, mobilitas karyawan sering menimbulkan 
konsekuensi yang tidak diharapkan dalam organisasi 
dan dapat dieksplorasi dengan mengunakan literatur 
keadilan organisasional (Burke & Moore, 2000). Dalam 
perspektif keadilan organisasional, mobilitas karyawan 
dapat dilihat dari sisi organisasi maupun karyawan. 
Perspektif teori kesetaraan menyatakan bahwa 
persepsi keadilan  bagi organisasi tercapai apabila 
timbul rasio capaian kinerja organisasi yang setara. 
Persepsi keadilan bagi karyawan adalah kesetaraan 
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rasio keluaran yang diterima dibanding input yang 
disediakan oleh karyawan. Dengan kerangka konseptual 
semacam ini, fokus kajian literatur ini membahas tema 
mobilitas karyawan internal organisasi, berupa rotasi 
pekerjaan dan promosi. Tujuan kajian ini adalah untuk 
membangun model persepsi keadilan dan respon terkait 
keputusan mobilitas karyawan. Untuk pembahasan 
yang runtut dan terstruktur, kajian literatur ini dibagi 
dalam empat bagian, yaitu literatur mobilitas internal 
dalam organisasi, keadilan organisasional, teori 
kesetaran motivasional, diskusi dan simpulan.

Mobilitas internal dalam organisasi.

Karyawan masuk dalam sebuah pekerjaan melalui 
mobilitas internal atau didatangkan dari luar organisasi 
(Bidwell, 2011). Mobilitas internal dapat memiliki 
beberapa bentuk. Bentuk pertama dari mobilitas 
internal adalah pindah sejajar (rotasi pekerjaan), yaitu 
perpindahan yang terjadi pada individu dalam posisi 
yang sama secara tingkatan vertikal tetapi beda unit 
organisasi atau jenis pekerjaan (Stewman, 1986 dalam 
Kinicki & Fugate, 2012).Dalam beberapa kasus, 
perpindahan terjadi karena karyawan berkinerja buruk 
di pekerjaannya dan dipekerjaan baru diharapkan lebih 
sesuai serta lebih baik. Dalam kasus yang berbeda, 
perpindahan mencerminkan keinginan karyawan atas 
peningkatan penghargaan atau peningkatan prospek 
tertentu. Perpindahan ini juga digunakan untuk 
memperluas keahlian karyawan guna persiapan posisi 
di masa depan. 

Bentuk paling umum mobilitas internal berikutnya 
adalah promosi. Promosi adalah perpindahan dalam 
pekerjaan dimana terjadi untuk tingkatan administratif 
yang lebih tinggi dalam organisasi yang diasosiasikan 
dengan gaji yang lebih tinggi, status, tanggungjawab 
dan kebutuhan keahlian yang lebih tinggi (Cohen et al., 
1998 dalam Bidwel, 2011). Riset lainnya menyatakan 
bahwa promosi dapat terjadi bagi individu yang dinilai 
memiliki keahlian yang dibutuhkan bagi tingkat yang 
lebih tinggi tanpa melihat kekosongan tempatnya. 
Promosi bagi karyawan mengarahkan pada perubahan 
jenis dan tingkat pekerjaan. Bentuk ketiga merupakan 

gabungan dua bentuk sebelumnya, yaitu mobilitas 
internal yang terjadi ketika karyawan pindah mendapat 
promosi dan dipindah di unit organisasi yang berbeda 
(Bidwell, 2011).

Perpindahan pekerjaan secara umum membutuhkan 
kemampuan belajar terhadap tugas-tugas baru, 
meskipun hal ini tergantung bagaimana perbandingan 
tugas baru dan tugas-tugas lama. Beberapa bukti riset 
menyatakan bahwa karyawan yang menerima promosi 
cenderung melihat kesempatan untuk berkembang 
di pekerjaan dan memberikan kinerja yang lebih baik 
(Stassen, 2004). Hal ini bisa juga karena promosi 
tersebut didasarkan pada kinerja sebelumnya. Karyawan 
yang menerima promosi akan cenderung menunjukkan 
kinerja yang lebih tinggi dibandingkan karyawan yang 
dipindah dalam posisi sama dan juga karyawan yang 
tidak dipindah.

Organisasi melakukan adopsi kebijakan mobilitas 
pekerjaan karena tiga pertimbangan (Ortega & Eriksson, 
2006). Pertama, karyawan dapat belajar sehingga 
menambah kompetensinya, organisasi belajar kekuatan 
karyawan yang dimilikinya dan mendorong motivasi 
karyawan untuk menghindari kebosanan. Mobilitas 
pekerjaan memberikan kesempatan bagi karyawan 
untuk mendapat pengalaman yang lebih luas sehingga 
menambah pengetahuan dan kemampuannya. Dari 
sisi organisasi, perpindahan karyawan memberikan 
informasi bagaimana kinerja karyawan dalam berbagai 
pekerjaan yang berbeda. Ortega, (2001) menyatakan 
bahwa organisasi akan mendapat keuntungan dengan 
proses perpindahan ketika organisasi sedikit tahu 
kemampuan para karyawannya. kemudian, motivasi 
karyawan akan tumbuh dan membuat pekerjaan 
semakin menarik ketika perpindahan dilakukan pada 
situasi pekerjaan yang berulang-ulang dan jangka waktu 
cukup lama sehingga membosankan. 

Keadilan Organisasional

Keadilan organisasional mencerminkan persepsi 
karyawan tentang bagaimana para karyawan 
diperlakukan dalam organisasi. Keadilan organisasional 

dapat digunakan sebagai lensa untuk melihat 
konsekuensi yang tidak diharapkan dalam mobilitas 
karyawan (Burke & Moore, 2000). Realokasi sumber 
daya melalui rotasi atau promosi penugasan dapat 
memicu persepsi keadilan di mata para karyawan. 
Keadilan organisasional menjadi relevan dalam tema 
mobilitas ini.

Setidaknya ada tiga komponen keadilan organisasional, 
yaitu keadilan distributif, keadilan prosedural dan 
keadilan interaksional (Cropanzano et al., 2001). 
Keadilan distributif mencerminkan persepsi keadilan 
atas bagaimana sumberdaya dan reward dibagikan 
atau dialokasikan. Keadilan distribusional merupakan 
kerangka tradisional yang dapat digunakan untuk 
memahami bagaimana interaksi sosial di tempat 
kerja mempengaruhi reaksi karyawan. Keadilan 
distributif fokus pada bahwa orang bereaksi terhadap 
ketidakadilan distribusi penghargaan dan distribusi 
sumberdaya yang lain. Karyawan akan menilai rasio 
input yang dia berikan dan keluaran yang dia dapat. 
Ketegangan muncul ketika mereka mengalami 
ketidaksetaraan setelah rasio keluaran/input yang dia 
terima dibandingkan dengan rasio yang diperoleh 
orang lain. Kecenderungan yang timbul adalah mereka 
termotivasi untuk mengurangi persepsi ketidaksetaraan 
in. Dalam konteks rotasi/promosi, karyawan yang 
merasa mendapat ketidaksetaraan akan mengurangi 
usaha pekerjaan, sering absen, menunda pekerjaan atau 
bahkan keluar dari organisasi.

Keadilan prosedural adalah persepsi keadilan dari proses 
dan prosedur yang digunakan untuk memutuskan 
alokasi sumberdaya. Keadilan prosedural menyatakan 
bahwa persepsi keadilan terhadap kebijakan dan 
prosedur yang digunakan untuk menentukan sebuah 
keluaran mempengarui persepsi kesetaraan karyawan. 
Prosedur realokasi karyawan dengan memperhatikan 
usulan individual atau input terhadap penawaran yang 
diberikan telah menunjukkan pengaruh pada persepsi 
keadilan prosedural (Burke & Moore, 2000).

Riset empiris menunjukkan bahwa persepsi positif atas 
keadilan distributif dan keadilan prosedural meningkat 

ketika karyawan diberi kesempatan untuk berperan 
dalam pengambilan keputusan yang berpengaruh 
terhadap mereka (Burke & Moore, 2000). Peran serta 
ini menunjukkan bahwa karyawan yang terdampak 
keputusan menghadirkan informasi yang relevan 
tentang keputusan itu kepada orang lain. Peran serta 
ini mirip dengan masukan karyawan dalam proses 
pengambilan keputusan

Keadilan interaksional mencerminkan kualitas 
perlakuan yang diterima karyawan ketika prosedur 
yang ada dijalankan. Bentuk keadilan ini tidak 
menggambarkan kinerja atau prosedur terkait 
pengambilan keputusan. Keadilan ini fokus pada 
persepsi keyakinan apakah karyawan diperlakukan 
dengan adil ketika keputusan diiimplentasikan. 
Perlakuan yang adil terhadap orang lain menyatakan 
bahwa pemimpin mengkomunikasikan secara 
jujur dan memperlakukan karyawan dengan penuh 
hormat. Beberapa literatur mengabungkan keadilan 
interaksional dalam dimensi keadilan prosedural 
(Burke & Moore, 2000)

Teori kesetaraan motivasional

Teori Kesetaraan (equity theory;Adam, 1965) 
adalah sebuah model motivasi yang menjelaskan 
bagaimana seseorang mengejar kesetaraan dan 
keadilan dalam relasi pertukaran. Teori ini berbasis 
teori ketidaksesuaian kognitif dari Leon Festinger, 
1957 (Kinicki & Fugate, 2012). Menurut teori ini, 
orang termotivasi untuk menjaga konsistensi antara 
keyakinan kognitif dan perilakunya. Persepsi terhadap 
ketidakkonsistenan menciptakan ketidaksesuaian 
kognitif sehingga memotivasi tindakan koreksi. Ketika 
seseorang mengalami ketidakadilan dalam pertukaran 
sosial, ketidaksesuaian kognitif akan mendorong 
koreksi terhadap situasi tersebut. Koreksi ini dapat 
berupa perubahan dalam sikap dan perilaku atau 
tindakan negatif yang dapat merugikan orang lain. 
Prinsip kesetaraan kemudian dikemukakan oleh Stacy 
Adams (Kinicki & Fugate, 2012) di lingkungan tempat 
kerja. Pemahaman pokok teori kesetaraan motivasional 
ini adalah kesadaran pada komponen kunci berupa 
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relasi pertukaran yang menghasilkan kesetaraan atau 
ketimpangan.

Dua komponen utama dalam pertukaran antara 
karyawan dan organisasi adalah masukan dan keluaran. 
Karyawan memberikan input berupa pengetahuan, 
pendidikan, keahlian, kompetensi, kreativitas, 
kepribadian, segenap usaha dan penampilan personal. 
Kecenderungan orang adalah untuk melakukan 
agregasi terhadap semua input yang dimiliki. Di sisi 
keluaran yang dipertukarkan, organisasi menyediakan 
gaji, bonus, keuntungan kesehatan, penugasan yang 
menantang, keamanan pekerjaan, promosi, status, dan 
partisipasi dalam keputusan-keputusan yang penting. 
Keluaran ini bervariasi tergantung jenis organisasi dan 
tingkatannya.

Dalam pekerjaan, perasaan ketidaksetaraan muncul 
ketika seseorang melakukan evaluasi apakah dia 
menerima reward yang cukup sebagai kompensasi 
kontribusi inputnya. Kecenderungannya adalah orang 
akan membanding-bandingkan rasio yang diterima 
dengan rasio milik orang lain (Kinicki & Fugate, 2012). 
Karyawan akan menjalankan evaluasi melalui proses 
membandingkan persepsi keadilan atas pertukaran 
yang didapatnya dengan proses pertukaran yang 
diterima orang lain. Proses perbandingan ini ditemukan 
secara general lintas kepribadian dan negara. Orang 
cenderung membandingkan dirinya dengan orang lain 
yang memiliki kedekatan interpersonal atau orang yang 
memiliki kemiripan, misalnya orang yang memiliki 
pekerjaan sama, gender sejenis atau tingkat pendidikan 
yang sama.

Tiga kondisi ketidaksetaraan dimungkinkan terjadi 
(Kinicki & Fugate, 2012). Pertama adalah kesetaraan. 
Dengan asumsi dua orang memiliki latarbelakang 
yang setara (tingkat pendidikan, senioritas dan lain-
lain) dan menjalankan tugas yang identik, kesetaraan 
terjadi ketika rasio persepsi keluaran dan input setara 
dengan rasio persepsi keluaran dan input orang lain 
yang relevan. Hal ini terjadi karena kesetaraan terjadi 
berdasar pada perbandingan rasio antara input dan 
keluaran, bukan karen perhitungan perbandingan 

orang lain yang menerima reward lebih besar. Kesetaran 
tetap terjadi ketika orang lain memberikan input yang 
lebih besar dan menerima keluaran yang lebih besar 
juga (karena rasio perbandingan tidak berubah).

Kondisi berikutnya adalah kesetaraan negatif (under 

reward). Kesetaraan negatif terjadi ketika terdapat 
ketidaksamaan rasio input dan keluaran atara 
karyawan dan orang lain yang dijadikan pembanding. 
Karyawan merasakan ketidaksetaraan negatif karena 
rasio yang dimilikinya lebih kecil dibandingkan orang 
lain. Ketidaksetaraan negatif mendorong karyawan 
untuk bertindak kontra produktif bagi organisasi. 
Kondisi ketiga adalah kesetaran positif (over reward). 
Ketidaksetaraan positif terjadi ketika karyawan 
merasakan perbedaan rasio input dan keluaran 
yang dimilikinya lebih besar dibandingkan rasio 
yang diterima orang lain. Ketika mengalami kondisi 
ketidaksetaraan positif, karyawan merasa over reward 

dan cenderung merasa bersalah atau diam .

Teori kesetaraan motivasional (Adam, 1965) ini dapat 
dimanfaatkan organisasi melalui pengenalan bahwa 
masing-masing karyawan memiliki tingkat sensitivitas 
yang berbeda atas persepsi kesetaraan/ketidaksetaraan 
(Bing & Burroughs, 2001) dan ketidaksetaraan yang 
terjadi dapat dikurangi dengan berbagai cara. Riset 
empiris telah menunjukkan hasil bahwa karyawan 
memberikan respon yang berbeda pada tingkat 
ketidaksetaraan tertentu berdasar perbedaan individual 
atau sering disebut sebagai sensitivitas ketidaksetaraan. 
Sensitivitas ini mencerminkan bahwa seorang individu 
memiliki preferensi yang berbeda, toleransi yang 
berbeda dan tingkat reaksi yang berbeda tergantung 
dari situasi yang dialami. Sensitivitas ini ada dalam 
sebuah kontinuum dari karyawan yang bijak, sensitif 
dan karyawan yang merasa berhak (Bing & Burroughs, 
2001).

Karyawan yang bijak menunjukkan karyawan yang 
memiliki toleransi lebih tinggi ketika mengalami 
ketidaksetaraan negatif. Mereka tergolong individu yang 
altruis (orang yang banyak mengutamakan kepentingan 
orang lain - tidak mementingkan diri sendiri) dan lebih 

suka menerima rasio perbandingan yang lebih rendah 
dibandingkan dengan rasio orang lain. Sebaliknya, 
karyawan yang sensitif digambarkan sebagai individu 
yang terikat pada norma timbal balik dan dengan 
cepat termotivasi untuk menyelesaikan ketidaksetaraan 
negatif maupun positif (Bernoff & Schadler, 2010). 
Diujung, kontinuum adalah kategori karyawan yang 
merasa berhak atas kesetaraan. Kategori karyawan 
ini tidak memiliki toleransi terhadap ketidaksetaraan 
negatif yang terjadi bahkan mereka mengharapkan hasil 
rasio yang lebih besar dibandingkan rasio orang lain.

Diskusi

Dalam perspektif teori kesetaraan, cara untuk mendapat 
keadilan organisasional adalah dengan merubah rasio 
kesetaraan. Rasio dapat diubah dengan cara merubah 
keluaran atau menyesuaikan input yang diberikan. 
Misalnya, ketidaksetaraan negatif dapat dikurangi 
dengan permintaan bonus atau promosi (peningkatan 
keluaran) atau dengan mengurangi input (jam kerja 
lebih sedikit). Cara lain yaitu dengan merubah rasio 
perbandingan secara kognitif. Strategi ini mengarahkan 
pengurangan persepsi psikologis seseorang atas 
perbandingan rasio input dan keluaran orang lain 
(misalnya, dengan menyimpulkan bahwa orang lain 
lebih memiliki pengalaman atau lebih keras bekerja).

Keputusan mobilitas karyawan membawa konsekuensi 
pada persepsi keadilan, yaitu keadilan distributif 
dan keadilan prosedural. Dua tipe keadilan ini saling 
berkaitan dan cenderung berhubungan satu sama 
lain (McFarlin & Sweeney, 1992 dalam Kinicki & 
Fugate, 2012). Komponen keadilan lain yang dapat 
mempengaruhi persepsi keadilan atas putusan 
mobilitas karyawan adalah faktor person (misalnya 
nilai-nilai individu dan kebutuhan) dan faktor 
lingkungan mempengaruhi persepsi keadilan (Tyler, 
1989 dalam Burke & Moore, 2000). Persepsi karyawan 
atas keadilian secara langsung didasarkan pada nilai-
nilai yang dianutnya dan faktor lingkungan dimana dia 
bekerja.Penting untuk diperhatikan bahwa perbedaan 
individu menyebabkan perbedaan tingkat persepsi 
keadilan. Hal ini tidak sekedar karena perbedaan 

pengetahuan tentang keputusan rotasi dan prosesnya 
tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan

Karena sulit bagi manajer untuk mengontrol faktor 
lingkungan dan faktor individu (nilai-nilai) dalam 
mempengaruhi persepsi keadilan, tindakan manajer 
adalah melakukan manipulasi pengetahuan karyawan 
tentang keputusan rotasi pekerjaan. Burke & Moore, 
2000 menyatakan dua rekomendasi. Pertama, dari 
Leventhal (1980) yang menawarkan enam tindakan 
hal terkait prosedur yang adil: konsistensi lintas waktu 
dan person, menekan bias yang terjadi, informasi 
yang akurat, keputusan yang benar, penggambaran 
proses pengambilan keputusan, dan standar moral 
dan etika yang dijaga. Berikutnya adalah Greenberg 
(1986) yang menawarkan solusi keadilan prosedural 
bagi karyawan dengan; mendatangkan input evaluasi 
sebelumnya, komunikasi dua arah dengan karyawan, 
keadilan penilaian kinerja dan penerapan standar 
yang konsisten. Pada prinsipnya, usaha-usaha ini 
mencoba mengidentifikasi tindakan organisasi yang 
dapat mengarahkan pada persepsi keadilan yang lebih 
tinggi. Tindakan ini tidak hanya terkait proses yang 
adil, tetapi juga tindakan yang menyakinkan karyawan 
bahwa setiap tahapan prosedur pengambilan keputusan 
mobilitas internal dijalankan
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Kolom Piutang Negara

MEMBANGUN KONSEP 
PENGELOLAAN PIUTANG NEGARA

Oleh: Margono Dwi Susilo - Direktorat PNKNL 

Sesuai Undang-Undang Nomor 49 Prp 
Tahun 1960 tentang Panitia Urusan 
Piutang Negara, yang dimaksud dengan 
Piutang Negara atau utang kepada 
Negara ialah jumlah uang yang wajib 
dibayar kepada Negara atau Badan-
badan yang baik secara langsung 
maupun tidak langsung dikuasai oleh 
Negara berdasarkan suatu Peraturan, 

perjanjian atau sebab apapun.

Dengan berlakunya UU Nomor 1 tahun 2004 
tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 (terakhir 

diubah dengan PP Nomor  35 Tahun 2017) tentang 
Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, ruang 
lingkup (pengertian) Piutang Negara mengalami 
pergeseran, menjadi Piutang Negara adalah jumlah 
uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat 
dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai 
dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat 
lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. Pergeseran 
ini diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 yang salah satu 
amarnya menyatakan “Frasa Badan-badan yang baik 
secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh 
negara” dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 49 
Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara 
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

Dengan berkurangnya cakupan piutang Negara, 
bukan berarti institusi yang mengurus piutang 
negara kehilangan relevansi. Justru hal ini menjadi 
tantangan untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan 
piutang Negara. Jika di masa lalu sumber daya lebih 
banyak untuk menyelesaikan piutang BUMN (baca: 
perbankan), justru kini sumber daya harus lebih 
difokuskan untuk memperbaiki tata kelola piutang 
negara secara holistik dengan mengedepankan prinsip-
prinsip akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, 
dan keterbukaan dalam pengelolaannya. 

Pengelolaan Piutang Negara tidak hanya diarahkan 
untuk optimalisasi tingkat penyelesaian piutang, tapi 
justru dimulai dari hulu yaitu meminimalkan piutang 
negara timbul. Kalaupun terpaksa timbul, piutang 
negara harus ditata dan dimitigasi sedemikan rupa 
sehingga mudah dalam pengelolaan termasuk saat 
penyerahan pengurusan kepada PUPN sekaligus 
penagihan dan tindakan hukum oleh PUPN.

Sejauh ini belum ada peraturan perundangan-
undangan yang mengatur secara komprehensif 
tentang Pengelolaan Piutang Negara sebagai wujud 
harmonisasi, sinkronisasi dan sinergi dari seluruh 
Kementerian/Lembaga dalam mengelola piutangnya. 
Unit organisasi yang berwenang mengelola piutang 
negara secara komprehensif juga belum ada. Berikut 
ini beberapa masalah yang dihadapi dalam tugas-tugas 
pengelolaan Piutang Negara:

a. Belum adanya konsep dasar pengelolaan Piutang 
Negara yang mengakomodir kebutuhan Pemerintah 
untuk mewujudkan tata kelola Piutang Negara yang 
kredibel.

b. Belum ada peraturan perundangan-undangan yang 
mengatur secara komprehensif tentang pengelolaan 
Piutang Negara, saat ini peraturan terkait pengelolaan 
piutang masih tersebar di 3 unit eselon 1 Kementerian 
Keuangan.

c. Belum adanya aturan terkait penyelesaian piutang 
yang masih dalam pengelolaan K/L sehingga terkesan 
Piutang Negara tidak diselesaikan dengan optimal. Hal 
ini berakibat piutang tidak tertagih semakin meningkat.

d. Belum adanya unit organisasi di lingkungan 
Kemenkeu yang mempunyai tugas dan fungsi 
Pengelolaan Piutang Negara secara komprehensif.

e. Basis Data Piutang Negara tersebar di masing-masing 
K/L sehingga Kementerian Keuangan kesulitan dalam 
memantau perkembangan piutang pada K/L.

f. Piutang Negara yang tersaji di neraca relatif terus 
bertambah dengan kualitas yang kurang baik.

g. Rendahnya tingkat kepatuhan K/L dalam mengelola 
Piutangnya.

Landasan Teori

Menurut KBBI online, pengelolaan adalah 1 proses, 
cara, perbuatan mengelola; 2 proses melakukan 
kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga 
orang lain; 3 proses yang membantu merumuskan 
kebijaksanaan dan tujuan organisasi; 4 proses yang 
memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat 
dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian 
tujuan. Selanjutnya, menurut Suharsimi Arikunto, kata 
“pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, 
yang berarti pula pengaturan atau pengurusan 
(Suharsimi Arikunto, 1993: 31);

Ahli lain seperti Admosudirjo (2005:160) 
mendefinisikan kata Pengelolaan adalah pengendalian 
dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang 
menurut suatu perencanaan diperlukan untuk 
menyelesaikan suatu tujuan tertentu. Dari pengertian 
di atas Admosudirjo menitikberatkan pengelolaan pada 
proses mengendalikan dan memanfaatkan semua faktor 
sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu sesuai 
dengan perencanaan yang telah dibuat. 
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Lebih lanjut Moekijat (2000:1) mengemukakan 
pengertian pengelolaan adalah  suatu proses tertentu 
yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, 
penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan 
untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu 
dengan cara menggunakan manusia dan sumber-
sumber lain. Dengan demikian, Moekijat menitik 
beratkan pengelolaan pada proses merencanakan, 
mengorganisasi, menggerakkan, mengawasi untuk 
mencapai tujuan yang diinginkan dengan menggunakan 
sumber daya manusia dan sumber-sumber lain. 

Sedangkan Terry (2009:9) mengemukakan bahwa 
pengelolaan sama dengan manajemen sehingga 
pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membeda-
bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, 
penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan 
baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan 
yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengelolaan atau 
yang sering disebut manajemen pada umumnya sering 
dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi 
berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, 
pengarahan, dan pengawasan.

Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU 
PNBP), memberikan definisi Pengelolaan PNBP 
adalah pemanfaatan sumber daya dalam rangka 
tata kelola yang meliputi kegiatan perencanaan, 
pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan 
untuk meningkatkan pelayanan, akuntabilitas, dan 
optimalisasi penerimaan negara yang berasal dari 
PNBP. Selanjutnya kegiatan pelaksanaan PNBP dirinci 
dalam Pasal 25 UU PNBP yang meliputi: 

a.  penentuan PNBP Terutang; 
b.  pemungutan PNBP; 
c.  pembayaran dan penyetoran PNBP; 
d.  penggunaan dana PNBP; 
e.  pengelolaan piutang PNBP; dan 
f.  penetapan dan penagihan PNBP Terutang.

Prinsip dasar Pengelolaan Piutang PNBP diatur pada 
Pasal 35 UU PNBP, sebagai berikut:

1) Dalam hal wajib Bayar belum melakukan pembayaran 
PNBP Terutang, Instansi pengelola PNBP mencatat 
PNBP Terutang sebagai piutang PNBP. 

2) Instansi Pengelola PNBP wajib mengelola piutang 
PNBP yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 
piutang negara. 

3) Instansi Pengelola PNBP yang tidak melaksanakan 
pengelolaan piutang PNBP sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

Dari sisi regulasi di DJKN belum ada pengaturan 
tentang ruang lingkup pengelolaan Piutang Negara. 
Namun, untuk memberikan  gambaran awal, dapat 
dilihat dari DRAFT RUU Pengurusan Piutang Negara/
Piutang Daerah (2011) terutama Pasal 5 sebagai 
berikut:

(1) Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non 
Kementerian wajib melakukan pengelolaan Piutang 
Negara;
(2) Pengelolaan Piutang Negara sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi: 
a. penatausahaan;
b. pengawasan dan pengendalian;
c. penagihan; 
d. pelaporan; dan
e. pertanggungjawaban.
(3) Dalam hal upaya penagihan telah dilakukan dan 
piutang tidak dilunasi, Menteri/Pimpinan Lembaga 
Pemerintah Non Kementerian Lembaga menyerahkan 
pengurusan piutang yang telah dinyatakan macet 
kepada Pejabat Pengurusan Piutang. 
Muhammad Jufri dalam tulisannya (https://www.
djkn.kemenkeu.go.id/) menguraikan ruang lingkup 
pengelolaan Piutang Negara (State Receivables 
Management Process), sebagai berikut:
a. Pembentukan Piutang:
b. Penatausahaan Piutang:
c. Penagihan Piutang (sebelum diserahkan ke PUPN-
Pen)
d. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
e. Penagihan Piutang;
f. Penghapusan Piutang.

Kondisi Pengelolaan Piutang Negara

Saat ini, pengelolaan Piutang Negara secara teknis 
dilakukan oleh Kementerian/Lembaga. Sedangkan 
pembinaan dan regulasi dilaksanakan oleh Kementerian 
Keuangan dan terdistribusi paling tidak pada 3 Unit 
Eselon I, dengan gambaran sebagai berikut:

a. Ketika Piutang Negara masih dalam pengelolaan 
Kementerian/Lembaga, maka pengakuan, pencatatan, 
dan pelaporannya dalam pembinaan Direktorat 
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan-Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan sesuai Pasal 1116 dan Pasal 1117 
PMK Nomor 217/PMK.01/2018.

b. Terkait Piutang Negara berupa Piutang PNBP, 
perumusan kebijakan dan standardisasi serta 
pembinaannya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal 
Anggaran sesuai Pasal 361 dan Pasal 362 PMK Nomor 
217/PMK.01/2018.

c. Piutang Negara yang sudah dinyatakan macet dan 
sudah diserahkan pengurusannya kepada PUPN/
KPKNL, maka pembinaannya dilakukan oleh Direktorat 
Jenderal Kekayaan Negara sesuai Pasal 1257 dan Pasal 
1258 PMK Nomor 217/PMK.01/2018.

Gambaran nilai Piutang Negara tergambar pada LKPP 
Tahun 2018, dengan jumlah piutang bruto mencapai 
Rp356,7 Triliun. Jumlah tersebut terdiri dari Piutang 
Jangka Pendek sebesar Rp296,1 Triliun dan Piutang 
Jangka Panjang sebesar Rp60,6 Triliun sebagaimana 
tercantum dalam tabel berikut:

Berdasarkan LKPP tahun 2018 (audited), penyisihan 
piutang yang terbentuk mencapai 53,50%. Hal ini 
cukup memprihatinkan, karena dari sisi akuntansi 
kegiatan penyisihan mencerminkan kualitas piutang 
tidak sehat atau sulit dapat ditagih (harus dihapuskan). 
Jika dibandingkan perkembangan piutang dalam 
2 (dua) tahun terakhir, nilai Piutang Bukan Pajak 
meningkat sebesar Rp17,6 T, walaupun penyisihan 
mengalami penurunan sebesar Rp1,05 T. Peningkatan 
tersebut berasal dari kenaikan Piutang Bukan Pajak 
pada K/L sebesar Rp4,5 T dan penyisihannya sebesar 
Rp4,4 T. Sementara itu, Kenaikan Piutang Bukan 
Pajak pada BUN sebesar Rp13,1 T dan penyisihannya 
menurun sebesar Rp5,5 T.

Berdasarkan jenis piutangnya, rata-rata komposisi 
Piutang Bukan Pajak selama 5 (lima) tahun terakhir 
pada K/L dan BUN secara berturut-turut adalah sebesar 
27% dan 73%. Sementara itu, komposisi penyisihan 
Piutang Bukan Pajak rata-rata selama lima tahun 
terakhir adalah sebesar 21% pada K/L dan 79% pada 
BUN. Hal tersebut menunjukkan bahwa Piutang 
Bukan Pajak dan penyisihan yang terdapat pada BUN 
jauh lebih besar dibanding Piutang Bukan Pajak yang 
terdapat pada K/L.

Piutang Bukan Pajak pada K/L per 31 Desember 2018 
sebesar Rp42,4 T mengalami kenaikan sebesar Rp4,5 
T atau 11,83% dibanding tahun 2017. Beberapa 
Piutang Bukan Pajak pada K/L yang mempunyai nilai 
yang cukup signifikan, antara lain pada Kejaksaan 
Agung sebesar Rp17,7 T, Kementerian ESDM sebesar 
Rp14,7 T, KLHK sebesar Rp4 T, dan Kemenkominfo 
sebesar Rp2,3 T (sumber: LKPP Tahun 2018 Audited).

Piutang Bukan Pajak pada BUN per 31 Desember 
2018 sebesar Rp133,8 T mengalami kenaikan sebesar 
10,88% dibanding tahun 2017. Piutang tersebut 
berasal dari piutang deviden (laba BUMN) sebesar 
Rp125,9 miliar, piutang PNBP (Pengelolaan Transfer 
ke Daerah dan Dana Desa-Lebih Salur dan Estimasi 
Lebih Bayar) sebesar Rp14,4 T, piutang subsidi 

(Pengelolaan Belanja Subsidi) 
sebesar Rp1,1 T, piutang Belanja 
Lain-lain sebesar Rp1,2 T dan 
piutang Pengelolaan Transaksi 
Khusus sebesar Rp117 T. Piutang 
Pengelolaan Transaksi Khusus 
tersebut terdiri dari Piutang pada 
UAPBUN TK DJPBN sebesar 

Rp162,1 miliar, UAPBUN TK DJA sebesar Rp22,9 T 
dan UAPBUN TK DJKN sebesar Rp94 T. 

Pada tahun 2018, Piutang Bukan Pajak meningkat 
sebesar Rp 17,6 T, namun penyisihan mengalami 
penurunan sebesar Rp1,05 T dibandingkan tahun 
2017. Peningkatan tersebut berasal dari kenaikan 
Piutang Bukan Pajak pada K/L sebesar Rp4,5 T dan 
penyisihannya sebesar Rp4,4 T. Sementara itu, Kenaikan 
Piutang Bukan Pajak pada BUN sebesar Rp13,1 T dan 
penyisihannya menurun sebesar Rp5,5 T. Nilai bersih 
yang dapat direalisasikan (net realizable value/NRV) 
Piutang Bukan Pajak pada K/L adalah sebesar Rp10,2 
T atau 24% dari nilai piutang. Sedangkan, NRV Piutang 
Bukan Pajak pada BUN adalah sebesar Rp39,8 T atau 
30% dari nilai piutang.
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Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan 
dengan periode yang sama dengan timbulnya piutang, 
sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul 
diharapkan dapat ditagih atau nilai bersih yang dapat 
direalisasikan (NRV). Tingginya penyisihan piutang 
mencerminkan kurang optimalnya pengelolaan 
piutang yang mengakibatkan rendahnya tingkat 
ketertagihan yang berpotensi menurunkan penerimaan 
negara. Belum optimalnya dalam melakukan upaya 
penagihan piutang kepada penanggung hutang dapat 
menurunkan kualitas piutang tersebut, sehingga 
pengurusannya harus diserahkan kepada DJKN jika 
sudah dikategorikan macet. 

Kementerian/Lembaga menghadapi permasalahan 
dalam pengelolaan piutangnya yang dimulai ketika 
harus melakukan pengakuan piutang. Dengan 
banyaknya jenis piutang yang memiliki karakteristik 
berbeda-beda, maka K/L yang bersangkutan kesulitan 
dalam menentukan kapan piutang harus diakui dan 
selanjutnya bagaimana pencatatan penyisihannya serta 
penyesuaian kualitas piutangnya. 

Kendala/masalah tersebut membuat K/L salah 
dalam mencatat piutang atau bahkan tidak dicatat 
dalam laporan keuangannya. Akibatnya, LKKL yang 
disampaikan tidak menggambarkan kondisi yang 
sebenarnya, sehingga K/L tidak bisa menggolongkan 
piutangnya atau tidak menyerahkan pengurusan 
piutang macetnya kepada PUPN/KPKNL.

Prinsip Dasar Pengelolaan Piutang Negara

Jika dilihat dari tugas dan fungsi masing-masing unit 
eselon I Kementerian Keuangan tersebut, sebenarnya 
sudah dilakukan pengelolaan Piutang Negara dari hulu 
sampai ke hilir, namun belum terpadu. Oleh karena itu, 
perlu dibuat aturan atau ketentuan yang mengikat K/L 
dan Kemenkeu sendiri.

Terkait pengelolaan Piutang Negara, masing-masing 
unit eselon I Kementerian Keuangan, yaitu Direktorat 
Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Anggaran 
walaupun belum komprehensif tetapi sudah memiliki 
aturan teknis terkait Piutang Negara dimaksud sesuai 
dengan tugas dan fungsi masing-masing. Oleh karena 
itu, penyusunan regulasi yang mengatur Pengelolaan 
Piutang Negara harus menyajikan beberapa  prinsip 
dasar sebagai berikut: 

a. Pengelolaan Piutang Negara merupakan bagian dari 
mekanisme APBN: 

b. Prinsip Mengurangi Timbulnya Piutang: Setiap K/L 
yang mempunyai sumber penerimaan negara harus 
mengoptimalkan terpenuhinya hak negara dengan 
mendahulukan prinsip “bayar di muka” sehingga 
secara signifikan akan mengurangi tumbulnya piutang 
negara. 

c. Prinsip Kepastian Hukum Pengakuan Piutang: 
Dalam hal prinsip “bayar di muka” tidak bisa diterapkan 
sehingga berpotensi timbul Piutang, setiap K/L harus 
melakukan penatausahaan piutang secara tepercaya 
sehingga ada dan besarnya piutang negara dapat 
dibuktikan dan diakui secara hukum serta terdapat 
jaminan bahwa piutang tersebut dapat dibayarkan tepat 
waktu dan mudah serta optimal dalam penagihan atau 
eksekusinya.

d. Prinsip Pengendalian Kualitas Piutang: Bahwa 
piutang yang “diragukan dan macet” jumlahnya harus 
dalam prosentase tertentu dari seluruh piutang, dengan 
menciptakan alat ukur dan mekanisme pengendalian.  

e. Prinsip Kejelasan Tugas dan Wewenang: baik K/L, 
Menkeu sebagai BUN, PUPN/DJKN:

- K/L dan BUN adalah pemilik piutang dan pengelola 
piutang pada K/L dan BUN sesuai kewenangan dan 
tanggung jawabnya;

- Kementerian Keuangan sebagai K/L adalah pemilik 
piutang dan pengelola piutang pada Kementerian 
Keuangan sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya;

- Kementerian Keuangan sebagai BUN pengelola 
piutang pada K/L dan BUN sesuai kewenangan dan 
tanggung jawabnya;

- PUPN adalah institusi yang berwenang melakukan law 
enforcement.

f. Prinsip efisiensi dan sinergi: amanat penyusunan 
data base yang terintegrasi sehingga Pengelola Piutang 
dapat memantau, mengendalikan serta menyelesaikan 
masalah piutang negara secara tepat sasaran dan 
akuntabel.

g. Prinsip kesederhanaan pembuktian Piutang Negara: 
bahwa terdapat rambu-rambu yang jelas, tegas dan 
sederhana dalam membuktikan timbulnya piutang, 
baik yang muncul karena peraturan, perjanjian/
perikatan, atau sebab apapun.

Peran DJKN Dalam Membangun SDM 
Berkualitas Dan Berdaya Saing Global 

Melalui Pembiayaan Investasi Pemerintah

 I Gede Githa Adhi P. - Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan

Ketahanan dan kekuatan suatu bangsa 
terletak pada kualitas pendidikannya. 
Kualitas pendidikan yang baik menjadi 
kunci kemajuan peradaban dan daya 
saing bangsa di tingkat internasional. 

Pembangunan pendidikan yang 
berkualitas telah menjadi salah satu 

pondasi kekuatan bangsa yang tertuang 
sebagai tujuan bangsa-bangsa di tingkat 

Internasional maupun pada landasan 
konstitusional Indonesia.

Kolom KND
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Secara internasional, tujuan pembangunan di 
bidang pendidikan tertuang dalam Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable 

Development Goals/SDGs) khususnya pada tujuan 
ke empat yaitu memastikan mutu pendidikan yang 
inklusif dan merata, serta mempromosikan kesempatan 
belajar seumur hidup bagi semua. Adapun tujuan 
pembangunan dibidang pendidikan Indonesia juga 
tertuang pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. 
Pada pembukaan UUD 1945, salah satu cita-cita 
bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan 
bangsa. Hal ini dipertegas dalam batang tubuh UUD 
1945 yaitu pada Bab XIII tentang Pendidikan dan 
Kebudayaan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang 
mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak 
mendapat pendidikan. Untuk menjamin setiap warga 
negara memperoleh pendidikan yang layak, maka 
dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 diatur bahwa 
Negara memprioritaskan anggaran pendidikan 
sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan 
pendidikan nasional.

Selanjutnya, komitmen pemerintah dalam 
mencapai tujuan di atas dituangkan dalam Rencana 
Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang 
(RPPNJP) 2005—2025 yang diselaraskan dengan 
tema pembangunan dalam Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Nasional (RPJPN).  Dalam RPJPN 
2005-2025, visi nasional pembangunan jangka 
panjang adalah: 

“terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan 
berakhlak mulia dan masyarakat yang makin sejahtera 
dalam pembangunan yang berkelanjutan didorong oleh 
perekonomian yang makin maju, mandiri, dan merata di 
seluruh wilayah………..”

Dari kutipan visi nasional pembangunan jangka panjang 
di atas, penekanan pertama pada visi nasional adalah 
pada pembangunan SDM. Pembangunan SDM pada 
dasarnya merupakan pembangunan manusia sebagai 
subyek (human capital), obyek (human resources), dan 
penikmat pembangunan, yang mencakup seluruh 
siklus hidup manusia sejak dalam kandungan sampai 
dengan akhir hidupnya. 

Pembangunan SDM yang berkualitas berpengaruh 
terhadap kualitas tenaga kerja sebagai pendongkrak 

perekonomian negara. Secara umum kualitas 
pendidikan Indonesia masih sangat rendah terutama 
ditingkat internasional. Berdasarkan data statistik 
BPS Tahun 2018, capaian pembangunan Indonesia 
dari dimensi pendidikan dalam ukuran kacamata 
global masih menunjukkan ketertinggalan. Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) memberikan ukuran 
yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat 
mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh 
pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Selama empat 
tahun terakhir, IPM Indonesia terus meningkat. Badan 
Pusat Statistik (BPS) mencatat peningkatan IPM dari 
68,9 di tahun 2014, menjadi 70,81 di tahun 2017, 
angka tersebut masuk kategori “tinggi”. Namun 
dalam peringkat global, angka tersebut menempatkan 
Indonesia pada urutan ke-116 dari 189 negara. Selain 
itu,  capaian PISA (The Programme for International 
Student Assessment) Indonesia pada tahun 2015 
hanya berada pada peringkat 64 dari 69 negara 
partisipan. PISA merupakan sebuah program yang 
diinisiasi oleh negara-negara yang tergabung dalam 
OECD (Organisation for Economic Cooperation and 
Development) sejak tahun 2000 dan menerbitkan 
laporan skor PISA setiap 3 tahun sekali yang 
menunjukan kualitas pendidikan dari negara-negara 
anggota OECD. Data di atas menunjukan kualitas 
pendidikan Indonesia di tingkat Internasional masih 
tertinggal. Hal ini menyebabkan pemerintah selalu 
mendapatkan tekanan dari publik untuk memberikan 
layanan pendidikan yang lebih baik dan berdaya saing 
di tingkat internasional.

Pada periode pemerintahan Kabinet Kerja Jilid II 
(2014-2019), peningkatan SDM yang berkualitas 
dan berdaya saing menjadi salah satu agenda prioritas 
pemerintah yang dituangkan dalam RPJMN IV tahun 
2020-2024. Pembangunan SDM yang berkualitas 
merupakan syarat utama dalam pembangunan nasional 
menuju pembangunan yang inklusif dan merata di 
seluruh wilayah. Pada periode pemerintahan ini, 
pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan daya 
saing dan kualitas SDM yang sehat dan cerdas, adaptif, 
inovatif, dan berkarakter. Komitmen pemerintah 
tersebut ditunjukan melalui peningkatan anggaran 
pendidikan dalam APBN tahun 2020. 

Dalam APBN tahun 2020, terdapat peningkatan 
anggaran pendidikan yang signifikan diantaranya pada 
pos pembiayaan investasi. Pemerintah bersama DPR 
melakukan terobosan dalam meningkatkan kualitas 

SDM di bidang pendidikan dan 
kebudayaan melalui peningkatan 
penganggaran dana abadi 
(endowment fund) pendidikan 
dan kebudayaan. Investasi di 
bidang Dana Abadi Pendidikan 
ditujukan untuk meningkatkan 
akses masyarakat pada jenjang 
pendidikan tinggi, peningkatan 
kualitas riset, pemajuan kebudayaan 
nasional, dan peningkatan kualitas 
perguruan tinggi. Inisiatif pada 
Dana Abadi Pendidikan terutama 
melalui investasi pada Dana 
Pengembangan Pendidikan, Dana 
Abadi Penelitian, pengembangan, 
pengkajian, dan penerapan untuk 
menghasilkan invensi dan inovasi, 
Dana Abadi Kebudayaan, serta 
Dana Abadi Perguruan Tinggi. 

Apabila masyarakat selama ini hanya 
mengenal dana pengembangan 
pendidikan nasional (DPPN) 
yang dikelola oleh BLU Lembaga 
Pengelola Dana Pendidikan 
(LPDP), maka pada APBN 2020 
dialokasikan beberapa program 
layanan pendidikan dan kebudayan 
baru yang menggunakan skema 
dana abadi. Total alokasi dana 
abadi pendidikan yang dialokasikan 
pada APBN 2020 sebesar Rp29 
Triliun. Dana tersebut dialokasikan 

pada 4 jenis dana abadi yaitu 
Dana Pengembangan Pendidikan 
Nasional (DPPN) sebesar Rp18 
Triliun, Dana Abadi Penelitian 
(DAP) sebesar Rp5 Triliun, Dana 
Abadi Perguruan Tinggi (DAPT) 
sebesar Rp5 Triliun, dan Dana 
Abadi Kebudayaan (DAK) sebesar 
Rp1 Triliun. 

Dana Pengembangan Pendidikan 
Nasional (DPPN) dikelola oleh 
Kementerian Keuangan melalui 
BLU LPDP. DPPN bertujuan 
untuk menjamin keberlangsungan 
program pendidikan bagi generasi 
berikutnya sebagai bentuk 
pertanggungjawaban antargenerasi 
(intergenerational equity). DPPN 
dikelola melalui penempatan pada 
instrumen investasi yang aman 
dan memberikan imbal hasil 
optimal. Hasil penerimaan dari 
investasi tersebut yang kemudian 
digunakan untuk memberikan 
layanan pendidikan berupa 
beasiswa (program master dan 
doktoral) dan layanan pendanaan 
riset. Untuk DPPN merupakan 
dana yang dikelola sebagai dana 
BUN 999.03 Investasi Pemerintah, 
sedangkan investasinya merupakan 
penerimaan PNBP pada Bagian 
Anggaran 015 Kementerian 

Keuangan dan digunakan sebagai 
belanja Kementerian Keuangan. 
Pola ini memberikan fleksibilitas 
anggaran dimana dana dapat 
dikelola melewati tahun berjalan 
sebagai investasi dan hasilnya untuk 
mendanai program layanan di 
bidang pendidikan sebagai belanja 
APBN yang merupakan bagian 
dari mandatory spending di bidang 
pendidikan setiap tahunnya.

Sampai dengan semester I tahun 
2019, DPPN yang dikelola 
BLU LPDP telah mencapai 
Rp46,12 Triliun, belum termasuk 
tambahan alokasi APBN 2019 
sebesar Rp20 Triliun yang belum 
dicairkan. Pengelolaan DPPN 
telah menghasilkan total PNBP 
sebesar Rp11,5 Triliun yang 
digunakan untuk memberikan 
layanan beasiswa dan pendanaan 
riset. Selama 2010 s.d Semester I 
2019, BLU LPDP telah membiayai 
program beasiswa sebesar 
Rp9,9 Triliun kepada 20.568 
penerima beasiswa baru dan telah 
menghasilkan lulusan program 
magister dan doktoral sebanyak 
8.434 alumni. Untuk program 
pendanaan riset, LPDP telah 
mendanai 156 kontrak dengan 
nilai pembiayaan sebesar Rp272,4 
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Miliar yang menghasilkan 39 hak 
paten, 3 merk, 1 varian tanaman, 
dan 1 desain industri. Pada tahun 
2020, pemerintah mengalokasikan 
tambahan pembiayaan investasi 
pada program DPPN sebesar Rp18 
Triliun untuk membiayai beasiswa 
kepada 5.000 orang penerima baru, 
11.000 orang mahasiswa lanjutan, 
serta mendanai 75 riset. Pada tahun 
2020, BLU LPDP akan mengelola 
DPPN sebanyak Rp84,12 Triliun, 
apabila alikasi APBN tahun 2019 
dan 2020 dicairkan semua, yang 
akan meningkatkan kapasitas 
pendanaan layanan beasiswa dan 
pendanaan riset.

Program dana abadi baru dibidang 
pendidikan yaitu Dana Abadi 
Penelitian (DAP). DAP bertujuan 
untuk meningkatkan kuantitas dan 
kualitas riset, terutama riset pada 
sektor-sektor yang memiliki potensi 
multiplier effect yang besar. DAP 
yang mulai dialokasikan tahun 
2019, hasil kelolaanya diharapkan 
dalam mendukung pengembangan 
inovasi dan peningkatan daya 
saing SDM. Pengalokasian dana 
abadi penelitian juga sejalan 
dengan Undang-undang Sistem 
Nasional Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi (Sisnas Iptek) yang telah 
disahkan tanggal 16 Juli 2019, 
yang mengamanatkan pendanaan 
untuk kegiatan penelitian, 
pengembangan, pengkajian, 
dan penerapan yang terintegrasi. 
Program ini telah memperoleh 
alokasi dalam APBN 2019 sebesar 
Rp990 Miliar dan APBN 2020 
sebesar Rp5 Triliun.

Program dana abadi baru lainnya 
yaitu dana abadi perguruan tinggi 
(DAPT) dan dana abadi kebudayaan 
(DAK) yang baru dialokasikan pada 
APBN 2020. Alokasi APBN tahun 

2020 untuk DAPT sebesar Rp5 
triliun. Alokasi DAPT bertujuan 
untuk pengembangan SDM 
dan sarana dan prasarana dalam 
mewujudkan Perguruan Tinggi 
di Indonesia menuju World Class 
University melalui pengembangan 
SDM serta sarana dan prasarana 
pada beberapa perguruan tinggi 
terpilih di Indonesia. Sementara 
alokasi APBN tahun 2020 untuk 
DAK sebesar Rp1 Triliun bertujuan 
untuk menjamin keberlangsungan 
upaya pemajuan kebudayaan 
bagi generasi berikutnya melalui 
peningkatan kapasitas SDM 
kebudayaan dan lembaga 
kebudayaan. Hasil kelolaan dari 
investasi dana abadi kebudayaan 
diharapkan dapat mendukung 
upaya pemajuan kebudayaan pada 
10 objek yang mencakup tradisi 
lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, 
pengetahuan tradisional, teknologi 
tradisional, seni, bahasa, permainan 
rakyat, dan olahraga tradisional

Dari keempat program dana abadi di 
atas, hanya DPPN yang sudah jelas 
dasar hukum, kelembagaan dan 
program layanannya. Sementara 
tiga dana abadi lainnya yaitu DAP, 
DAPT, dan DAK saat ini belum 
memiliki dasar hukum pengelolaan 
dana, unit yang mengelola dana, 
serta mekanisme pengelolaan 
dananya. Ketiga program dana 
abadi tersebut merupakan program 
baru hasil kesepakatan antara 
pemerintah dengan DPR yang perlu 
seger disiapkan kelengkapan hukum 
dan kelembagaannya. Meskipun 
demikian, inisiatif untuk melakukan 
terobosan dibidang pendidikan 
oleh pemerintah bersama DPR 
harus diapresiasi. Adanya alokasi 
APBN ini menunjukan komitmen 
negara dalam mengembangkan 

bidang pendidikan dan kebudayaan 
di Indonesia yang diharapkan 
menghasilkan SDM yang berkualitas 
dan berdaya saing internasional 
berlandaskan nilai-nilai budaya 
kepada generasi berikutnya.

Dalam mengawal pelaksanaan 
program di atas, kunci 
keberhasilannya adalah komitmen 
dan sinergi di antara para 
pemangku kepentingan. Salah 
satu yang memiliki peran penting 
di dalamnya adalah Direktorat 
Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). 
DJKN yang ditunjuk oleh Menteri 
Keuangan sebagai Pembantu 
Pengguna Anggaran BUN 999.03 
Pembiayaan Investasi Pemerintah, 
memiliki peran strategis mulai 
dari tahap perencanaan hingga 
pelaporan pembiayaan investasi 
pemerintah. Dana abadi yang 
merupakan bagian dari investasi 
pemerintah harus dikawal dengan 
baik mulai dari tahapan perencanaan 
sampai dengan monitoring atas 
pengelolaan dananya agar inline 
dengan tujuan penganggarannya.  
Untuk itu, DJKN melalui 
Direktorat KND terus bersinergi 
dengan pemangku kepentingan 
lainnya dan bersikap proaktif 
untuk melakukan monitoring 
dan evaluasi secara berkala atas 
pelaksanaan pengelolaan dana 
abadi tersebut. Dengan demikian, 
tujuan dari alokasi program dana 
abadi dibidang pendidikan dan 
kebudayaan dilaksanakan sesuai 
prinsip-prinsip tata kelola yang baik 
dan dapat memberikan manfaat 
bagi masyarakat indonesia dalam 
mewujudkan SDM berkualitas 
dan berdaya saing di tingkat 
internasional. 
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INFORMASI LAPORAN KEUANGAN 
SEBAGAI DASAR PERENCANAAN KERJA 
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA 

KEMENTERIAN/LEMBAGA
 Fahdrian Kemala - KPKNL Bima

Beberapa hari yang lalu Kementerian 
Keuangan menyelenggarakan kegiatan 
Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi 
dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 
tahun 2019. Acara yang bertempat di 
Gedung Dhanapala tersebut mengangkat 
tema: “Optimalisasi Informasi Keuangan 

di Era Digital Untuk Indonesia Maju”.

Kolom BMN

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Menteri Keuangan 
serta beberapa Menteri dari Kementerian/
Lembaga disertai pejabat eselon I dan pejabat 

eselon II di lingkungannya. Dalam kegiatan tersebut 
Menteri Keuangan memberikan penghargaan terhadap 
Kementerian/Lembaga yang memiliki kinerja yang baik 
dalam pengelolaan keuangan. Di samping itu, Menteri 
Keuangan juga memberikan anugrah BMN Award pada 
Kementerian/Lembaga yang berkinerja baik dalam 
pengelolaan barang milik negara. 

Ada yang menarik dan perlu dicermati dari tema 
rakernas tersebut yaitu terkait dengan optimalisasi 
informasi keuangan. Munculnya tema optimalisasi 
informasi keuangan tentunya bukan tiba-tiba dan 
tanpa cerita yang melatarbelakanginya. Sudah menjadi 
“rahasia umum” bahwa penyusunan laporan keuangan 
dan laporan barang milik negara sering menjadi second 
priority di Kementerian/Lembaga. Padahal salah 
satu tolok ukur good governance dilihat dari kualitas 
laporan keuangan yang memenuhi standar akuntansi 
yang baik sehingga mencerminkan transparansi dan 
akuntabilitas instansi pemerintah. Fokus Kementerian/
Lembaga terhadap perencanaan dan realisasi anggaran, 
terkadang menyebabkan pelaporan atas realisasi 
anggaran menjadi sedikit terlupakan, khususnya terkait 
dengan penatausahaan dan pengelolaan barang-barang 
yang diperoleh dari proses realisasi anggaran tersebut. 
Menteri Keuangan dalam beberapa kali kesempatan 
selalu menghimbau Kementerian/Lembaga untuk 
selalu tertib dan terus menerus melakukan upaya 
perbaikan tata kelola barang milik negara yang berada 
dalam penguasaannya. Disamping itu, peran laporan 
keuangan sampai saat ini belum dirasa maksimal, 
utamanya bagi jajaran manajemen di Kementerian/
Lembaga dalam proses pengambilan keputusan. 
Sehingga Menteri Keuangan dalam kesempatan 
rakernas tersebut menekankan pentingnya untuk 
terus menerus menggunakan informasi keuangan 
agar perencanaan dan pelaksanaan anggaran semakin 
membaik.

Himbauan Menteri Keuangan tersebut tentunya harus 
disikapi secara serius. Kita ketahui bersama bahwa 
permasalahan tertib penatausahaan dan pengelolaan 
barang milik negara selalu menjadi concern dalam 

pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas 
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat setiap tahunnya. 
Dan hampir setiap tahun juga terdapat temuan terkait 
penatausahaan dan pengelolaan barang milik negara 
yang sifatnya berulang. Sebagai contoh, pada tahun 
2017 BPK menemukan permasalahan penatausahaan 
dan pencatatan aset tetap pada 72 Kementerian/
Lembaga belum tertib sesuai ketentuan yang berlakui. 
Kemudian pada tahun 2018 BPK kembali menemukan 
bahwa pengendalian atas pengelolaan aset tetap 
pada Kementerian/Lembaga belum memadai yang 
berdampak adanya saldo BMN yang tidak akurat serta 
penatausahaan dan pencatatan aset tetap yang tidak 
sesuai ketentuan. Adanya temuan tersebut di samping 
disebabkan oleh pengendalian internal yang belum 
memadai sesungguhnya juga disebabkan kurang 
maksimalnya upaya perbaikan yang dilakukan oleh 
Kementerian/Lembaga. Perbaikan atas permasalahan 
tersebut seyogianya tidak dilakukan secara parsial 
dan situasional, melainkan dilakukan secara holistik 
dan terorganisir, utamanya dengan memanfaatkan 
informasi pada laporan keuangan masing-masing 
Kementerian/Lembaga. Di samping itu, sudah saatnya 
penerapan indikator kinerja di bidang pengelolaan 
barang milik negara diterapkan secara menyeluruh 
pada Pengguna Barang sebagaimana amanat Pasal 
93 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 
Tentunya hal ini menuntut petunjuk teknis yang mesti 
dipikirkan bersama oleh kita jajaran Ditjen Kekayaan 
Negara selaku Pengelola Barang sehingga kepentingan 
Pengelola Barang dapat sejalan dan terwakili dengan 
adanya kesamaan gerak dalam pencapaian kinerja di 
bidang pengelolaan barang milik negara. 

Laporan keuangan pemerintah yang didalamnya 
memuat angka-angka barang milik negara menurut 
PSAP 01 bertujuan untuk menyajikan informasi 
mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus 
kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang 
bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan 
mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber 
daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan 
pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang 
berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk 
menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas 
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sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Menurut James C, Van Horne & John M, Wachowicz, JR (2012:154)
iv, penyusunan laporan keuangan merupakan seni untuk mengubah data dari laporan keuangan menjadi informasi 
yang berguna bagi pengambilan keputusan. Teori tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan yang handal dan 
kredibel dapat menjadi informasi penting dalam suatu proses pembuatan keputusan. Salah satu bentuk keputusan 
dalam pemerintahan adalah perencanaan kinerja instansi pemerintah yang setiap lima tahun disusun dalam bentuk 
rencana strategis Kementerian/Lembaga dan untuk pencapaian setiap tahunnya diukur melalui indikator kinerja.

Untuk mewujudkan pencapaian yang baik dari indikator kinerja yang ditetapkan, maka diperlukan perencanaan kerja 
yang tepat sehingga pada saat pelaksanaannya tidak akan ditemukan kendala yang berarti. Terkait dengan pengelolaan 
barang milik negara, maka informasi yang valid dalam laporan keuangan menjadi modal penting dalam perencanaan 
kerja pengelolaan barang milik negara. Hal ini dapat menjadi salah satu upaya dalam penyelesaian temuan berulang 
pemeriksaan BPK, sehingga kualitas penatausahaan dan pengelolaan barang milik negara menjadi lebih baik. Pada 
kesempatan ini penulis bermaksud untuk memberikan ilustrasi sederhana bagaimana penggunaan informasi laporan 
keuangan dalam penyusunan rencana kerja pengelolaan barang milik negara pada Kementerian/Lembaga sebagai 
berikut:

1. Data laporan keuangan audited Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

a. Persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda

Interpretasi dan informasi yang dapat diperoleh:

1. Saldo persediaan untuk diserahkan tahun 2018 adalah sebesar 256.6% saldo persediaan untuk diserahkan tahun 
2017. 
2. Serah terima persediaan untuk diserahkan tahun 2018 adalah 171.5% dari proses serah terima yang berhasil 
dilaksanakan pada tahun 2017. 
3. Persentase kenaikan progress serah terima persediaan untuk diserahkan belum mampu menutupi persentase 
kenaikan jumlah persediaan untuk diserahkan sehingga pada akhir tahun 2018 masih terdapat saldo persediaan 
untuk diserahkan yang belum diproses serah terimanya sebesar Rp9.245.583.000.000,-.

b. Aset tetap renovasi, konstruksi dalam pengerjaan dan ATB dalam pengerjaan

Interpretasi dan informasi yang dapat diperoleh:
1. Saldo aset tetap renovasi tahun 2018 adalah sebesar 101.8% saldo aset tetap renovasi tahun 2017. Saldo aset tetap 
dalam renovasi tahun 2018 sebesar Rp34.436.334.000.000. 
2. Saldo konstruksi dalam pengerjaan tahun 2018 adalah sebesar 114% dari saldo konstruksi dalam pengerjaan 
tahun 2017. Saldo konstruksi dalam pengerjaan tahun 2018 sebesar Rp59.955.197.000.000,-.
3. Saldo ATB dalam pengerjaan tahun 2018 adalah sebesar 183% dari saldo ATB dalam pengerjaan tahun 2017. 
Saldo ATB dalam pengerjaan tahun 2018 sebesar Rp33.447.000.000,-.

c. Aset yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan

Interpretasi dan informasi yang dapat diperoleh:
1. Saldo aset tetap yang tidak digunakan tahun 2018 adalah sebesar 684.9% dari saldo aset tetap yang tidak digunakan 
tahun 2017. 
2. Saldo ATB yang tidak digunakan tahun 2018 adalah sebesar 111% dari saldo ATB yang tidak digunakan tahun 
2017.
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d. Proses penghapusan atau pemindahtanganan BMN atas aset yang tidak digunakan selama tahun 2017 dan 2018 
belum mampu menyelesaikan permasalahan aset yang tidak digunakan sehingga pada akhir tahun 2018 masih 
terdapat saldo aset yang tidak digunakan sebesar Rp233.130.907.000.000,-. PNBP yang berasal dari penjualan/
pemindahtanganan aset disandingkan dengan beban kerugian pelepasan aset

Interpretasi dan informasi yang dapat diperoleh:

1. Pendapatan dari penjualan/pemindahtanganan BMN  tahun 2018 adalah sebesar 136.2% dari pendapatan 
penjualan/pemindahtanganan BMN tahun 2017.

2. Beban kerugian pelepasan BMN tahun 2018 sebesar 10.7% dari beban kerugian pelepasan BMN tahun 2017.

3. Saldo beban kerugian pelepasan BMN tahun 2018 adalah sebesar 624.74% dari saldo pendapatan penjualan/
pemindahtanganan BMN. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat barang-barang yang telah rusak atau tidak digunakan 
sebelum perkiraan masa manfaatnya berakhir.

4. Walaupun penggunaan BMN semakin membaik dibuktikan dengan adanya penurunan beban kerugian pelepasan 
BMN dari tahun 2017 ke tahun 2018, namun hasil penjualan/pemindahtanganan yang diperoleh dari aset yang 
tidak digunakan tersebut belum dapat menutupi beban kerugian pelepasan BMN.

e. Beban aset ekstrakomptabel

1. Beban aset ekstrakomptabel tahun 2018 adalah sebesar 452.9% dari beban aset ekstrakomptabel tahun 2017. 
2. Terdapat beban aset ekstrakomptabel jalan, irigasi dan jaringan pada tahun 2017 sebesar Rp.35.722.000,- dan 
tahun 2018 sebesar Rp470.035.000,-.
3. Penambahan jumlah aset ekstrakomptabel ini menunjukkan ketidak sesuaian perencanaan anggaran dengan 
pelaksanaan anggaran, dimana terdapat pembelian barang-barang ekstrakomptabel yang dibiayai dari belanja modal.

2. Perencanaan kerja yang akan diambil 
Setelah mengetahui dengan data, informasi dan interpretasi atas laporan keuangan tahun 2017 s.d. 2018 tersebut di 
atas, maka Kementerian/Lembaga dapat menyusun rencana kerja pengelolaan barang milik negara pada tahun 2019 
sebagai berikut:

a. Mengupayakan percepatan proses serah terima persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat. Persentase 
kenaikan penyelesaian serah terima persediaan untuk diserahkan harus lebih besar dari persentase penambahan 
persediaan untuk diserahkan. Hal ini dapat dikaitkan juga dengan realisasi anggaran tahun 2019, di mana tentunya 
akan ada penambahan jumlah persediaan untuk diserahkan. Target minimal penyelesaian serah terima persediaan 
untuk diserahkan kepada masyarakat pada tahun 2019 adalah sebesar Rp9.245.583.000.000 sehingga proses 
serah terima barang tidak menjadi berlarut-larut sebagaimana selama ini telah menjadi temuan dalam pemeriksaan 
BPK.

b. Melakukan verifikasi dan penelitian terhadap aset-aset sebagai berikut:

1. Aset tetap renovasi senilai Rp34.436.334.000.000. Selanjutnya harus ditentukan apakah aset tersebut masih 
memenuhi kriteria aset tetap renovasi, atau sudah tidak digunakan lagi/tidak ditemukan/dikuasai pihak lain sehingga 
harus diproses serah terima/pemindahtanganan atau penghapusannya.

2. Konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp59.955.197.000.000,-. Selanjutnya harus ditentukan secara detil 
apakah aset tersebut masih memenuhi kriteria konstruksi dalam pengerjaan, masih dalam proses pengerjaan, berhenti 
sementara dan berhenti permanen. Untuk konstruksi dalam pengerjaan yang telah memenuhi kriteria aset definitif, 
maka dipindahkan menjadi aset tetap. Untuk konstruksi dalam pengerjaan yang berhenti permanen maka dilakukan 
proses penghapusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Aset tak berwujud dalam pengerjaan sebesar Rp33.447.000.000,-. Selanjutnya harus ditentukan secara detil 
apakah aset tersebut masih memenuhi kriteria aset tak beruwjud dalam pengerjaan, masih dalam proses pengerjaan, 
berhenti sementara dan berhenti permanen. Untuk aset tak berwujud dalam pengerjaan yang telah memenuhi kriteria 
aset definitif, maka dipindahkan menjadi aset tak beruwjud. Untuk aset tak berwujud dalam pengerjaan yang berhenti 
permanen maka dilakukan proses penghapusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Mengingat besarnya saldo aset yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan pada akhir tahun 2018 yaitu 
sebesar Rp233.130.907.000.000,-, maka perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut apakah terdapat kesalahan 
dalam penyajian aset tidak digunakan dalam operasi pemerintahan. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 224/
PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan 
Akuntansi Pemerintah Pusat, maka proses penghapusan terhadap aset tersebut dilakukan paling lama 12 (dua belas) 
bulan sejak proses reklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan. Oleh karenanya, 
segera setelah dilakukan penelusuran, maka penghapusan atas aset tersebut harus dilaksanakan.

d. Melakukan edukasi kepada pegawai dalam rangka penggunaan barang milik negara sehingga barang-barang yang 
telah dibeli dapat digunakan minimal sesuai dengan perkiraan masa manfaatnya. Dengan adanya edukasi kepada 
pegawai tersebut, diharapkan dapat membentuk kesadaran pegawai untuk bersama-sama menjaga dan memelihara 
barang milik negara.
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e. Terkait beban aset ekstrakomptabel maka rencana 
kerja yang dapat disusun adalah sebagai berikut:

1. Menelusuri apakah terdapat kesalahan dalam 
penyajian beban aset ekstrakomptabel jalan, irigasi dan 
jaringan pada tahun 2017 sebesar Rp.35.722.000,- 
dan tahun 2018 sebesar Rp470.035.000,-. Hal ini 
mengingat jalan, irigasi dan jaringan tidak memiliki 
nilai satuan minimal kapitalisasi sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 181/
PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik 
Negara.

2. Mengkoordinasikan dengan Bagian Perencanaan 
Anggaran agar untuk pengadaan barang-barang 
ekstrakomptabel tidak dianggarkan melalui belanja 
modal.

Berdasarkan ilustrasi sederhana tersebut di atas, dapat 
dilihat bagaimana manfaat informasi laporan keuangan 
dalam perencanaan kerja pengelolaan barang milik 
negara di Kementerian/Lembaga. Tentunya dengan 
catatan bahwa penyajian dalam laporan keuangan 
telah tepat dan handal sesuai dengan kondisi yang 
sebenarnya. Model perencanaan kerja ini dapat 

diadopsi sampai unit terkecil yaitu pada tingkat Kuasa 
Pengguna Barang, sehingga setiap Kuasa Pengguna 
Barang dapat menyusun rencana kerja dan target 
yang jelas dalam pengelolaan barang milik negara 
dilingkungannya. Disamping itu model tersebut dapat 
dilakukan pengembangan lebih lanjut dengan data 
laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan 
laporan realisasi anggaran disesuaikan dengan jenis 
informasi yang dibutuhkan. 

Sebagai penutup, perlu kiranya diberikan pemahaman 
kepada seluruh Kementerian/Lembaga bahwa laporan 
keuangan memiliki peran penting untuk memberikan 
informasi-informasi yang dibutuhkan. Khusus terkait 
dengan penatausahaan dan pengelolaan barang 
milik negara, laporan keuangan memainkan peran 
penting dalam pengambilan keputusan di setiap siklus 
pengelolaan barang milik negara. Laporan keuangan 
yang telah disusun jangan hanya dibiarkan menjadi 
penghias lemari atau penambah koleksi perpustakaan, 
namun harus dianalisis dan diinterpretasikan lebih 
lanjut untuk tercapainya tertib administrasi, tertib fisik, 
tertib hukum dan peningkatan penerimaan negara dari 
pengelolaan barang milik negara.
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MANAJEMEN ASET BERKELANJUTAN: 
SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI NILAI ASET 

DENGAN PENDEKATAN CONCEPTUAL MODEL 

Agus Budianta - Kanwil DJKN Kalimantan Barat 

ABSTRAK

Pada saat ini, setiap organisasi dihadapkan pada bagaimana cara mengelola aset dengan 
efektif dari segi pembiayaan, pengelolaan, regulasi dan lain-lain. Kunci dari manajemen 
aset yang baik adalah dengan mengoptimalkan “nilai” dari aset dan mamahami siklus 
aset tersebut. Hal ini berarti bahwa aset harus dipandang tidak hanya sebagai benda mati 
tetapi harus dipandang sebagai suatu barang yang memiliki life cycle dan akan memberikan 
dampak bagi organisasi dalam mencapai tujuannya. DJKN selaku pengelola aset dituntut 
untuk menjadi konduktor yang mampu menyelaraskan orkestra manajemen aset guna 
mencapai visi “Menjadi pengelola kekayaan negara yang produktif secara optimal untuk 
sebesar-besar kemakmuran rakyat’. Artikel ini menyajikan pembahasan manajemen 
aset dengan mengacu pada Conceptual Model dari Institute of Asset Management. The 
International Organization for Standardization (ISO) menekankan empat prinsip utama 
dalam manajeman aset yaitu value, alignment, assurance, leadership. Permasalahan-
permasalahan yang saat ini dialami dalam manajemen aset Barang Milik Negara (BMN) 
perlu dilakukan perbaikan dengan pendekatan strategis, komprehensif, integratif dan 
melibatkan seluruh stakeholder sehingga terdapat kesamaan langkah guna mewujudkan 
manajemen aset berkelanjutan. Manajemen aset dengan conceptual model mencakup 6 
bagian, yakni perencanaan dan strategi, sistem pengambilan keputusan manajemen aset, 
siklus aset, informasi aset, organisasi & SDM, serta resiko & review. Artikel ini membahas 
manajemen aset BMN dengan mengacu pada conceptual model tersebut dengan dilakukan 

penyesuaian dengan permasalahan yang ada pada pengelolaan BMN.

Pemenang II Call For Article
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Pendahuluan

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 
2010 disebutkan bahwa aset merupakan sumber 
daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh 
pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu 
dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social di 
masa depan diharapkan dapat diperoleh pemerintah 
maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan 
uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang 
diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat 
umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara 
karena alasan sejarah dan budaya. Manfaat ekonomi 
masa depan dari suatu aset merupakan potensi aset 
tersebut untuk memberikan sumbangan bagi kegiatan 
operasional pemerintah berupa aliran pendapatan atau 
penghematan belanja bagi pemerintah. Oleh karena 
itu, aset harus dikelola secara strategis, dan pendekatan 
terintegrasi dengan melibatkan seluruh stakeholder 
untuk dapat memaksimalkan manfaat, mengurangi 
resiko dan mampu mendukung pemberian layanan ke 
masyarakat secara berkelanjutan.

DJKN selaku pengelola aset memiliki peran penting 
dalam mendukung pembangunan nasional melalui 
pengelolaan BMN. Berdasarkan data pada LKPP 
audited, aset tetap dalam neraca selalu mengalami 
peningkatan sebagaimana dapat digambarkan 
pertumbuhannya sebagai berikut:

Aset tetap tersebut sebagian besar berada pada Pengguna 
Barang sehingga harus ada komitmen dan pemahaman 
terkait pengelolaan BMN dari Pengguna Barang. BMN 
tersebut harus digunakan dalam rangka menjalankan 
tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga. Oleh karena 
itu, apabila terdapat BMN yang tidak digunakan untuk 
melaksanakan tugas dan fungsi maka perlu dilakukan 
optimalisasi nilai agar memberikan manfaat ekonomi 
kepada negara berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak 

(PNBP) atau cost saving.

Pemerintah senantiasa berupaya mengoptimalkan 
kontribusi PNBP dalam APBN. Salah satu kebijakan 
yang dilakukan Pemerintah untuk dapat mencapai target 
PNBP adalah dengan optimalisasi pengelolaan BMN. 
Dalam LKPP, PNBP pengelolaan BMN merupakan 
bagian dari PNBP lainnya. Berdasarkan data LKPP 
2018, komposisi realisasi PNBP tahun 2018 diketahui 
bahwa PNBP lainnya masih memberikan kontribusi 
yang relative kecil yaitu sebesar Rp128,57 triliun atau 
6,61% dari keseluruhan realisasi penerimaan negara 
sebesar Rp1.943,67 triliun. Komposisi realisasi 
Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2018 dapat 
dilihat pada gambar berikut:

Pengelolaan BMN belum memberikan kontribusi 
yang optimal bagi negara, bisa jadi dikarenakan 
manajemen aset dalam pengelolaan BMN belum 
diimplementasikan secara maksimal oleh Kementerian/
Lembaga. Masih terdapat egosektoral dan seringkali 
Pengguna Barang merasa bangga dengan memiliki aset 
yang besar, padahal semakin besar aset yang tercatat 
pada neraca maka menuntut semakin besar tanggung 
jawab yang diemban. Bisa jadi terdapat aset idle pada 
Pengguna Barang tersebut akan tetapi enggan untuk 
mengungkapkan sebagai BMN idle. Selain itu, masih 
terdapat pemanfaatan yang belum mendapatkan 
persetujuan dari Kementerian Keuangan c.q. DJKN 
selaku Pengelola Barang dan hasil pemanfaatan tersebut 
tidak disetorkan ke kas negara. Kurangnya kepedulian 
serta kesadaran atas manajemen aset telah merugikan 
negara yang pada akhirnya akan berpengaruh kepada 
perekonomian dan kesejahteraan rakyat pada umumnya. 
Guna mengatasi permasalahan tersebut, tentunya 
diperlukan strategi yang tepat yaitu pengelolaan 
manajemen aset yang baik dengan melakukan upaya 

perbaikan-perbaikan pengelolaan BMN yang telah 
dilaksanakan dengan berorientasi manajemen aset 
berkelanjutan yang mampu mengoptimalkan nilai aset.

Pembahasan

a. Prinsip Utama Manajemen Aset
Permasalahan dalam rangka pengelolaan BMN 
menuntut respon DJKN agar dapat mengelola BMN 
sehingga memperoleh manfaat yang optimal dan 
memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional. 
The International Organization for Standardization (ISO) 
menekankan empat prinsip utama dalam manajeman 
aset yaitu:
1. Value
Aset diadakan guna memberikan “nilai” bagi organisasi. 
Oleh karena itu, manajemen aset tidak hanya fokus 
pada aset itu namun pada nilai yang dapat diberikan 
aset tersebut kepada organisasi dan masyarakat
2. Alignment
Manajemen aset menjabarkan persyaratan operasional 
dalam keputusan terkait teknis, keuangan, perencanaan 
dan aktivitas atas aset tersebut sehingga memunculkan 
interaksi yang efektif dan efisien.
3. Assurance
Manajemen aset menjamin bahwa aset akan 
memberikan nilai yang akan diperoleh organisasi.
4. Leadership
Kepemimpinan dan budaya kerja sangat menentukan 
realisasi dari nilai aset

Empat pinsip tersebut dapat digambarkan sebagai 
berikut:

ISO mendefinisikan aset sebagai sesuatu yang memiliki 
nilai potensial dan aktual bagi organisasi. Oleh karena 
itu, manajemen aset bukan hanya rangkaian aktivitas 
dalam menggunakan aset namun lebih menitikberatkan 
bagaimana aset dapat digunakan dalam suatu organisasi 
sehingga dapat diperoleh nilai tertentu dalam kaitannya 
dengan tujuan organisasi.

BMN sebagai aset negara harus mampu menciptakan 

nilai bagi pemerintah dan mampu mendukung dalam 
memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. 
Komitmen pimpinan, keterlibatan seluruh stakeholder 
dan budaya kerja terkait manajemen aset harus 
ditingkatkan dan diselaraskan sehingga mampu 
mendukung organisasi. Pengambilan keputusan atas 
manajemen aset mempertimbangkan kebutuhan 
generasi saat ini dan generasi masa depan dengan 
dilakukan identifikasi tantangan yang akan dihadapi 
dan didukung penerbitan peraturan yang relevan 
dengan tujuan organisasi.

b. Manajemen Aset Berkelanjutan

Manajemen aset berkelanjutan menjadi hal yang 
penting sehingga perlu didukung informasi dan data 
untuk perencanaan jangka panjang guna mencapai 
tujuan strategis organisasi secara berkelanjutan dengan 
memperhatikan aspek sosial, ekonomi/finansial 
dan lingkungan. Pengelola Barang dan Pengguna 
Barang berperan penting dalam rangka implementasi 
manajemen aset yang berkelanjutan. Semua masalah 
eksternal dan internal yang mempengaruhi pencapaian 
tujuan organisasi dan sistem manajemen aset harus 
diidentifikasi. DJKN selaku Pengelola Barang berperan 
penting dan sebagai aktor dalam manajemen aset BMN 
harus mampu menyelaraskan dan mengkomunikasikan 
pentingnya manajemen aset berkelanjutan. Menurut 
Institute of Asset Management (2015), tidak terdapat 
model yang sempurna dalam menggambarkan cakupan 
manajemen aset karena potensi perbedaan pada tiap 
organisasi dengan masing-masing bidang serta kondisi 
manajemen aset yang akan senantiasa berkembang dan 
berubah sesuai dengan kebutuhan.

Secara garis besar cakupan manajemen aset dengan 
pendekatan conceptual model mencakup 6 bagian, 
yakni perencanaan dan strategi, sistem pengambilan 
keputusan manajemen aset, siklus aset, informasi 
aset, organisasi & SDM, serta resiko & review. Dalam 
rangka manajemen aset pengelolaan BMN dilakukan 
pembahasan dengan menggunakan conceptual model 
dan dilakukan modifikasi atas model manejeman aset 
tersebut dimana siklus hidup aset diselaraskan dengan 
pengelolaan BMN sebagaimana gambar 4 tersebut.

Berdasarkan gambar tersebut terlihat bagaimana unsur 
organisasi dan SDM, informasi atas aset dan resiko & 
review membingkai unsur-unsur dalam manajemen 
aset. Ketiga unsur tersebut sebagai lingkungan 
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manajemen yang harus dimiliki oleh organisasi. Enam 
elemen yang saling terkait dalam manajemen aset 
tersebut akan menentukan keberlanjutan manajemen 
aset. Dalam kerangka pengelolaan BMN, DJKN 
merupakan actor utama pengelolaan aset memastikan 6 
elemen tersebut terpenuhi.

1. Organisasi dan SDM

DJKN selaku Pengelola Barang menentukan dan 
menyediakan sumberdaya yang kompeten yang 
dibutuhkan untuk membangun, menerapkan, 
memelihara dan terus meningkatkan system manajemen 
aset dengan berkolaborasi secara berkelanjutan. 
Penyediaan sarana dalam rangka peningkatan 
kompetensi SDM. Kesadaran, kemampuan, 
pengetahuan, pemahaman atas kebijakan, keterampilan 
dan pengalaman sesuai dengan peran dan tanggung 
jawabnya akan sangat mendukung keberhasilan 
manajemen aset berkelanjutan.

2. Risiko dan review

Kesadaran dan pemahaman terkait risiko tertanam 
dalam perencanaan dan proses. Pemahaman atas 
risiko aset akan mendukung organisasi dalam rangka 
perencanaan investasi aset. Asuransi BMN merupakan 
salah satu bagian dari manajemen risiko atas aset. Guna 
efisiensi biaya asuransi dapat dilakukan kerjasama 
dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana 
(BNPB) terkait risiko bencana (INA Risk) sehingga 
asuransi yang dibayarkan sesuai dengan potensi 
bencana yang ada di suatu wilayah.

Perbaikan juga perlu dilakukan sebagai upaya 
pencegahan dan keberlanjutan manajemen aset. Proses 
bisnis yang terintegrasi, sederhana, biaya rendah, 
dengan hasil yang berkualitas dapat berdampak 
pada manajemen aset yang efektif dan efisien. Proses 
pemanfaatan BMN dan pemindahtangan BMN belum 
memberikan hasil yang optimal. Berdasarkan data 
LKPP dapat digambarkan sebagai berikut:

Kebijakan terkait pemanfaatan dan pemindahtangan 
BMN dan integrasi layanan perlu ditinjau kembali 
dengan merubah secara konsep dengan mendudukkan 
peran Pengelola Barang memegang peran sentral 
dalam manajemen aset. Terdapat opportunity loss atas 
prosedur berjalan lambat dan ada kecenderungan 
untuk tindak melakukan sesuatu atas peluang yang 
telah ada. Pemanfaatan dan pemindahtangan BMN 
belum berjalan dengan optimal bisa jadi karena bukan 
bidang tugas dari Pengguna Barang yang berakibat 
pada kurangnya kepedulian dan kesadaran atas 
optimalisasi nilai BMN. Kesadaran ini tidak hanya 
pada kesadaran pribadi dalam penggunaan aset namun 
lebih dari itu yaitu kesadaran terkait manajemen aset 
antara lain kebijakan/aturan manajemen aset dan cara 
berkontribusi secara efektif dalam mengoptimalkan 
manfaat aset tersebut. Penegakan aturan yang 
memungkinkan penerapan sanksi yang berdampak 
pada penganggaran diharapkan mampu mendukung 
kepatuhan pengelolaan BMN

3. Informasi Aset

Informasi atas aset BMN yang ada pada DJKN 
merupakan komponen inti dari setiap sistem 
manajemen aset yang harus dikelola dan dikendalikan 
dengan baik. Keputusan strategi dan rencana akan 
mengacu pada informasi aset tersebut yang meliputi 
informasi keuangan dan non keuangan. Pelaksanaan 
revaluasi BMN yang telah dilaksanakan oleh DJKN 
sebagai sarana dalam rangka identifikasi dan 
kompilasi atas seluruh aset termasuk peruntukan serta 
permasalahan yang melingkupinya sehingga dapat 
mendukung pengambilan keputusan dengan data yang 
komprehensif.

4. Perencanaan dan strategi

Dalam rangka mendukung manajemen aset yang 
berkelanjutan, DJKN perlu mengembangkan 
rencana strategis manajemen aset sebagai sarana 
menghubungkan tujuan organisasi dan aset yang 
diperlukan strategis investasi pada belanja modal 
harus diselaraskan dengan tujuan organisasi dan 
memperhatikan kebutuhan (bukan keinginan) dalam 
rangka menjalankan tugas dan fungsi. Hal ini akan 
berpengaruh pada biaya yang dikeluarkan dengan upaya 
biaya serendah mungkin dan memberikan manfaat 
yang optimal. Selain itu, belanja modal infrastruktur 
diharapkan memiliki siklus aset yang lama sehingga 
pengeluaran investasi tersebut optimal.

5. Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan didasarkan pada informasi 
yang komprehensif dengan melibatkan stakeholder. 
Pengambilan keputusan harus dilakukan dengan 
berbasis pada data dan mendukung pencapaian 
organisasi serta manajemen aset yang berkelanjutan. 
Data yang tersedia akan mendorong pemikiran yang 
holistik dan kolaboratif dengan keterlibatan seluruh 
pihak. Membangun hubungan kerja yang efektif dan 
berbagi informasi akan mampu mendorong nilai 
optimal atas aset tersebut dan dalam memberikan 
layanan kepada masyarakat.

6. Siklus Pengelolaan BMN

Siklus pengelolaan BMN merupakan satu rangkaian 
yang saling terkait dari melalui perencanaan, 
pengadaan, penetapan status, pemanfaatan, 
pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan. 
Siklus ini harus senantiasa dipantau implementasinya. 
Bisa jadi banyak aset tetap pada Kementerian/Lembaga 
yang telah rusak berat atau hilang namun masih tercatat 
di neraca sebagai aset tetap. Hal ini tentu tidak sesuai 
lagi dan tidak memenuhi kriteria aset tetap yang tercatat 
di 6 neraca. Peran pengawasan dan pengendalian 
BMN menjadi sesuatu yang krusial guna mendukung 
manajemen aset yang berkelanjutan.

Kesimpulan

Manajemen Aset BMN merupakan suatu rangkaian 
aktivitas untuk dapat memperoleh nilai dari kumpulan 
aset dan membentuk suatu sistem dalam life-cycle, yang 
menjamin keberlangsungan layanan dan memberikan 
kontribusi manfaat ekonomi bagi negara. Berdasarkan 
data LKPP tahun 2014 s.d. 2018 (audited) pengelolaan 
BMN belum mampu memberikan kontribusi yang 
optimal bagi APBN. Guna optimalisasi pengelolaan 
BMN perlu kiranya menanamkan mindset bahwa 
Pengguna Barang hanya sebatas “menggunakan” BMN 
sesuai kebutuhannya dalam rangka melaksanakan 
tugas dan fungsi sehingga tidak menggunakan dan 
memanfaatkan sesuai dengan keinginannya. Hal 
ini juga didukung dengan perubahan paradigma 

pengelolaan Barang Milik Negara yang mendorong 
sinergi dan profesionalisme sehingga mempercepat 
terwujudnya tertib administrasi, tertib fisik dan tertib 
hukum dalam pengelolaan Barang Milik Negara.

DJKN selaku asset manager berkepentingan untuk 
menjaga life cycle BMN mulai dari perencanaan sampai 
dengan penghapusan sehingga pengelolaan BMN dapat 
dilaksanakan secara tertib, optimal, efisien, efektif dan 
akuntabel. Proses bisnis yang terintegrasi dan kolaboratif 
perlu untuk dilakukan dengan mendudukkan Pengguna 
Barang sebatas hanya menggunakan BMN dalam 
rangka menjalankan tugas dan fungsinya. Kendali atas 
proses pengelolaan BMN seperti pemindahtangan dan 
pemanfaatan BMN sepenuhnya berada pada DJKN 
selaku pengelola barang.

Tata kelola BMN bagaikan pertunjukan orkestra 
dengan DJKN sebagai konduktornya. Tiap-tiap pihak 
yang terlibat memainkan dan fokus sesuai irama 
dan musiknya. Konduktor berperan penting dalam 
mengatur aneka warna musik dan karakter pemusiknya 
yang beraneka ragam, hingga menciptakan orkestra atau 
paduan suara yang harmonis yang mampu memberikan 
kepuasan kepada seluruh pemain dan penontonnya. 
Pada saat terjadi nada-nada sumbang, maka harus 
segera dicari dimana terjadinya nada-nada sumbang itu 
dan memberikan perbaikan dengan meminta pemain 
musik yang bersangkutan untuk memeriksa apakah 
masalahnya terletak pada instrumennya atau pada 
dirinya.

Salah satu upaya mewujudkan manajemen aset 
berkelanjutan dengan upaya optimalisasi “nilai” BMN 
dengan menggunakan pendekatan Conceptual model 
dari Institute of Asset Management yang mencakup 
6 bagian, yakni perencanaan dan strategi, sistem 
pengambilan keputusan manajemen aset, siklus aset, 
informasi aset, organisasi & SDM, serta risiko & review 
yang saling terkait. Peran serta aktif seluruh pihak 
yang terlibat akan mampu mendukung manajemen 
aset yang lebih baik. Manajemen aset berkelanjutan 
akan memberikan manfaat bagi generasi penerus dan 
kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia.
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FUTURE FLOW SECURITIZATION PEMANFAATAN 
BARANG MILIK NEGARA SEBAGAI BENTUK 

PEMBIAYAAN KREATIF DAN INOVATIF

I Putu Sukma Hendrawan - Lembaga Manajemen Aset Negara

ABSTRAK

Tulisan ini memaparkan future flow 
securitization pemanfaatan Barang Milik 
Negara (BMN) sebagai salah satu bentuk 
pembiayaan kreatif dan inovatif. Dalam 
tulisan ini diusulkan framework untuk 
menguji kelayakan sekuritisasi baik dari 
sisi originator maupun dari sisi aset yang 

akan dijadikan underlying.

Pemenang III Call For Article
Pendahuluan

Pengalaman pada periode pertama, agenda dan 
kebijakan yang diambil Presiden Joko Widodo bersifat 
ekspansif ditandai dengan pembangunan infrastruktur 
yang masif. Dengan agenda untuk melanjutkan 
pembangunan infrastruktur ditambah dengan 
agenda utama pembangunan SDM, nuansa ekspansif 
mungkin masih akan terlihat. Kementerian Keuangan 
tentu harus dapat mengantisipasi hal ini, terutama 
dalam melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi 
penerimaan, baik perpajakan maupun PNBP serta 
mengupayakan sumber pembiayaan untuk menutup 
defisit APBN dengan risiko yang terkendali. Dalam 
rancangan teknokratik Rencana Strategis Kementerian 
Keuangan 2020-2024, upaya antisipasi tersebut telah 
dimasukkan sebagai bagian dari arah kebijakan. Masih 
selaras dengan arah kebijakan tersebut, pada rangkaian 
Annual Meeting IMF-WBG pada Oktober 2018 
silam, Kementerian Keuangan mendorong skema 
pembiayaan yang inovatif dan kreatif untuk mencapai 
target pembangunan, namun dengan tetap menjaga 
kesehatan dan akuntabilitas APBN.

Pengelolaan aset merupakan salah satu sumber dari 
PNBP eksisting. Pada 2018, PNBP dari pengelolaan 
aset mencatatkan kinerja sebesar Rp4,9 triliun atau 
sebesar 1,2% dari total PNBP. Nilai ini tentu belum dapat 
dipandang sebagai jumlah yang material mengingat 
total nilai aset yang menjadi underlying adalah sebesar 
Rp1.931 triliun aset tetap dan Rp572 triliun untuk 
aset lain-lain. Memang tidak tepat untuk mengukur 
kinerja aset Pemerintah hanya melalui return on asset 

(ROA) semata mengingat mayoritas dari aset tersebut 
tidak ditujukan untuk memperoleh pendapatan secara 
langsung. Namun, kita perlu menyadari bahwa terdapat 
potensi ekstensifikasi PNBP dari universe aset tetap 
dan aset lain-lain yang memang belum teroptimalisasi. 
Ekstensifikasi untuk optimalisasi tersebut merupakan 
isu tersendiri yang memerlukan framework khusus 
untuk memetakan aset yang dapat dioptimalkan 
melalui pemanfaatan dan aset yang memang seluruhnya 
diperuntukkan untuk kegiatan Pemerintah sehari-

hari, salah satunya adalah metode Highest and Best 

Use (HBU). Sementara intensifikasi mengupayakan 
penguatan atas sumber-sumber eksisting.

Intensifikasi – yang diterjemahkan dari intensification 

– dapat didefinisikan sebagai menjadi lebih besar, 
lebih serius, atau lebih ekstrim. Dengan demikian, 
upaya intensifikasi dalam tulisan ini bukan hanya 
berarti mengelola secara “business as usual” namun 
mengupayakan cara-cara baru dan inovatif untuk 
memperoleh hasil yang lebih optimal. Salah satu 
bentuk intensifikasi atas pendapatan dalam bentuk 
yang inovatif adalah melalui sekuritisasi. Melalui 
sekuritisasi, potensi arus kas masuk dari pengelolaan 
BMN dapat distrukturkan menjadi sumber pendanaan 
pembangunan ketimbang mengikuti business as usual 

dan menunggu realisasi arus kas tersebut di masa 
depan.

Diskusi tentang sekuritisasi pada sektor Pemerintahan 
bukan sesuatu dengan tingkat novelty yang tinggi. 
Dalam bentuk dan formulasi yang tidak sepenuhnya 
sama dengan literatur, sekuritisasi telah dilakukan oleh 
Pemerintah melalui penggunaan sale and lease back 

BMN sebagai underlying transaction penerbitan Surat 
Berharga Syariah Negara (SBSN). Pembahasan pada 
tulisan ini akan difokuskan pada model sekuritisasi 
yang jamak digunakan yaitu sekuritisasi atas aset 
keuangan (financial claim) dan lebih spesifik future flow 

securitization.

Tulisan ini berkontribusi pada praktik dengan 
memaparkan sekuritisasi dalam konteks pemanfaatan 
BMN sebagai salah satu model pembiayaan inovatif 
dan kreatif APBN. Sistematika pada tulisan ini adalah 
sebagai berikut: penjelasan secara singkat kajian teori 
dan literatur tentang sekuritisasi mencakup definisi, 
karakteristik, proses dasar sekuritisasi, jenis sekuritisasi, 
penjelasan model future flow securitization dan potensi 
future flow securitization pada pemanfaatan BMN. 
Tulisan ini juga mengusulkan framework pengujian 
kelayakan sekuritisasi.
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Pembahasan 

Sekuritisasi

Securitization atau sekuritisasi merupakan inovasi 
di bidang keuangan yang disebut sebagai bentuk 
transactionalization of financial relationship. Relasi 
antara penyedia jasa dan penerima jasa distrukturkan 
ke dalam sebuah instrumen sekuritas yang dapat 
ditransaksikan atau diperjualbelikan. Terdapat 
beberapa definisi sekuritisasi maupun asset-backed 

security menurut S&P, UK accounting standard, maupun 
Oxford dictionary. Namun secara sederhana sekuritisasi 
dapat diartikan sebagai proses untuk mengkonversi aset 
ke dalam instrumen sekuritas. Instrumen sekuritas yang 
dihasilkan disebut dengan asset-backed securities (ABS).

Sekuritisasi dan ABS dapat dioposisikan dengan 
entity-backed financing seperti obligasi atau pinjaman 
perbankan, di mana investor ABS hanya akan terpapar 
risiko yang inheren pada aset yang menjadi objek 
sekuritisasi. Pada sekuritisasi dan ABS, kelayakan kredit 
(credit worthiness) entitas pemilik aset menjadi isu yang 
kurang signifikan, jika dibandingkan dengan worthiness 

dari aset yang menjadi objek sekuritisasi. Isolation atas 
aset dalam entitas yang terpisah merupakan kelebihan 
dibandingkan dengan model pembiayaan tradisional 
(Kothari: 2006, 62). Walaupun demikian, dalam 
beberapa penjelasannya, Kothari menyebutkan bahwa 
sekuritisasi tidak sepenuhnya independen bahkan 
sangat dependen – terhadap kualifikasi originatornya 
meningat kekuatan finansial dan organisasional 
merupakan fitur yang melekat pada originator.

Beberapa terminologi penting yang relevan dalam 
diskusi tentang sekuritisasi adalah:

Aset yang jamak disekuritisasi adalah berupa hak 
tagih atau piutang yang ada atau eksis, dalam konteks 
telah tersaji pada laporan posisi keuangan originator. 
Eksistensi atas hak tagih tersebut merupakan bentuk 
financial relationship yang kemudian distrukturkan 
ke dalam ABS melalui tahapan penjualan hak 
tagih dari originator kepada SPV. Tahapan tersebut 
mengkonfirmasi definisi transactionalization of 

financial relationship. Proses dasar sekuritisasi adalah 
sebagai berikut:

Kothari (2006 74) mengelompokkan sekuritisasi 
berdasarkan kelas aset yang menjadi kolateralnya 
menjadi (1) existing asset securitization, (2) future 

flow securitization, dan (3) synthetic securitization. 
Terdapat satu atribut signifikan yang menjadi dasar 
sekuritisasi atas suatu aset yaitu aset tersebut harus 
merepresentasikan arus kas yang dapat diidentifikasi. 
Aset dengan arus kas yang tidak mudah diidentifikasi 
kurang cocok untuk disekuritisasi. Sebagaimana 
dijelaskan sebelumnya, existing asset securitization – 
sekuritisasi atas aset yang telah eksis umumnya piutang 
– merupakan tipe sekuritisasi tradisional. Hipotesa ini 
juga terbukti di Bursa Efek Indobesia (IDX). Per 01 
November 2019 dilansir dari www.idx.co.id , terdapat 
12 ABS yang terdaftar di bursa dengan 10 diantaranya 
menggunakan existing asset sebagai underlying, baik 
berupa piutang usaha, tagihan kredit pemilikan rumah, 
dan tagihan kredit. Terdapat 2 model future flows 

securitization yang diterbitkan oleh PT Jasa Marga 
(Persero) Tbk dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dalam bentuk 
dan formulasi yang tidak sepenuhnya sama dengan 
literatur, existing asset securitization telah dilakukan 
oleh Pemerintah melalui penggunaan BMN sebagai 
underlying transaction penerbitan Surat Berharga 
Syariah Negara (SBSN). Transaksi jual beli aset (dengan 
repurchase agreement) antara Pemerintah dan SPV 
menjadi financial relationship yang “dikonversi” ke 
dalam bentuk instrumen SBSN yang kemudian dijual 
kepada investor. Saya menyebut sekuritisasi dalam 
bentuk dan formulasi yang tidak sepenuhnya sama 
adalah terkait dengan financial relationship dan klaim 
atas arus kas belum sepenuhnya eksis hingga perjanjian 
antara Pemerintah dan SPV terjadi. Selain itu tidak 
terlihat atribut dasar berupa representasian aset atas 
arus kas, karena menggunakan underlying berupa aset 
tetap Pemerintah yang pada umumnya ditujukan untuk 
kegiatan Pemerintah bukan untuk menghasilkan arus 
kas pada operasional sehari-hari.

Future Flow Securitization

Terlepas dari model sekuritisasi yang secara implisit 
telah dilakukan Pemerintah dalam underlying 

transaction penerbitan SBSN, diskusi sekuritisasi masih 
perlu diperdalam terutama untuk dapat memberikan 
kontribusi pada diskursus yang lebih besar yaitu 
pencarian skema-skema pembiayaan pembangunan 
inovatif dan kreatif. Model sekuritisasi yang cukup 
menarik namun belum banyak didiskusikan di 
Indonesia adalah future flow securitization, terlihat dari 
masih sedikitnya penerbitan instrumen ini di IDX. 

Saya melihat, dengan paradigma pemanfaatan BMN 
(termasuk space pada BMN) idle, model future flow 

securitization ini dapat menjadi pintu masuk kontribusi 
pengelolaan BMN pada pembiayaan kreatif dan inovatif. 
Terlebih dengan active management strategy melalui 
pemanfaatan aset oleh badan layanan umum pengelola 
aset dan pengelola kawasan.

Future flow securitization merupakan inovasi dari 
sekuritisasi tradisional yang memerlukan adanya aset 
eksisting, biasanya piutang atau hak tagih lain, untuk 
disekuritisasi. Pada future flow securitization, originator 
mentransfer ekspektasi atas arus kas di masa depan 
(Kothari: 2006, 475). Untuk dapat mewujudkan 
ekspektasi tersebut, tingkat keberlanjutan atas kinerja 
aset harus dapat dipastikan. Hal inilah yang kemudian 
menjadikan model future flow securitization tepat untuk 
aset-aset yang menghasilkan arus kas masa depan yang 
bersifat recurring dan dikelola dengan model active 

management strategy. Pada literatur disebutkan bahwa 
umumnya future flow securitization diaplikasikan pada 
infrastruktur yang telah mature dan secara kontinu 
menghasilkan pendapatan serta dikelola oleh servicer 

dengan risiko kinerja minimum. Banyaknya prasyarat 
terkait kontinuitas operasi, dependensi atas kinerja 
originator, serta tingginya ketidakpastian karena nilai 
hak tagih yang belum pasti pada saat proses sekuritisasi 
dilakukan, umumnya risk premium yang diminta oleh 
investor lebih tinggi ketimbang model sekuritisasi lain 
ataupun model pembiayaan lainnya seperti corporate 

bond maupun project bond.

Praktik future flow securitization di Indonesia dilakukan 
oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk dengan underlying 

berupa hak pendapatan dari ruas tol Jagorawi. Ruas 
tol tersebut merupakan ruas tol pertama di Indonesia 
dengan lalu lintas harian yang sangat menjanjikan 
karena pergerakan harian pekerja urban dari simpul-
simpul residensial di Bogor, Sentul, Cileungsi, dan 
Cibubur yang dilalui oleh ruas tol Jagorawi. Praktik 
lain adalah sekuritisasi atas hak pendapatan tiket 
penerbangan pada PT Garuda Indonesia (Persero) 
Tbk. Pada beberapa unit Pemerintah khususnya 
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Badan Layanan Umum (BLU) yang mengelola aset 
dan mengelola kawasan sangat dimungkinkan untuk 
mengaplikasikan model yang sama. Sebagai contoh di 
BLU Lembaga Manajemen Aset Negara, pendapatan 
dari pemanfaatan Kilang LNG Badak di tahun 2018 
telah menembus Rp1 triliun. Walaupun agak sedikit 
naif untuk mengatakan bahwa pendapatan tersebut 
akan stabil pada angka yang sama di tahun mendatang, 
mengingat ketergantungan pada suplai gas yang bersifat 
ekstraktif, kiranya dapat diformulasikan level minimum 
tertentu yang dapat disekuritisasi. Aplikasi yang sama 
juga mungkin dapat diterapkan pada pengelolaan aset 
di kawasan Gelora Bung Karno seperti Stadion Utama, 
Stadion Madya, maupun Gedung Wisma Fajar.

Untuk membahas future flow securitization di sektor 
Pemerintah khususnya melalui pemanfaatan BMN, kita 
memerlukan framework yang jelas untuk memetakan 
kriteria aset yang dapat digunakan sebagai underlying. 
Framework tersebut ditujukan untuk menguji kelayakan 
sekuiritisasi bagi dari sisi aset maupun originator, yang 
dalam hal konteks pengelolaan BMN dapat Pengguna 
Barang maupun Pengelola Barang.

Framework pertama adalah pengujian kelayakan 
sekuritisasi dari sisi originator. Untuk dapat memastikan 
kelayakan sekuritisasi baik pada saat proses sekuritisasi 
serta dalam kaitan dengan kontinuitas operasi saya 
mengusulkan beberapa kriteria pengujian sebagai 
berikut: (1) legalitas tugas dan fungsi unit tersebut 
dalam daur hidup pemanfaatan aset yang diwujudkan 
dalam pengaturan pada peraturan perundang-
undangan, misalkan uraian tugas dan fungsi pada 
peraturan yang mengatur organisasi dan tata kerja unit 
tersebut, (2) kemandirian entitas dari sisi pengelolaan 
pendapatan dan pengelolaan belanja yang dapat 
diproksikan dengan adanya kode satuan kerja unit 
tersebut, dan (3) kelengkapan organisasional yang 
memungkinkan unit tersebut untuk dapat melakukan 
proses sekuritisasi (selaku originator) yang dapat 
diproksikan dengan adanya divisi yang secara khusus 
menangani analisis finansial serta kontinuitas dalam 
pelaksanaan servicing kepada SPV dan investor yang 

diproksikan dengan adanya divisi yang secara khusus 
menangani pengelolaan dana dan treasuri.

Sementara itu untuk pengujian kelayakan sekuritisasi 
dari sisi aset dapat menggunakan Boston Consulting 

Group (BCG) matrix atau growth share matrix untuk 
menentukan posisi suatu aset dalam 4 kuadran 
(star, cash cow, question mark, dogs). Pemetaan 
menggunakan BCG matrix semata-mata dari kacamata 
komersial sehingga observasi yang akan diuji hanya aset-
aset yang ditujukan untuk memperoleh pendapatan 
di masa depan. Pemetaan ini memiliki tantangan 
tersendiri mengingat jumlah aset yang sangat banyak 
serta adanya implikasi pada tersematnya status berlebih 
(idle) pada aset atau space tertentu. Aset yang berada 
pada kuadran star dan cash cow (high cash generation) 
dapat menjadi kandidat untuk disekuritisasi.

Validitas serta keterterapan atas uji kelayakan 
sekuritisasi di atas tentu masih memerlukan 
pembuktian lebih lanjut. Oleh karena itu, mungkin 
dapat dilakukan piloting pada BLU pengelola aset atau 
pengelola kawasan khusus untuk aset-aset yang bersifat 
mature dan telah terbukti, berdasarkan data historis 
menghasilkan pendapatan yang bersifat recurring. 
Tidak melulu aset yang bersifat infrastruktur masif 
seperti kilang LNG maupun stadion besar, namun 
dapat berupa aset properti yang akan disewakan secara 
retail seperti untuk office space, virtual office, co-working 

space. Justru piloting dapat dimulai dari lingkup yang 
kecil seperti model sewa retail tersebut.

Khusus untuk model retail yang disebutkan terakhir, 
sangat mungkin timbul pro dan kontra terlebih dengan 
adanya kasus kegagalan WeWork, sebuah coworking 
company, untuk melakukan Initial Public Offering 

(IPO). Namun sumber perolehan aset yang relatif 
rendah risiko (aset eksisting dan bukan perolehan 
baru) dapat memberikan jawaban atas pro kontra yang 
mungkin terjadi. Berbeda dengan WeWork yang secara 
jelas mengalami mismatch dari sisi working capital.

Selain isu validitas dalam pengujian kelayakan 
sekuritisasi, kejelasan kerangka regulasi yang 
mengatur tentang sekuritisasi baik yang menjadi dasar 
pelaksanaan sekuritisasi secara umum, eligibility unit-
unit di level mikro untuk menjadi originator dan servicer 

serta permasalahan terkait penerbitan instrumen, 
pembentukan SPV, serta isu market microstructure 

lainnya.

Kesimpulan

Sekuritisasi memang bukan diskusi yang memiliki 
novelty yang tinggi di lingkungan Pemerintahan 
terlebih dengan model sekuritisasi yang secara implisit 
dilakukan dalam penggunaan transaksi sale and lease 

back BMN pada penerbitan SBSN. Namun demikian, 
terdapat model sekuritisasi yang cukup baru di 
Indonesia yaitu future flow securitization yang dapat 
diaplikasikan sebagai bentuk pembiayaan kreatif dan 
inovatif di lingkungan Pemerintah Pusat. Tulisan ini 
memberikan framework sederhana untuk memastikan 
kelayakan sekuritisasi baik dari sisi originator maupun 
dari sisi aset yang akan menjadi underlying.

Untuk dapat menguji validitas dan keterterapan dari 
framework tersebut, kiranya diperlukan pembuktian 
melalui riset lebih lanjut dan dapat dilakukan piloting 

pada unit-unit Badan Layanan Umum (BLU) pengelola 
aset atau pengelola kawasan yang selama ini telah 
melakukan pemanfaatan aset secara kontinu sebagai 
operasi sehari-hari. Objek piloting juga dapat dimulai 
dari lingkup kecil.
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Sebagai unit vertikal di bawah Kantor Wilayah 
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan 
Timur dan Utara, Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang (KPKNL) Tarakan beroperasi sejak 
tahun 2007 di Ruang Lantai Dasar Gedung Gabungan 
Dinas Kota Tarakan dengan luas 5x4 m2. Dengan 
wilayah kerja meliputi 1 (satu) Kota dan 4 (empat) 
Kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara serta 1 (satu) 
Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, KPKNL 
Tarakan menjadi tulang punggung pengelola kekayaan 
negara di perbatasan utara republik ini dengan 
mengusung motto ULTRA, Unggul dan Terampil.

Sebagai badan publik yang memberikan pelayanan 
kepada masyarakat dengan memenuhi unsur-unsur 
good governace, KPKNL Tarakan memberdayakan 
peningkatan kinerja sumber daya manusia (SDM) yang 
unggul melalui beragam program kompetensi (hard 
dan soft competency) dan didukung oleh penyediaan 
prasarana dan sarana yang memadai dengan fasilitas 
yang menunjang aktivitas pegawai dan pengguna 
layanan (stakeholder).

KPKNL Tarakan beranggotakan 22 orang aparatur sipil 
negara (ASN) yang telah sesuai dengan job person match 

berdasarkan hasil assessment center/profiling pemetaan 
pegawai dan sebanyak 80% pegawai telah memenuhi 
standar minimum jam pelatihan yang mendukung hard 
dan soft competency sesuai tugas dan fungsi masing-
masing pegawai.

Peningkatan kinerja pegawai dilakukan melalui sarana 
pengembangan kompetensi SDM melalui program 
optimalisasi pengembangan SDM (OPS) yang 
bertujuan untuk menerapkan nilai-nilai moral dan 
kode etik Kementerian Keuangan serta budaya kerja  
Kementerian Keuangan. Kegiatan OPS ini meliputi 
Senin Terkini, Rabu Berilmu, Jumat Rohani, Jumat 
Sehat, Duta Pelayanan, Duta Kesehatan, dan Pelatihan 
kompetensi khusus lainnya. 

Dukungan penyediaan prasarana dan sarana yang 
memadai menjadi hal vital dalam memberikan 
pelayanan publik yang lebih optimal. KPKNL Tarakan 
telah menerapkan konsep kantor modern dengan konsep 
open space dan pegawai yang open mind. Ruang Area 
Pelayanan Terpadu (APT) yang nyaman, taman terbuka 
hijau, inovasi ULTRA Cafe, fasilitas yang ramah difabel, 
penyediaan ruang laktasi, ruang bermain anak yang 
semangatnya mendukung gerakan Pengarusutamaan 

Memupuk Mimpi, Menebar Inspirasi
Dari Perbatasan Negeri 

Profil Kantor KPKNL Tarakan Gender (PUG). KPKNL Tarakan juga 
memberdayakan duta pelayanan 
yang tugasnya tertuang dalam Surat 
Keputusan Kepala Kantor sebagai 
bentuk upaya Hearty Service, 
melayani dengan ramah dan 
sepenuh hati serta membekali 
stakeholder dengan pemberian 
kartu pos motivasi.

Dalam memberikan pelayanan, 
KPKNL Tarakan terus melakukan 
peningkatan dan inovasi layanan kepada 
stakeholder dengan menggandeng serta 
memanfaatan teknologi dan informasi. Seluruh 
prosedur, waktu, dan biaya pelayanan sesuai aturan yang 
berlaku dapat diakses secara cepat, tepat, dan akurat 
oleh seluruh pengguna layanan pada KPKNL Tarakan 
menggunakan fitur Ultra QR. Ultra QR memberikan 
kemudahan bagi stakeholder untuk memperoleh informasi 
layanan KPKNL Tarakan yang dapat diakses dimana 
saja dan kapan saja tanpa harus datang ke kantor, semua 
layanan cukup dengan sekali pindai QR Code.

Layanan unggulan yang bersinggungan langsung dengan 
core bussiness DJKN tidak luput menjadi program inovasi 
KPKNL Tarakan melalui TUTOR Online (Kartu Monitor 
Online). Pengurusan Piutang Negara kini menjadi lebih 
mudah, melalui link berbeda yang dibagikan kepada 
masing-masing Penyerah Piutang. Sehingga seluruh 
informasi pengurusan Piutang Negara dapat diakses 
dengan lebih mudah, cepat, dan akurat tanpa harus datang 
ke kantor.

Dari layanan lelang, KPKNL Tarakan 
mengusung layanan unggulan SnR, 

yaitu terobosan berupa notifikasi 
jadwal pengumuman dan 
pelaksanaan lelang. Dengan SnR, 
pembatalan lelang karena pemohon 
lupa mengumumkan lelang atau 
pejabat penjual tidak hadir dalam 
pelaksanaan lelang dapat dimitigasi 

secara optimal.

KPKNL Tarakan juga memanjakan 
pengguna layanan dengan adanya Gardenia 

Island  yang dapat digunkaan untuk hiburan 
dan rekreasi di KPKNL Tarakan berupa taman cantik 

dan sejuk. Untuk menjamin akuntabilitas penggunaan 
anggaran, KPKNL Tarakan menginovasi SiBela (Sistem 
Inforamsi Bendahara Pengeluaran) sebagai media 
informasi keuangan terkini yang saling terhubung untuk 
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bendahara 
pengeluaran secara efektif dan efisien. Aplikasi SiBela 
meliputi SiPeran (Sistem Informasi Pengawasan 
Anggaran), Es Nanas (Estimasi Perjalanan Dinas), SiKapas 
(Sistem Informasi Rekap Perjalanan Dinas), dan Daftar 
Nona (Daftar Nominatif Perjalanan Dinas).

Seperti asal kata Tarakan dari bahasa Tidung, “Tarak” 
berarti bertemu dan “Ngakan” berarti Makan. Bermacam-
macam bahasa dan bermacam-macam adat istiadat kami, 
namun inilah kami keluarga besar KPKNL Tarakan.
Salam U’TARAKAN
Semangat ULTRA! Unggul dan Terampil.
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Lokasi Singkawang dengan dua pintu masuk 
perbatasan ke negara tetangga menjadikan 
daya tarik sekaligus tantangan untuk ikut 

serta mengamankan aset negara di perbatasan dan 
optimalisasi PNBP di wilayah perbatasan. Kondisi 
geografis wilayah kerja yang terdapat perbukitan, 
laut dan perbatasan negara tetangga serta terbatasnya 
teknologi informasi, KPKNL Singkawang perlu untuk 
melakukan pendekatan khusus dalam mengelola satuan 
kerja dan pengguna layanan, penguatan pengawasan 
dan pengendalian BMN terutama aset yang belum 
optimal digunakan atau terhadap aset yang sudah tidak 
digunakan.

Saat diwawancarai oleh Tim Media KN, Kepala KPKNL 
Singkawang Tetik Fajar Ruwandari menyampaikan 
bahwa salah satu fokus utama inovasi unitnya dalam 
mengemban predikat kantor pelayanan percontohan 
adalah membangun reputasi dan kredibilitas yang 
baik sebagai unit pelayanan yang berintegritas, bebas 
korupsi, bersih dan melayani, berprestasi, dan anti-
korupsi. 

Guna mencapai standar kualitas layanan tersebut, 
KPKNL Singkawang mencanangkan program Zona 
Integritas menuju WBK/WBBM. Menurut Tetik, 

pencanangan Zona Integritas bukanlah formalitas, 
melainkan komitmen KPKNL Singkawang untuk 
bekerja lebih baik dan semakin baik. Dengan semangat 
Penguatan Budaya Organisasi dan Peningkatan Kualitas 
Layanan, KPKNL Singkawang transparan dalam 
bekerja serta mengajak partisipasi aktif masyarakat dan 
pengguna layanan melalui umpan balik dari pengguna 
layanan atas kinerja pelayanan yang diberikan melalui 
kotak saran yang disediakan di Area Pelayanan Terpadu 
(APT) atau secara langsung menyampaikan aduan atau 
keluhan melalui pesan singkat tertulis (SMS), telepon, 
maupun tautan: bit.ly/LayananPengaduan2019. 
Dengan tegas Tetik menerangkan bahwa implementasi 
dan penciptaan elemen budaya organisasi yang baik ini 
tidak lain untuk terus membenahi kinerja dan layanan 
pengelolaan kekayaan negara dan lelang.

KPKNL Singkawang juga turut mendukung program 
Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui penyediaan 
sarana dan prasarana seperti kursi prioritas, ruang 
laktasi dan ruang bermain anak, parkir dan jalur khusus 
disabilitas, ibu hamil dan lansia, ramp, kursi roda dan 
krug untuk disabilitas.

Harmonis dan Produktif
dalam semangat TIDAYU

Profil Kantor KPKNL Singkawang Kecepatan, Akuntabilitas, Digitalisasi 
dan Inovasi Efektif

Tetik memaparkan, dalam 
hal percepatan layanan yang 
akuntabel, KPKNL Singkawang 
telah membuat inovasi percepatan 
waktu layanan. Percepatan 
Layanan Unggulan seperti PSP 
BMN semula lima hari menjadi 
tiga hari, persetujuan penjualan 
BMN selain tanah/dan atau bangunan 
semula tujuh hari menjadi enam hari. 
“Dari sepuluh layanan, yang menjadi 
primadona adalah layanan penetapan jadwal 
lelang menjadi satu hari dari dua hari,” imbuhnya.

Digitalisasi proses bisnis yang merupakan bagian penting 
dari praktik e-government di Indonesia pun juga terlihat 
dari upaya KPKNL Singkawang membangun bank data 
untuk melakukan kajian dan perbaikan baik proses bisnis 
maupun layanan strategis.

Guna memenuhi standar layanan yang dibutuhkan 
dan diharapkan oleh stakeholder, KPKNL Singkawang 
melaksanakan digitalisasi proses bisnis dan layanan, 
dengan mengembangkan beberapa aplikasi yang dapat 
menyajikan data dengan baik serta dapat menyimpan 
data secara aman, antara lain:

a. SIMFONI (Sistem Informasi Monitoring Presensi) 
dengan keunggulan menyajikan status kehadiran pegawai 
dan satpam secara up to date, dengan memberikan 
notifikasi pengingat berupa sms atau Whatsapp;

b. SIAPPLE (Sistem Informasi Aplikasi Pengumuman 
Pelaksanaan Lelang) menyajikan informasi lelang 
baik yang sudah maupun yang akan dilakukan dan 
pembentukan database pelaksanaan lelang;

c. SIAPIN (Sitem Aplikasi Pelayanan Informasi) dengan 
keunggulan antara lain untuk digitalisasi dan mendukung 

go green, database pengguna layanan 
terintegrasi dengan layar monitor 

komputer petugas APT secara real 
time, mengenai data diri pemohon 
pelayanan, keperluannya, 
jumlah kedatangan, dan catatan 
kedatangan dan penanganan 
terakhir (apabila pemohon sudah 
pernah datang sebelumnya) dan 

pada akhirnya petugas APT dapat 
menentukan pelayanan yang paling 

tepat untuk pemohon yang dimaksud;

Dalam upaya meningkatkan koordinasi 
dengan stakeholder yang ada di wilayah kerja 

KPKNL Singkawang, kami mengadakan pojok BMN 
di KPPN Singkawang sebagai bentuk kolaborasi untuk 
lebih mendekakatkan dan memudahkan pelayanan 
kepada satuan kerja. Selain itu, kami juga mengadakan 
pojok lelang di Bank Mandiri dan Bank BRI untuk lebih 
memudahkan dan mendekatkan diri kepada pengguna 
jasa lelang serta masyarakat. 

Khazanah Setempat Menjadi Semangat Mengabdi di 
Perbatasan Negeri

Karena khazanah budaya bangsanya, kota Singkawang 
terkenal dengan julukan TIDAYU (Tionghoa, Dayak, 
Melayu). TIDAYU adalah simbol diversitas etnis kota 
Singkawang yang hidup rukun dan damai membangun 
Kota Singkawang. Bagi KPKNL Singkawang, simbol 
ini dapat diselaraskan dengan nilai nilai Kementerian 
Keuangan yaitu sinergi membangun dan memastikan 
hubungan kerjasama internal yang produktif serta 
kemitraan yang harmonis dengan para pemangku 
kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat 
dan berkualitas. Oleh karena itu, akronim TIDAYU 
diimplementasikan sebagai motto KPKNL Singkawang 
yaitu TIDAYU (Terencana, Ikhlas, Disiplin, Akuntabel, 
Yakin dan Unggul).
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KPKNL Tangerang I terus menorehkan berbagai 
prestasi kerja yang membanggakan DJKN. Setelah 
berhasil menyabet predikat WBK di 2018, KPKNL 

Tangerang I terus “tancap gas” melakukan penyempurnaan 
kualitas layanan dan inovasi. Tahun 2019 ini, KPKNL 
Tangerang I mengikuti tiga kompetisi sekaligus yaitu Lomba 
Kantor Pelayanan Terbaik 2019 (Juara II) di Lingkungan 
Kementerian Keuangan, Lomba Pengarusutamaan Gender 
(PUG) 2019, dan juga Pengelolaan Arsip. 

Saat ditemui oleh Tim Media KN, Kepala KPKNL Tangerang 
I, Mas Agus Subakti menyampaikan bahwa salah satu hal yang 
menjadi fokus utama inovasi di unit yang dipimpinnya adalah 
membuat stakeholder tidak merasa ribet. Implementasinya 
sangat beragam, mulai dari penyediaan informasi yang 
semakin mudah dijangkau, pemangkasan waktu layanan, 
hingga antrian khusus bagi stakeholder prioritas (ibu hamil, 
ibu membawa balita, lansia, serta difabel). Untuk mendukung 
hal tersebut, KPKNL Tangerang I secara bertahap telah 
mempersiapkan sumber daya manusia yang responsif, 
dukungan teknologi informasi yang sesuai kebutuhan 
stakeholder, serta sarana dan prasarana yang memadai.

Inovasi, Tidak Melulu Aplikasi

Digitalisasi proses bisnis yang merupakan bagian penting 
dari praktik e-government di Indonesia pun juga dapat dilihat 
implementasinya di KPKNL Tangerang I. Salah satu inovasi 

unggulan KPKNL Tangerang I adalah Sistem Informasi 
dan Antrian Prioritas (SIAP). Aplikasi ini memanfaatkan 
sebuah nomor seluler yang dihubungkan dengan akun 
WhatsApp Business, sebuah aplikasi pesan untuk smartphone. 
Melalui SIAP, berbagai layanan disediakan bagi stakeholder 
seperti layanan informasi, layanan permohonan, layanan 
antrian online, layanan pengaduan, dan layanan konsultasi. 
Sejak SIAP diaktifkan, permintaan layanan informasi yang 
sebelumnya dilayani dengan tatap muka, kini berkurang 
drastis. Sebaliknya, permintaan layanan yang masuk ke 
SIAP makin meningkat. Hal ini membuktikan bahwa SIAP 
diterima dengan baik oleh stakeholder dan bahkan dapat 
memberikan manfaat secara langsung.

Saat ditanya mengenai motivasi dibalik pembangunan 
aplikasi SIAP, Bakti mengaku terinspirasi oleh para 
stakeholder. Menurutnya, DJKN memiliki banyak aplikasi 
untuk mendukung proses bisnis dan penyediaan layanan, 
namun saat menemui kendala atau permasalahan aplikasi, 
stakeholder tetap harus datang ke kantor pelayanan untuk 
berkonsultasi. Oleh karena itu, SIAP hadir sebagai solusi 
yang tidak hanya mampu menjawab kebutuhan stakeholder, 
namun juga memperlancar pemanfaatan aplikasi-aplikasi 
layanan DJKN.

Selain SIAP, KPKNL Tangerang I juga memiliki banyak 
aplikasi unggulan lain seperti Aplikasi Penatausahaan Berkas 

MEMUDAHKAN KEBUTUHAN STAKEHOLDER 

DENGAN SIAP

Profil Kantor KPKNL Tangerang I Kasus Piutang Negara (BKPN), 
Aplikasi Arsip dan Layanan 
Dokumen (ALDO), dan 
Sistem Integrasi Penilaian 
(SINPEN). Seluruh aplikasi 
tersebut dibangun untuk 
meningkatkan kualitas 
layanan KPKNL Tangerang 
I, baik dari segi waktu, 
akuntabilitas, dan juga 
prosedur. Namun jangan salah, 
inovasi KPKNL Tangerang I tidak 
hanya berupa aplikasi. Beberapa 
layanan seperti penetapan jadwal lelang, 
penilaian pemanfaatan sewa BMN, Penetapan 
Status Penggunaan (PSP) BMN, dan pemanfaatan BMN 
dipangkas waktu pelaksanaanya menjadi lebih cepat.

KPKNL Tangerang I juga menunjukkan keseriusannya 
dalam meningkatkan kenyamanan stakeholder. Penyetoran 
hasil bersih lelang kini dilakukan melalui Real Time Gross 
Settlement (RTGS) internet banking sehingga pemohon 
lelang tidak harus bertemu dengan bendahara. Hal ini juga 
mempercepat proses penyetoran hasil bersih lelang dan 
meniadakan biaya setor. 

Strategi Penguatan Internal

Peningkatan kompetensi terus dilakukan melalui berbagai 
kegiatan rutin, seperti In House Training (IHT), Forum Cinta 
Ilmu (FCI), dan Galang Semangat Pagi (GSP). Pada kegiatan 
tersebut, pegawai yang baru saja menjalani pendidikan 

dan/atau pelatihan berbagi ilmu barunya dengan 
pegawai lain, sehingga diharapkan dapat tercipta 

pemerataan kompetensi antar pegawai.

Bagi KPKNL Tangerang I, hard competency 
bukanlah hal yang mutlak. Justru soft 
competency-lah yang memegang peranan 
penting dalam pekerjaan. Untuk 

menggugahnya, KPKNL Tangerang I 
rutin mengadakan IHT khusus dengan 

narasumber yang kompeten, misalnya dari 
pusdiklat di bawah Badan Pendidikan dan 

Pelatihan Keuangan (BPPK). Kegiatan IHT ini 
dikemas dalam bentuk outbond sehingga juga dapat 

menambah semangat kerja para pegawai.

KPKNL Tangerang I senantiasa memberikan pelayanan yang 
terbaik sesuai moto yang dimiliki yaitu TEKAD (Transparan, 
Efektif-Efisien, Koordinatif, Akuntabel, dan Dinamis). 
Dengan moto ini, KPKNL Tangerang I tidak hanya ingin 
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tapi juga 
menjadikan layanan menjadi lebih efektif dan efisien.

Dinamis juga merupakan kunci layanan KPKNL Tangerang 
I. Hal ini baru diwujudkan dengan selalu mengikuti 
perkembangan peraturan perundangan, teknologi informasi, 
dan juga tanggap akan kebutuhan stakeholder. 

Walaupun sudah dinyatakan “lulus WBK”, KPKNL 
Tangerang I senantiasa meningkatkan kualitas layanannya. 
Satu demi satu perlombaan dilalui, dengan semangat 
TEKAD, KPKNL Tangerang I siap menyambut tantangan 
WBBM 2020.
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