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DARI 6
SELATAN
Halo Sobat OPPINI dimanapun berada,

mari kita panjatkan puji syukur kepada

Tuhan Yang Maha Esa karena dengan

rahmat dan karuniaNya, Forum Penilai

Pemerintah Indonesia (OPPINI) dapat

memperkenalkan sebuah buletin kepada

Sobat OPPINI sekalian. Buletin bertajuk

Media OPPINI ini akan menjadi wadah

kontribusi bersama para anggota OPPINI

maupun pegawai Direktorat Jenderal

Kekayaan Negara (DJKN) dalam

menuangkan gagasan dan menjadi sarana

informasi kegiatan di bidang penilaian

yang diselenggarakan baik dalam lingkup

nasional maupun lokal.

Sobat OPPINI, Jabatan Fungsional Penilai

Pemerintah (JFPP) dibentuk untuk

mewujudkan profesi Penilai Pemerintah

yang lebih profesional, lebih handal, dan

bersinergi tinggi dalam hal pelayanan

penilaian kekayaan negara. Penilai DJKN

yang telah mengecap perjalanan sejarah

panjang sejak berdirinya Badan Urusan

Piutang Negaara (BUPN) tahun 1976,

dipertajam profesionalitasnya dengan

dibentuknya JFPP melalui Peraturan

Menteri PAN-RB nomor 18 tahun 2016

tentang Jabatan Fungsional Penilai

Pemerintah. Dengan rampungnya proses

inpassing dan seleksi yang ketat, kini

DJKN telah memiliki 13 PFPP Ahli Madya,

20 PFPP Ahli Muda, dan 196 PFPP Ahli

Pertama yang tersebar di berbagai kantor

vertikal DJKN di seluruh Indonesia. 
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Sebagaimana Sobat OPPINI ketahui,

OPPINI sendiri merupakan organisasi

profesi PFPP yang dibentuk melalui

Munas pada tanggal 15 - 17 September

2020. Keanggotaan yang saat ini sebatas

PFPP di DJKN kedepannya, akan terbuka

lebar bagi penilai pemerintah di luar DJKN

untuk bersama-sama bersinergi dan

berkontribusi bagi perkembangan dunia

penilai pemerintah di Indonesia.

Media OPPINI edisi perdana kali ini akan

dibuka dengan wawancara Direktur

Penilaian Bapak Ir. Kurniawan Nizar, M.SI.

yang akan menyampaikan pandangan

mengenai pembentukan OPPINI dan

harapan terhadap kontribusi OPPINI.

Rubrik OPPINI KITA juga hadir untuk

menambah wawasan kita mengenai dunia

penilaian, dilanjutkan dengan sosok tiga

anggota OPPINI terpilih yang akan

berkenalan dengan kita semua. Profil

OPPINI, Kaleidoskop, dan Galeri Foto juga

hadir untuk menyemarakkan buletini ini.

Terakhir, kiritk dan saran dari Sobat

OPPINI sangat kami nantikan bagi

perbaikan Media OPPINI selanjutnya.

Akhir kata selalu jalankan protokol

kesehatan dimanapun kita berada, kiranya

Sobat OPPINI selalu diberikan kesehatan

dan kebahagiaan. Selamat membaca!
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MISI

OPPINI
FORUM PENILAI PEMERINTAH INDONES

Menjadi organisasi profesi penilai pemerintah yang inklusif, andal dan terpercaya, serta
mampu mewujudkan penilai pemerintah yang berintegritas, profesional, independen, dan
menjadi teladan bagi profesi penilai dalam mendukung pembangunan perekonomian
Indonesia.

Dibentuk sesuai dengan amanah dalam permenpan 18 tahun 2016

Berdiri berdasarkan hasil Musyawarah Nasional Pertama Pejabat
Fungsional
Penilai Pemerintah pada tanggal 17 September 2020

VISI

Meningkatkan integritas, profesionalisme
dan kompetensi penilai pemerintah guna
mewujudkan penilai pemerintah yang
beretika dan andal
Meningkatkan kepercayaan publik
terhadap kegiatan di bidang penilaian
yang dilakukan oleh Penilai Pemerintah
Berperan dalam mewujudkan
perlindungan hukum bagi Penilai
Pemerintah
Mengembangkan hubungan komunikasi
dan kerjasama dengan instansi pembina,
organisasi/asosiasi profesi lainnya,
instansi dan lembaga terkait dalam
lingkup nasional dan internasional
Mendorong terwujudnya ketersediaan
basis data penilaian yang akuntabel dan
dapat diandalkan
Berperan dalam pengembangan standar,
regulasi, dan keilmuan di bidang penilaian
melalui penelitian dan kajian ilmiah.
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13 Penilai Pemerintah Ahli Madya

20 Penilai Pemerintah Ahli Muda

196 Penilai Pemerintah Ahli Pertama

KEANGGOTAAN

Ketua Umum

Wakil Ketua Umum

Sekretaris Jenderal

Wakil Sekretaris Jenderal

Bendahara

Wakil Bendahara

Komite Etik dan Perilaku

Bidang Pendidikan dan Sertifikasi

Bidang Komunikasi dan Hubungan

Kelembagaan

Bidang Penelitian dan

Pengembangan

Bidang Hukum

Dewan Pengurus Cabang
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KURNIAWAN
NIZAR

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18
Tahun 2016  Pasal 38 Ayat 2 Butir O bahwa instansi
Pembina mempunyai tugas untuk memfasilitasi
pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional
penilai pemerintah, Direktorat Penilaian sebagai instansi
pembina Jabatan Fungsional Penilaian Pemerintah yang
dipimpin oleh beliau memegang peranan penting dalam
berdirinya OPPINI. Pria kelahiran  Jakarta  29 April 1966
merupakan salah satu anggota Dewan Pembina OPPINI.
Kami berkesempatan untuk berbincang dengan beliau
mengenai Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah dan
OPPINI. Baca Petikan Wawancara kami berikut ini. 

Sosok

DIREKTUR PENILAIAN, 
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA

Menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi mengenai
penyederhanaan birokrasi dari struktural menjadi
fungsional, apa tanggapan bapak mengenai arahan ini
khususnya dalam DJKN?

DJKN sebagai institusi pemerintah memahami dengan
baik keinginan Presiden untuk penyederhanaan
birokrasi yang muaranya adalah perbaikan pelayanan,
menjadi lebih cepat dan tidak terjebak pada
birokratisasi. Pada institusi DJKN terwujud dalam
proses yang saat ini sedang berlangsung yaitu
pembentukan beberapa jabatan fungsional seperti pada
penilai pemerintah, pelelang, penata laksana barang
termasuk jabatan fungsional dimana DJKN selaku
pengguna seperti pranata komputer, arsiparis, dan
sebagainya. Dukungan nyata DJKN pada
penyederhanaan birokrasi juga tampak pada arah
penataan organisasi DJKN ke depannya dengan
meniadakan pejabat struktural di bidang pelayanan
penilaian dan lelang melalui mekanisme delayering yang
masih berlangsung. Delayering dari struktural menjadi
fungsional ini menjadi keniscayaan yang memang perlu
ditempuh DJKN untuk menjadikan DJKN organisasi
yang lebih ramping sehingga bisa tangkas dalam
melaksanakan pelayanan.
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Dalam Bidang Penilaian sudah
terdapat jabatan Fungsional Penilai
Pemerintah, Menurut Bapak,
Kompetensi apa yang diperlukan oleh
seseorang untuk menjadi Fungsional
Penilai Pemerintah yang profesional?

DJKN sebagai institusi pemerintah
memahami dengan baik keinginan
Presiden untuk penyederhanaan
birokrasi yang muaranya adalah
perbaikan pelayanan, menjadi lebih
cepat dan tidak terjebak pada
birokratisasi. Pada institusi DJKN
terwujud dalam proses yang saat ini
sedang berlangsung yaitu pembentukan
beberapa jabatan fungsional seperti
pada penilai pemerintah, pelelang,
penata laksana barang termasuk
jabatan fungsional dimana DJKN selaku
pengguna seperti pranata komputer,
arsiparis, dan sebagainya. Dukungan
nyata DJKN pada penyederhanaan
birokrasi juga tampak pada arah
penataan organisasi DJKN ke depannya
dengan meniadakan pejabat struktural
di bidang pelayanan penilaian dan lelang
melalui mekanisme delayering yang
masih berlangsung. Delayering dari
struktural menjadi fungsional ini
menjadi keniscayaan yang memang
perlu ditempuh DJKN untuk
menjadikan DJKN organisasi yang lebih
ramping sehingga bisa tangkas dalam
melaksanakan pelayanan.

Karena keahliannya, Pejabat
Fungsional Penilai Pemerintah
menjadi strategis terlebih di DJKN
yang tusinya adalah pengelolaan
aset Negara, dalam siklus
pengelolaan aset kegiatan penilaian
menjadi salah satu tahapan yg
krusial.
Karena sifatnya yang terbuka, maka
sebenarnya Pejabat Fungsional
Penilai Pemerintah memiliki
kesempatan lebih luas untuk
berkarir di mana saja, tidak harus di
DJKN sehingga hal ini akan
memberi jalan karir yg lebih lebar. 
Jenjang karir yang dimungkinkan
lebih cepat. Apabila seorang pejabat
struktural perlu menunggu 4 tahun
untuk naik golongan, pada jabatan
fungsional dimungkinkan
percepatan kenaikan golongan
tersebut sepanjang persyaratan
angka kredit terpenuhi dan paling 

1.Menurut Bapak, Apa kelebihan yang
didapatkan seseorang jika menjadi
seorang Pejabat Fungsional Penilai
Pemerintah?

Beranjak dari pola pikir bahwa jabatan
fungsional Penilai Pemerintah
merupakan profesi yang menuntut
keahlian tertentu, maka kedudukan
Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah
akan memiliki keuntungan beberapa
diantaranya sebagai berikut :

lama telah menempati golongannya
minimal 2 tahun. Hal ini akan
berdampak pula pada percepatan
kenaikan jenjang pada jabatan
fungsional Penilai Pemerintah bisa lebih
cepat sepanjang persyaratan terpenuhi
serta tersedianya formasi. Kalaupun
belum ada formasi jenjang di atasnya,
pejabat fungsional Penilai Pemerintah
yang berkinerja optimal juga memiliki
kesempatan untuk dipromosikan
melalui jabatan struktural, sehingga
kesempatan peningkatan karirnya lebih
luas.

apa yang perlu dipersiapkan oleh
instansi Pembina yaitu Direktorat
Penilaian dan OPPINI sebagai
Organisasi Profesi Penilai Pemerintah
dalam menghadapi perkembangan
Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah
di Pemerintah Daerah dan
Kementerian Lembaga?

Memperhatikan bahwa jabatan
fungsional Penilai Pemerintah
merupakan jabatan terbuka, maka
jabatan fungsional ini akan menjadi
komunitas profesi penilai pemerintah
yang cukup besar karena keberadaan
pejabat fungsional Penilai Pemerintah
yang bisa tersebar di seluruh Indonesia.
DJKN c.q Direktorat Penilaian selaku
unit pembina teknis untuk JFPP
memiliki tugas untuk memastikan 

M E D I A  O P P I N I  |  H A L A M A N  8



M E D I A  O P P I N I  |  H A L A M A N  9

bahwa peraturan penilaian yang selama
ini digunakan internal di DJKN dapat
pula dipergunakan oleh PFPP di luar
DJKN sehingga PFPP di manapun akan
menggunakan standarisasi penilaian
yang sama yang ditetapkan oleh DJKN.
Ini penting untuk memastikan kualitas
hasil penilaian yang setara antara
penilai Pemerintah di DJKN dengan
penilai Pemerintah non DJKN.
Demikian pula dengan peningkatan
kompetensi PFPP dimanapun berada
juga menggunakan materi kurikulum
pelatihan jabatan fungsional yang
disusun DJKN bersama BPPK.

Untuk OPPINI selaku organisasi profesi
JFPP, tentunya OPPINI akan menaungi
seluruh PFPP dimana pun berada. DPD-
DPD OPPINI bisa proaktif untuk
merangkul seluruh PFPP di wilayahnya.
OPPINI juga perlu segera mengesahkan
kode etik dan kode perilaku JFPP yang
nantinya menjadi pedoman seluruh
PFPP. Dalam peningkatan kompetensi
PFPP, OPPINI dapat bekerjasama
dengan Direktorat Penilaian untuk
menyusun materi kurikulum yg relevan
dengan kebutuhan PFPP dalam
merespon tuntutan stakeholder di
bidang penilaian. 

Apa yang perlu dilakukan oleh OPPINI
paling utama pada saat ini?

Mengingat usia OPPINI yang memang
belum genap setahun, memang OPPINI

masih perlu membenahi kesiapan
internal untuk menjadi sebuah
organisasi profesi. Antara lain
menyelesaikan seluruh administrasi
terkait pendirian organisasi profesi,
mematangkan program kerja dengan
memberdayakan seluruh DPD, dan
menyelesaikan konde etik dan kode
perilaku profesi. Namun semua itu perlu
ada batas waktunya sehingga kemudian
OPPINI perlu lebih menguatkan
posisinya secara eksternal supaya
makin dikenal. Kemandirian juga perlu
menjadi perhatian OPPINI sebagai
organisasi profesi, namun kemandirian
ini tidak serta merta melupakan akar
bahwa OPPINI menjadi organisasi
profesi jabatan fungsional pada
Kementerian Keuangan, sehingga
OPPINI mampu menjadi partner aktif
bagi Direktorat Penilaian dalam
menjaga kualitas penilaian aset Negara
dan meningkatkan kompetensi PFPP.

Apa Harapan Bapak terhadap
Fungsional Penilai Pemerintah dan
OPPINI Kedepannya dalam kaitannya
pengelolaan Aset Negara? 

Sebagai Direktur Penilaian, tentunya
saya punya harapan besar pada
fungsional Penilai Pemerintah serta
OPPINI selaku organisasi profesi yang
menaunginya. Ada rasa syukur sekaligus
bangga bahwa Direktorat Penilaian

laakhirnya bisa mengawal hingga
terwujudnya fungsional Penilai
Pemerintah meskipun Penilai
Pemerintah telah ada sejak DJKN
berdiri. Demikian pula pada era saya
bisa mewujudkan lahirnya organisasi
profesi yang akan menjadi wadah untuk
seluruh fungsional Penilai Pemerintah.
Harapan besar tentunya fungsional
Penilai Pemerintah dapat membuktikan
kinerjanya yang optimal dalam
mendukung program-program
Pemerintah dalam pengelolaan Aset
Negara, mampu menghasilkan nilai yang
makin dapat diandalkan sehingga
meminimalisasi kekeliruan yang dapat
menjadi temuan, serta tetap mampu
menjaga integritas. Saya juga berharap
fungsional Penilai Pemerintah dapat
menjadi bagian dari problem solver
dalam pengelolaan Aset Negara untuk
hasil yang optimal. 

Kepada OPPINI, dapat menjadi
organisasi profesi yang makin maju
sekaligus partner aktif Direktorat
Penilaian dalam mewujudkan fungsional
Penilai Pemerintah yang handal dan
responsif. 

Sehingga tagline Penilai Pemerintah
selama ini yang telah menggema yaitu
“Nilai Kami Untuk Negeri” dapat makin
kuat manfaatnya dalam pengelolaan
Aset Negara.
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Salah satu alat bantu penilaian yang
digunakan oleh Penilai DJKN dalam
melakukan penilaian dengan
Pendekatan Biaya adalah Daftar
Komponen Penilaian Bangunan (DKPB).
Dengan adanya DKPB diharapkan
penilaian bangunan dapat dilaksanakan
dengan lebih cepat dan menghasilkan
nilai bangunan yang lebih akurat. DKPB
disusun dan diolah berdasarkan hasil
survei harga material bangunan, upah
pekerja, dan sewa alat yang dilakukan
oleh seluruh KPKNL di Indonesia.

Hasil survei tersebut nantinya akan
diverifikasi oleh Kanwil DJKN yang
membawahi masing-masing KPKNL
untuk kemudian diolah menggunakan
Excel DKPB, sehingga dihasilkan tabel-
tabel DKPB per Kabupaten/Kota. DKPB
tersebut selanjutnya ditetapkan
penggunaannya oleh setiap Kepala
Kantor Wilayah DJKN a.n. Direktur
Jenderal Kekayaan Negara. Penyusunan
DKPB ini dilakukan setiap tahun
sehingga setiap tahun akan dilakukan
survei kembali oleh masing -masing
KPKNL di seluruh Indonesia untuk
mendapatkan harga terbaru dari tiap -
tiap komponen yang akan disusun dalam
DKPB. 

Pedoman penyusunan DKPB telah
diatur dalam Kepdirjen Nomor
416/KN/2019 tentang Penyusunan,
Penetapan, Dan Penggunaan Daftar 

Komponen Penilaian Bangunan dan
Buletin Teknis Penilaian Nomor BTP-
3/KN.6/2020 tentang Panduan Survei
dan Penggunaan Daftar Komponen
Penilaian Bangunan (DKPB). DKPB yang
telah disusun hendaknya dapat
merepresentatif (mewakili) harga
komponen material bangunan dari
masing-masing Kota/Kabupaten di
setiap KPKNL. Yang menjadi
pertanyaan adalah apakah DKPB yang
telah disusun sudah mewakili harga
bahan material bangunan dari setiap
Kabupaten/Kota tersebut. Untuk
menjawab pertanyaan tersebut kiranya
perlu dilakukan penelitian atas
pelaksanaan Survei DKPB tahun 2021. 

Populasi terbatas, yaitu populasi
yang memiliki sumber data yang
jelas batas-batasnya secara
kuantitatif. Misalnya, jumlah
pegawai di KPKNL X pada tahun
2021 sebanyak 45 orang, terdiri
dari 25 orang pegawai perempuan
dan 20 orang pegawai laki-laki. 

berbagai karakteristik, misalnya gaya
bicaranya,hobi, cara bergaul,
kepemimpinannya dan lain-lain.
Misalnya akan melakukan penelitian
tentang kepemimpinan Kepala Kantor X
maka kepemimpinan itu merupakan
sampel dari semua karakterisitik yang
dimiliki Kepala Kantor X.

Dalam hal survei DKPB, semua toko
bangunan yang ada di suatu wilayah
kabupaten/kota dapat dianggap sebagai
populasi. Jumlah ini sangat bervariasi
tergantung karekteristik wilayah
kabupaten/kota masing-masing
sehingga jumlah populasi bisa banyak
atau sedikit. Kalau akan diperiksa cukup
diambil beberapa toko bangunan yang
berupa sampel. Data yang diteliti dari
sampel tersebut selajutnya
diberlakukan ke seluruh
kabupaten/kota tersebut. 

Berdasarkan defenisi populasi di atas,
maka populasi menjadi amat beragam.
Kalau populasi dilihat dari penentuan
sumber data, maka populasi dapat
dibedakan menjadi dua yaitu populasi
terbatas dan populasi tak terhingga. 

TEKNIS PENGAMBILAN SAMPLING 
PADA SURVEI DAFTAR KOMPONEN
PENILAIAN BANGUNAN (DKPB) TAHUN
2021

Penulis
Warlan, S.E., S.ST., M.Ec.Dev.
Penilai Pemerintah Ahli Madya
Direktorat Penilaian

Pendahuluan

Tinjauan Pustaka

Populasi 
Menurut Leny (2017:79) populasi
adalah wilayah generalisasi yang terdiri
atas obyek/subyek yang mempunyai
kuaitas dan karakteristik tertentu yang
mempunyai kulitas dan karakteristik
tertentu yang ditetapkan oleh peneliti
untuk dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulannya. Jadi populasi bukan
hanya orang, tetapi juga obyek dan
benda-benda alam yang lain. Populasi
juga bukan sekedar jumlah yang ada
pada obyek/subyek yang dipelajari,
tetapi meliputi seluruh
karakteristik/sifat yang dimiliki oleh
subyek atau obyek itu. Satu orang-pun
dapat digunakan sebagai populasi,
karena satu orang itu mempunyai 

Foto Pexels.com
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Populasi tak terhingga, yaitu
populasi yang memiliki sumber data
yang tidak dapat ditentukan batas-
batasnya secara kuantitatif. Oleh
karenanya, luas populasi bersifat
tak terhingga dan hanya dapat
dijelaskan secara kualitatif.
Misalnya, jumlah pengangguran di
Indonesia. Ini berarti harus dihitung
jumlah pengangguran di Indonesia
dari tahun ke tahun, dan tiap kota.
Tidak saja perhitungan terhadap
jumlah pengangguran yang ada
sekarang, tetapi juga dilakukan
penafsiran jumlah pengangguran di
waktu yang akan datang.

menentukan luas (besaran) populasi
atau jumlah anggota populasi. Besarnya
populasi akan sangat tergantung pada
luas survei yang harus dilakukan. Di
samping itu, dalam pengertian jumlah
anggota populasi, peneliti harus mampu
menentukan sifat populasi penelitian
apakah populasi terbatas atau populasi
tidak terbatas.

2. Mengenali Anggota Kualitas Populasi
Peneliti secara dini melakukan survei
pendahuluan untuk mengetahui dan
mencermati kualitas dan atau ciri-ciri
para anggota populasi. Hal ini
diperlukan agar peneliti mampu
mengambil suatu kesimpulan apakah
keadaan anggota populasi cenderung
homogen (seragam) atau cenderung
heterogen (beragam). Di samping itu,
dengan mengenali ciri-ciri anggota
populasi ini, maka peneliti akan lebih
mudah untuk menentukan langkah-
langkah selanjutnya, baik dalam upaya
menentukan besamya sampel (sampel
size) maupun dalam rangka memilih
teknik pengambilan sampel penelitian.

3. Menetapkan besarnya sampel.
Pekerjaan selanjutnya adalah
menentukan jumlah sampel yang akan
dipergunakan untuk mewakili anggota
populasi dalam penelitian. Kiranya 

Tingkat homogenitas anggota
populasi, artinya manakala anggota
populasi cenderung atau bersifat
homogen, maka jumlah sampel
kecilpun sudah dapat
dipertanggungjawabkan untuk
mewakili populasi. Dan sebaliknya
makin heterogen, maka diperlukan
jumlah sampel yang Iebih banyak. 
Presisi yang diharapkan peneliti,
yaitu makin tinggi presisi yang
dikehendaki peneliti, maka
diperlukan sampel yang makin
besar. Presisi adalah derajat
perbandingan hasi lyang didapat
dari sampel dengan hasil yang
didapat dari populasi yang secara
statistik dikenal adanya standard-
error. Atau dengan kata lain tingkat
keakuratan yang dikehendaki
peneliti, dalam menggambarkan
hasil penelitian. 
Rancangan analisis data penelitian.
Jumlah sampel harus menjamin
bahwa data yang diperolehakan
dapat dianalisis dengan rancangan
analisis data, baik secara deskriptif
maupun analisis statistik. 

belum terdapat standar baku sebagai
patokan untuk menentukan jumlah
sampel penelitian yang refresentatif
(mewakili) anggota populasi. Beberapa
faktor yang harus memperoleh
perhatian dalam menentukan besaran
(jumlah) sampel antara lain:

Sampel

Definisi dan Arti Sampel
Sampel adalah bagian dari jumlah dan
karakterisitik yang dimilki oleh populasi.
Bila populasi besar, dan peneliti tidak
mungkin mempelajari semua yang ada
pada populasi, misalnya karena
keterbatasan dana, tenaga dan waktu,
maka peneliti dapat menggunakanan
sampel yang diambil dari populasi itu. 

Apa yang dipelajari dari sampel itu,
kesimpulannya akan dapat diberlakukan
untuk populasi. Untuk itu sampel yang
diambil dari populasi harus betul-betul
representatif (mewakili). Bila sampel
tidak representatif, maka ibarat orang
buta disuruh menyimpulkan
karakteristik gajah. Satu orang
memegang telinga gajah, maka ia
menyimpulkan gajah itu seperti kipas.
Orang kedua memegang badan gajah,
maka ia menyimpulkan gajah itu seperti
tembok besar. Satu lagi memegang
ekornya, maka ia menyimpulkan gajah
itu kecil seperti seutas tali. Begitulah
kalau sampel yang dipilih tidak
representatif, maka ibarat tiga orang
buta itu membuat kesimpulan salah
tentang gajah.

Langkah-Langkah Penentuan Sampel
Supardi (1993:102) berpendapat bahwa
proses penentuan sampling adalah
sebagai berikut : 
 1. Menetapkan luas populasi.
Langkah pertama yang harus dilakukan
sebelum menentukan sampel adalah 

Proses Penentuan Sampling   
Sumber  Supardi, Populasi dan Sampel Penelitian, 1993
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atau probability sampling dan non
random sampling atau non probability
sampling. Teknik sampling dapat dilihat
pada gambar diatas. 

Keputusan Dirjen Kekayaan Negara
Nomor 416/KN/2019 tentang
Penyusunan, Penetapan, dan
Penggunaan Daftar Komponen
Penilaian Bangunan.
Buletin Teknis Penilaian (BTP)
terbaru nomor BTP-3/KN.6/2020
tanggal 3 Agustus 2020 tentang
Daftar Komponen Penilaian
Bangunan yang dirilis oleh
Direktorat Penilaian pada tahun
2020. 

Survei data oleh KPKNL, meliputi
kegiatan: 

persiapan survei
pelaksanaan survei 
pemeriksaan hasil survei 
pengolahan data hasil survei 
pengiriman data hasil survei

Verifikasi dan sinkronisasi data hasil
survei oleh Kanwil DJKN 
Penetapan 
Pendokumentasian 
Pelaporan 

Pelaksanaan survei harga material
bahan bangunan, upah pekerja, dan
sewa peralatan untuk penyusunan
DKPB Tahun 2021, dilakukan
terhadap 1 (satu) Kota/Kabupaten
dimana KPKNL itu berlokasi. 
Dalam hal terdapat material bahan
bangunan, upah pekerja, dan
harga/sewa peralatan tidak dapat
ditemukan pada saat survei
sebagaimana tersebut pada poin a di
atas, maka harga material bahan
bangunan, upah pekerja, dan
harga/sewa peralatan mengacu
pada ketentuan yang telah diatur
dalam Bab II Huruf B Angka 6
Keputusan Dirjen Kekayaan Negara 

ND-522/KN.6/2020 tentang
Penyusunan DKPB Tahun 2021.
Beberapa hal yang harus diperhatikan
dalam pelaksanaan survei DKPB Tahun
2021 antara lain:
1.Penyusunan DKPB Tahun 2021
berpedoman pada: 

2.Pelaksanaan untuk DKPB Tahun 2021
disusun dengan tahapan sebagai
berikut:

3. Dengan mempertimbangkan kondisi
pandemi Covid-19 di tahun 2020, maka
pelaksanaan survei DKPB Tahun 2021
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Ketersediaan dana,waktu dan
tenaga penelitian. Kendala seperti
ini kadang-kadang menjadi
pertimbangan utama, namun bagi
para peneliti hal ini diharapkan
bukan merupakan kendala yang
sangat menentukan, apalagi bagi
peneliti-peneliti pemula.

4. Menentukan teknik pengambilan
sampling.
Teknik sampling adalah suatu cara atau
teknik yang dipergunakan untuk
menentukan sampel penelitian. Teknik
pengambilan sampel ini dalam beberapa
buku sering disebut dengan teknik
sampling. Untuk menentukan atau
memilih teknik sampling ini, peneliti
harus memperhatikan dan mendasarkan
diri pada langkah-langkah penentuan
sampel pada uraian di atas.

Teknik Pengambilan Sampling
Teknik pengambilan sampel pada
beberapa literature metodologi maupun
statistika sering disebut juga dengan
teknik sampling atau desain sampling
atau metode sampling. Teknik sampling
sendiri adalah teknik atau metode yang
akan digunakan untuk mengambil
sampel yang didasarkan pada keadaan
dan kebutuhan data penelitian. Di dalam
penelitian perlu adanya populasi untuk
mendukung proses penelitian itu
sendiri. Namun dengan keterbatasan
cakupan dari populasi sehingga perlu
dilakukan pengambilan sampel.

Secara umum terdapat 2 (dua) macam
teknik sampling, yaitu random sampling 

Jenis - Jenis Teknik Sampling 
Sumber   Novy Trisnani, Teknik Sampling dan Survei, 2019

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode kualitatif
yang bersifat deskriptif. Metode
deskriptif bertujuan untuk
mendiskripsikan yang saat ini berlaku
dengan kondisi kondisi sekarang yang
berlaku. Dua jenis sumber data yang
digunakan dalam penelitian yaitu : 
1.Data Primer.
Data yang didapat langsung dari sumber
pertama, baik individu/ perseorangan
seperti penyebaran kuesioner, hasil
wawancara atau hasil dari observasi/
pengamatan langsung yang dilakukan
peneliti. 
2. Data Sekunder.
Data sekunder yang terkait dengan
suatu peristiwa-peristiwa yang sudah
ada sebelumnya yang diperoleh melalui
dokumen-dokumen, laporan hasil
penelitian, artikel-artikel, serta bentuk-
bentuk yang dapat memberikan
informasi dalam.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gambaran Pelaksanaan Survei DKPB
2021
Dalam rangka penyusunan DKPB Tahun
2021, Direktur Penilaian telah
menyampaikan nota dinas kepada
Kepala Kanwil DJKN dan Kepala
KPKNL di seluruh Indonesia
berdasarkan Nota Dinas Nomor
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Nomor 416/KN/2019 tentang
Penyusunan, Penetapan, dan
Penggunaan Daftar Komponen
Penilaian Bangunan.

Kota/Kabupaten tersebut kemudian
dijadikan sebagai Kabupaten/Kota
acuan. 
Selanjutnya, untuk pengisian
formulir survei Kabupaten/Kota
yang lain dapat didasarkan atas data
harga material bahan bangunan,
upah pekerja, dan harga/sewa
peralatan Kabupaten/Kota yang
dijadikan acuan. 
Data harga material bahan
bangunan, upah pekerja dan
harga/sewa kemudian dikalikan
dengan Indeks Kemahalan
Konstruksi (IKK) Kabupaten/Kota
yang dikeluarkan oleh Badan Pusat
Statistik (BPS) untuk setiap
Kabupaten/Kota yang dicari.

Hasil Survei Responden
Untuk mengetahui implementasi
pelaksanaan survei DKPB, penulis telah
menyampaikan kuesioner kepada 71
KPKNL yang ada di seluruh Indonesia.
Respoden adalah Kepala Seksi
Pelayanan Penilaian atau pihak yang
mewakili yang terlibat dalam survei
DKPB. Semua responden dalam hal ini
71 KPKNL telah mengisi kuesioner
tersebut.

Dalam kuesioner tersebut penulis ingin
menggali informasi tentang pelaksanaan
survei DKPB di KPKNL yang meliputi
tiga hal penting yaitu tingkat
pemahaman terkait peraturan survei
DKPB, tingkat pemahaman terkait
metode survei DKPB dan implementasi
survei DKPB tahun 2021. Kuesioner
dibuat dalam bentuk pertanyaan
sebanyak 18 (delapan belas)
pertanyaan.

Tingkat pemahaman terhadap
peraturan.
Sebelum kegiatan survei DKPB
dilaksanakan petugas survei harus
memahami aturan yang digunakan
dalam peleksanaan survei tersebut.
Berkaitan dengan hal tersebut penulis
ingin mengetahui bagaimana tingkat 

Semua responden atau 100% KPKNL
mengetahui adanya petunjuk teknis
dalam pelaksanaan survei DKPB
yaitu Kepdirjen Nomor
416/KN/2019 Dan Buletin Teknis
Penilaian Nomor BTP-3/KN.6/2020.
Hal ini menunjukkan hal yang positif
dimana pihak yang terlibat dalam
survei DKPB hendaknya dapat
mengimplementasikan peraturan
yang adadalam pelaksanaan survei
DKPB.
Tidak semua responden mengikuti
Sosialiasi DKPB. Hasil kuesioner
menunjukkan bahwa 88,73%
responden telah mengukuti kegiatan
sosialiasi DKPB. Sementara sisanya
11,27% tidak mengikuti sosialisasi
tersebut. Hal ini perlu mendapat
perhatian bagi KPKNL karena
kegiatan sosialiasi adalah hal yang
penting untuk menyamakan
pemahaman dalam pelaksanaan
survei DKPB antara pembuat
kebijakan dalam hal ini Direktorat
Penilaian dengan KPKNL sebagai
pihak yang melaksanakan kebijakan
tersebut. Pihak yang 

pemahaman KPKNL/responden terhadap
peraturan yang berlaku dalam survei
DKPB. Dari kuesioner tersebut diperoleh
hasil sebagai berikut:

Tingkat pemahaman terkait
metodologi survei.
Sebelum survei dilaksanakan
seharusnya petugas survei memahami
terlebih dahulu metodologi survei yang
akan digunakan. Untuk mengetahui
seberapa besar tingkat pemahaman
responden terhadap metodologi survei
maka penulis menyampaikan
pertanyaan ini dalam koesioner. Hasil
dari kuesioner menunjukkan bahwa
90,14% responden merasa memahami
metodologi dalam survei data.
Sementara 9,86 % responden tidak
memahami metodologi dalam survei
data. Hal ini menunjukkan bahwa
mayoritas KPKNL merasa telah
memahami metodologi survei data.

seharusnya mengikuti kegiatan
sosialisasi adalah Kepala Seksi
Pelayanan Penilaian selaku pihak
yang paling bertanggung jawab
dalam pelaksanaan survei DKPB
atau dapat juga diwakili oleh
pegawai yang terlibat langsung
dalam pelaksanaan survei DKPB.
Dengan keikutsertaan dalam
sosialiasi DKPB diharapkan akan
memudahkan dalam pelaksanaan
survei lapangan nya.
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Keikutsertaan dalam diklat
metodologi survei dan riset pasar.

Informasi terkait pemahaman
metodologi survei adalah hal yang
penting karena akan berpengaruh
terhadap metode yang digunakan dalam
melakukan survei data. Dengan
mayoritas responden yang memahami
metodologi survei data seharusnya
dapat diimplementasikan dalam
pelaksanaan survei DKPB. Jika
responden belum mengimplementasi
kan metodologi survei data
kemungkinan ada faktor-faktor lain
yang menyebabkan belum dapat
diterapkannya metodologi survei data
yang benar dalam pelaksanaan survei
DKPB.

Jawaban responden atas pemahaman
metodologi survei perlu didukung oleh
beberapa faktor lainnya:

Tingkat pemahaman terkait
metodologi survei juga didukung
oleh keikutsertaan responden
dalam pelaksanaan diklat terkait
misalnya diklat metodologi survei
dan riset pasar. Diklat ini
diselenggarakan secara rutin setiap
tahun oleh Direktorat Penilaian
bekerjasama dengan Pusdiklat 

Pusdiklat Kekayaan Negara dan
Perimbangan Keuangan, Badan
Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan. 

Hasil survei sesuai menunjukkan
bahwa 83,10% responden belum
pernah mengikuti diklat metodologi
survei dan riset pasar. Sedangkan
16,90% responden sudah pernah
mengikuti kegiatan diklat. Dari data
tersebut terlihat bahwa mayoritas
responden belum pernah mengikuti
diklat khusus terkait metodologi
survei dan riset pasar.

Persepsi responden atas penerapan
metodologi survei data pada survei
DKPB.

Persepsi responden atas penerapan
metodologi survei data pada survei
DKPB cukup penting untuk
ditanyakan karena akan
menunjukkan tingkat pemahaman
responden dalam metodologi
surveiBagi responden yang
menguasai metodologi survei
tentunya bisa memberikan
penilaian tentang perlu tidaknya
penerapan metodologi survei
dilakukan dalam pelaksanaan survei
DKPB. Bagi responden yang
menguasai metodologi survei 

tentunya bisa memberikan
penilaian tentang perlu tidaknya
penerapan metodologi survei
dilakukan dalam pelaksanaan survei
DKPB.

Berdasarkan hasil survei tentang
persepsi responden atas penerapan
metodologi survei data
menunjukkan bahwa 63,38%
responden menyatakan bahwa
pelaksanaan survei DKPB
hendaknya menggunakan metode
survei data yang benar. Responden
yang berpendapat tidak perlu
diterapkan metode survei data yang
benar ada 7,04% dan sisanya 29,58
responden menjawab ragu-ragu
apakah perlu diterapkan metode
survei data dalam survei DKPB.
Dari hasil survei tersebut
menunjukkan bahwa sebagian besar
KPKNL menghendaki agar survei
DKPB dilakukan dengan
menggunakan metodologi survei
yang benar sehingga hasilnya bisa
lebih dapat dipertanggung
jawabkan.

Dari uraian tingkat pemahaman terkait
metodologi survei dengan mendasarkan
hasil survei responden KPKNL di atas
dapat disimpulkan bahwa sebagian
besar responden dari seluruh KPKNL
memahami metodologi survei data
meskipun sebagian besar belum pernah
diklat metodologi survei dan riset pasar.
Namun demikian secara keseluruhan
responden menghendaki agar dalam
pelaksanaan survei DKPB diterapkan
metodologi survei data yang benar.

Implementasi metodologi survei DKPB.
Survei DKPB digunakan untuk
mengumpulkan data harga material
bahan bangunan, upah pekerja dan
harga/sewa alat yang diperoleh dari
jenis data primer dan data sekunder.
Salah satu sumber data primer adalah
dari Toko Bangunan yang dapat
diperoleh melalui wawancara maupun
dengan meminta untuk mengisi formulir
survei. Populasi dalam survei DKPB
adalah Toko Bangunan yang ada di
wilayah kerja KPKNL. Petugas survei
hendaknya memahami populasi yang
akan di survei sebelum menetapkan
sampling yang akan diambil. 
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Berdasarkan data sebelumnya
dinyatakan bahwa 95,77% responden
mengetahui jenis sampling apa yang
harus diambil dalam survei ini. Namun
demikian dari jumlah itu hanya 85,92%
yang mengakui menerapkan metode
sampling dalam pelaksanaan survei
DKPB. Artinya 9,85% responden
mengetahui sampling dalam survei
DKPB namun belum dapat menerapkan
metode sampling dalam survei DKPB.
Hal ini tentunya perlu ditelusuri apa
yang menjadi penyebab metode survei
ini belum dapat di terapkan pada saat
survei DKPB.

Langkah terakhir dalam proses
penerapan sampling adalah
menentukan metode sampling yang
digunakan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa sebagian besar
responden yang merasa menggunakan
metode sampling dalam survei DKPB
menggunakan metode sampling dengan
metode “memilih sembarang toko
bangunan yang ditemukan pada saat
survei” yaitu sebesar 47,54%. Metode
lain yang digunakan adalah simple
random sampling 26,23%, cluster
sampling 22,95% dan stratified random
sampling sebesar 3,28%. Data ini
menunjukkan bahwa pemahaman
responden terhadap pemilihan metode
sampling kurang memadai. Hal ini
dibuktikan dengan masih banyaknya
responden yang memilih metode
sampling yang salah. Dalam teknik
sampling tidak dikenal adanya metode
“sembarang toko bangunan yang
ditemukan pada saat survei”.

Sebelum sampling dipilih untuk
mewakili populasi sebaiknya identifikasi
dan pendataan terhadap populasi perlu
dilakukan. Hal tersebut perlu dilakukan
karena tanpa memahami dan
mengetahui jenis populasi maka teknik
pengambilan sampling yang akan
digunakan tidak akan menggambarkan
populasi yang ada. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh
terkait pendataan populasi yang
dilakukan oleh KPKNL menunjukkan
bahwa 91,55% KPKNL tidak 

Pemahaman responden terkait Populasi
dalam survei DKPB menunjukkan
bahwa 90,14% responden memahami
jenis populasi dalam survei DKPB.
Sedangkan 9,86% responden tidak
paham jenis populasi dalam survei
DKPB. Hal ini menunjukkan bahwa
masih ada responden yang tidak
memahami jenis populasi dalam
pelaksanaan survei DKPB.

Selanjutnya penulis juga
mengidentifikasi pemahaman
responden terkait sampling dalam
survei DKPB. Sampling adalah bagian
dari jumlah dan karakterisitik yang
dimilki oleh populasi. Untuk mengetahui
gambaran yang ada dari populasi maka
tidak perlu mengambil semua data yang
ada dari populasi tersebut terlebih lagi
kalau jumlah populasinya banyak. Untuk
menggambarkan dari populasi tersebut
cukup diambil sebagian data yang di
sebut sampling. Sampling ini harus
mencerminkan keterwakilan dari
populasi yang ada. Pemahaman petugas
survei DKPB atas sampling ini menjadi
penting karena hasil dari pengambilan 

sampling ini akan mencerminkan atau
mewakili harga bahan material
bangunan di daerah tersebut. Jika
teknik pengambilan sampling tidak
tepat maka data yang diambil bisa
diragukan dalam mewakili populasi yang
ada.

Terkait pemahaman responden atas
sampling dalam survei DKPB, penulis
telah menyampaikan pertanyaan
kepada responden tentang pemahaman
responden tentang sampling dalam
survei DKPB. Hasil responden
menunjukkan bahwa 95,77% responden
menyatakan mamahami sampling yang
harus diambil dalam survei DKPB.
Sedangkan sisanya 4,23% responden
menyatakan tidak memahami sampling
yang harus diambil dalam survei DKPB.
Ini berarti hampir semua responden
mempunyai pemahaman atas jenis
sampling yang akan diambi dalam survei
DKPB.

Selanjutnya penulis juga ingin
mengetahui terkait pengunaan metode
sampling dalam survei DKPB. 
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Permasalahan dalam survei DKPB
 Survei DKPB tahun 2021 sudah selesai
dilaksanakan dan telah dikeluarkan
DKPB tahun 2021 sebagaimana Nota
Dinas Direktur Penilaian Nomor ND
64/KN.6/2021 tanggal 26 Januari 2021
tentang Penyampaian Buku DKPB 2021
dan Evaluasi Pelaksanaan Penyusunan
DKPB 2021. Untuk mengetahui lebih
lanjut permasalahan terkait survei juga
telah diminta masukan kepada semua
KPKNL di seluruh Indonesia. Melalui
kuersioner, Penulis juga melakukan
identifikasi beberapa permasalahan
dalam pelaksanaan survei DKPB.
Beberapa permasalahan terkait
penyusunan survei DKPB 2021 adalah
sebagai berikut:

Kesulitan mendapatkan data pada saat
survei lapangan.
Kegiatan survei DKPB dilakukan secara
rutin setiap tahun oleh KPKNL.
Kegiatan ini dilakukan untuk
mendapatkan data terbaru terkait harga
bahan material bangunan sewa alat dan
upah tenaga kerja. Hasil survei ini
digunakan untuk melakukan update 

mempunyai data toko bangunan di
wilayah kerjanya sedangkan sisanya
8,45% menyatakan mempunyai data
semua toko bangunan yang ada di
wilayah kerjanya. 

Dengan mengetahui populasi tentunya
akan memudahkan untuk menentukan
sampling yang akan diambil. Artinya
sampling hendaknya di tentukan
sebelum survei lapangan dilakukan.
Namun, berdasarkan data yang
diperoleh memunjukkan bahwa 65,71%
responden tidak menentukan sampling
yang akan diambil dari awal. Sisanya
34,29% menentukan sampling dari awal.
Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas
KPKNL tidak menentukan sampling dari
awal sebelum survei lapangan
dilakukan.

Sementara itu, untuk jumlah toko
bangunan yang disurvei oleh KPKNL
menunjukkan bahwa toko bangunan
yang di survei di setiap kabupaten/kota
mayoritas sudah sesuai dengan aturan
yang berlaku yaitu sebanyak 95,77%
KPKNL menyatakan jumlah toko yang
disurvei minimal 3 (tiga) toko bangunan
yang terdiri dari 18,31% sebanyak 3
(tiga) toko bangunan dan 77,46%
minimal 3 (tiga) toko bangunan. Hal ini
menunjukkan pemaham responden
sudah cukup bagus mengikuti aturan
yang sudah ditetapkan terkait
pelaksanaan survei DKPB. Sedangkan
sisanya 4,23% KPKNL masih belum
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kiranya perlu dilakukan penelusuran
apa yang menjadi penyebab masih
adanya KPKNL yang belum bisa
mendapatkan data dari toko bangunan
minimal 3 toko bangunan. Hal ini perlu
dilakukan untuk melakukan mitigasi
risiko jika ada pemeriksaan terkait
dokumen pelaksanaan survei DKPB.

Terkait metode pengumpulan data pada
formulir survei DKPB, hasil survei
menunjukkan bahwa sebagian besar
metode yang digunakan adalah dengan
wawancara langsung yaitu sebesar
30,99%. Selanjutnya dengan metode
gabungan antara wawancara langsung
dan meninggalkan formulir survei 

Populasi objek survei DKPB tidak
terdata.

sebesar 29,58%. Sedangkan responden
yang meninggalkan formulir tanpa
melakukan wawancara langsung
sebanyak 23,94%. Dari sini terlihat
bahwa metode wawancara langsung di
anggap paling efektif untuk bisa
mendapatkan data yang diharapkan.

Analisis hasil survei responden
Berdasarkan data hasil kuesioner
sebagaimana yang telah diuraikan di
atas dapat disimpulan bahwa survei
yang dilakukan oleh KPKNL untuk
mendapatkan infomasi harga bahan
material bangunan dengan
mendapatkan informasi di toko
bangunan belum dilakukan sesuai
dengan teknik pengambilan sampling
yang benar. Hal tersebut didukung
dengan alasan sebagai berikut:

Tahap pertama yang harus
dipahami sebelum melakukan
survei adalah populasi. Ketika akan
melakukan survei DKPB ke
sejumlah toko bangunan seorang
petugas survei harus mengetahui
ada berapa jumlah populasi toko
bangunan yang ada di wilayah yang
akan disurvei. Jika survei akan
dilakukan diwilayah
kota/kabupaten “X” maka yang
terlebih dahulu dilakukan adalah
mendata semua toko bangunan
yang ada di kota/kabupaten “X”
tersebut. 
Hasil survei terhadap responden
dari KPKNL menunjukkan bahwa
91,55% KPKNL tidak mempunyai
data toko banguan diwilayah
kerjanya. Artinya mayoritas KPKNL
belum memahami pentingnya
populasi dan belum mengetahui apa
yang harus dilakukan dengan
populasi sebelum melaksanakan
survei DKPB.

Belum tepat dalam menentukan
teknik pengambilan sampling.

Berdasarkan jenis-jenis sampling
yang telah diuraikan diatas. Hasil
survei menunjukkan bahwa
sebagian besar responden
menggunakan teknik sampling yang
tidak benar yaitu sebesar 47,54% 

dengan memilih metode sampling
“sembarang toko bangunan yang
ditemukan saat survei”. Teknik ini
tidak dikenal dalam teknik
pengambilan sampel. Hal ini
menunjukkan masih banyak
responden yang tidak memahami
jenis-jenis teknik pengambilan
sampling. Sementara itu, responden
lain sebesar 52,46% memilih teknik
stratified random sampling, cluster
sampling dan simple random
sampling. Sekilas nampaknya
terlihat sebagian besar sudah
menggunakan teknik sampling yang
benar namun pernyataan
responden ini tidak didukung
dengan teknik yang benar yang
dibuktikan bahwa sebagian besar
responden yaitu 65,71% tidak
menentukan terlebih dahulu
sampling yang akan disurvei yang
merupakan syarat awal dimulainya
pelaksanaan survei data dengan
menggunakan teknik sampling
tertentu.
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Tidak semua bahan material bangunan
yang ada di formulir survei dapat terisi.
Formulir survei DKPB tahun 2021
terdiri dari 106 (seratus enam) material
bahan bangunan, 3 (tiga) daftar sewa
alat dan 8 (delapan) daftar upah pekerja.
Jumlah ini lebih sedikit jika
dibandingkan dengan survei pada tahun
sebelumnya. Material bahan bangunan
sendiri juga telah dikelompokkan
menjadi beberapa jenis yaitu kelompok
material struktur, material dinding,
material atap, material lantai, material
langit-langit, material pelapis dinding,
material instalasi listrik, material
instalasi air, material perkerasan dan
pagar, dan material peralatan. 

Formulir tersebut harus di isi lengkap
ketika dimasukkan ke dalam aplikasi.
Hal ini tentunya menjadi kendala karena
tidak semua material bahan bangunan
yang ada di formulir tersebut tersedia di
pasaran secara umum atau bahkan di
beberapa toko bangunan juga
terkadang tidak semua material bahan
bangunan tersebut tersedia.
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan
terhadap semua KPKNL menunjukkan
bahwa 100% daftar isian formulir tidak
dapat di isi semuanya. Bahkan
ketersediaan informasi harga material
bahan bangunan di setiap toko
bangunan 50,70% responden
menyatakan rata-rata formulir survei
terisi di bawah 70%.

Pemilik toko bangunan tidak
kooperatif.

DKPB pada tahun berikutnya. Survei
DKPB tahun 2021 dilakukan oleh
KPKNL paling lambat Oktober 2020.
Survei DKPB tahun 2021 dilakukan
dalam waktu yang bersamaan dengan
kegiatan penyelesaian Reval BMN.
Selain itu survei juga dilakukan dimasa
Pandemi Covid 19 sehingga kegiatan
survei DKPB tahun 2021 ada sedikit
perubahan kebijakan.

Survei hanya dilakukan di
Kota/Kabupaten dimana KPKNL
berlokasi. Kota/Kabupaten tersebut
kemudian dijadikan sebagai
Kabupaten/Kota acuan. Untuk
pengisian formulir survei
Kabupaten/Kota yang lain dapat
didasarkan atas data harga material
bahan bangunan, upah pekerja, dan
harga/sewa peralatan Kabupaten/Kota
yang dijadikan acuan. Data harga
material bahan bangunan, upah pekerja
dan harga/sewa kemudian dikalikan
dengan Indeks Kemahalan Konstruksi
(IKK) Kabupaten/Kota yang dikeluarkan
oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk
setiap Kabupaten/Kota yang dicari.

Meskipun survei DKPB hanya dilakukan
di Kota/Kabupaten dimana KPKNL
berlokasi. Bukan berarti survei DKPB
tidak ada kendala. Hasil kuesioener
menunjukan bahwa sebagian besar
responden mengalami kesulitan dalam
memperoleh data pada saat survei
DKPB atau sekitar 81,69%. Sementara
sisanya 18,31% responden menyatakan
tidak mengalami kesulitan dalam
mendapatkan data di lapangan. 

Beberapa faktor yang menjadi
penyebab kesulitan mendapatkan data
pada saat survei antara lain:

Petugas survei tidak mempunyai
kompetensi.

Pada saat survei ke toko bangunan
tidak jarang akan dijumpai pemilik
toko bangunan yang tidak
kooperatif. Ada toko bangunan
yang pemiliknya merasa khawatir
karena informasi harga bahan
material bangunan nya di ekspose
keluar sehingga tidak bersedia 

ketika diwawancarai. Ada juga
pemilik toko bangunan yang
khawatir terkait pembayaran
pajaknya sehingga menolak ketika
ditanya. Dan ada juga yang karena
kesibukan toko nya dalam melayani
konsumen sehingga tidak sempat
melayani petugas survei yang
datang. Pemilik toko bangunan
tentunya akan lebih mengutamakan
melayani konsumen yang membeli
bahan bangunan daripada melayani
petugas survei yang hanya
bertanya-tanya tentang harga
material bangunan. Masalah ini juga
perlu dipertimbangkan ketika
survei ke toko bangunan bagaimana
cara menarik perhatian pemilik toko
bangunan sehingga bersedia
melayani kita dengan baik.
Beberapa permasalahan ini sering
ditemukan pada saat survei ke toko
bangunan yang berakibat data tidak
didapatkan seperti yang
diharapkan.

Pelaksanaan survei DKPB di KPKNL
dilakukan oleh pegawai KPKNL.
Survei ini dapat dilakukan oleh
Penilai ataupun pegawai lain yang
dianggap mampu menjalankan
tugas survei ini. Untuk menjadi
seorang yang mumpuni dalam
bidang survei kiranya diperlukan
kompetensi serta pengalaman yang
memadai. Seorang petugas survei
memerlukan kemampuan
komunikasi dan negosisasi dengan
pihak lain. Tanpa kompetensi dan
pengalaman yang memadai
dibidang survei kiranya
pelaksanaan survei tidak akan
memberikan hasil yang maksimal.

Salah satu faktor penyebab sulitnya
mendapatkan data pada saat survei
DKPB adalah kurangnya bekal
pengetahuan bagi para petugas
survei terutama bagaimana
komunikasi dan negosiasi yang
harus dilakukan pada saat berbicara
dengan para pemilik toko bangunan.
Hal penting lainnya yang harus 

dilakukan pada saat berbicara
dengan para pemilik toko bangunan.
Hal penting lainnya yang harus
dimiliki oleh serorang petugas
survei adalah karakter yang sesuai
di bidang survei. Tidak semua
petugas survei cocok dengan tugas
yang dijalankannya. Kadang kita
menjumpai petugas survei yang
karakterya tidak cocok untuk
mencari data. Tidak terbiasa
berkomunikasi dengan pihak lain
sehingga penggalian data dan
informasi yang diharapkan menjadi
tidak maksimal. 
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Semua responden (KPKNL)
mengetahui adanya petunjuk teknis
dalam pelaksanaan survei DKPB
yaitu Kepdirjen Nomor
416/KN/2019 Dan Buletin Teknis
Penilaian Nomor BTP-
3/KN.6/2020. Hal ini menunjukkan
hal yang positif dimana pihak yang
terlibat dalam survei DKPB
hendaknya dapat
mengimplementasikan peraturan
yang ada dalam pelaksanaan survei
DKPB.
Sebagian besar responden dari
seluruh KPKNL memahami
metodologi survei data meskipun
sebagian besar belum pernah diklat
metodologi survei dan riset pasar.
Namun demikian secara
keseluruhan responden
menghendaki agar dalam
pelaksanaan survei DKPB
diterapkan metodologi survei data
yang benar.
Survei yang dilakukan oleh KPKNL
untuk mendapatkan infomasi harga
bahan material bangunan dengan
mendapatkan informasi di toko
bangunan belum dilakukan sesuai
dengan teknik pengambilan
sampling yang benar. 
Sebagian besar responden (KPKNL)
mengalami kesulitan dalam
memperoleh data pada saat survei
DKPB atau sekitar 81,69%.
Sementara sisanya 18,31%
responden menyatakan tidak
mengalami kesulitan dalam
mendapatkan data di lapangan.
Penyebab kesulitan data tersebut
antara lain, pemilik toko bangunan
tidak kooperatif dan petugas survei
tidak mempunyai kompetensi
melakukan survei.
Hasil survei yang dilakukan
terhadap semua KPKNL
menunjukkan bahwa 100% daftar
isian formulir tidak dapat di isi 

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan 
Berdasarkan apa yang telah diuraikan di
atas maka hasil penelitian atas
pelaksanaan Survei DKPB Tahun 201
dapat disimpulkan sebagai berikut:

semuanya. Bahkan ketersediaan
informasi harga material bahan
bangunan di setiap toko bangunan
50,70% responden menyatakan
rata-rata formulir survei terisi ada
di bawah 70%. Beberapa
penyebabnya antara lain, bahan
material bangunan terlalu banyak, 

Perlunya peningkatan pembinaan
melalui kegitaan
sosialisasi/webinar/seminar tentang
teknik pengambilan sampling
dengan peserta Kepala Bidang
Penilaian / Kepala Seksi Pelayanan
Penilaian / Jabatan Fungsional
Penilai Pemerintah dan pihak-pihak
yang terkait dengan survei DKPB. 
Perlunya peningkatan
penyelenggaraan diklat metodologi
survei dan riset pasar dengan
peserta Kepala Bidang Penilaian /
Kepala Seksi Pelayanan Penilaian /
Jabatan Fungsional Penilai
Pemerintah.
Perlunya pedoman teknis
pengambilan sampling untuk survei
harga bahan material bangunan
dalam rangka penyusunan DKPB.
Perlunya pelaksanaan survei DKPB
dengan menggunakan teknik
pengambilan sampling yang benar
sehingga DKPB di setiap Kabupaten
merepresentatif (mewakili) harga
komponen dari masing-masing
kota/kabupaten di setiap KPKNL.

Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan di atas penulis
menyampaikan saran sebagai berikut:

Kode Etik Penilaian Indonesia dan
Standard Penilaian Indonesia Tahun
2018

Morrissan. 2012. Metodologi
Penelitian Survei. Jakarta: Kencana

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
234/PMK.01/2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
173/PMK.06/2020 tentang Penilaian
oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 

Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih
Sulistyastuti. 2017. Metode Penelitian
Kuantitatif Edisi 2. Jakarta : Gava
Media.

Supardi. 1993. Populasi dan Sampel
Penelitian. Jurnal UNISIA No. 17.
Tahun XIII

Supranto, J, 2007. Teknik Sampling
Untuk Survei dan Eksperiman.
Jakarta:Rineka Cipta

Trisnani, Novi. 2019. Modul Teknik
Sampling dan Survei. Wates:IKIP PGRI

Trinovie Rawung, Dede. 2020. Metode
Penarikan Sampel. Jakarta: Pusdiklat
BPS

Wuradji. 2006. Panduan Penelitian
Survei. Yogyakarta. Lembaga Penelitian
Universitas Negeri Yogyakarta.

Nota Dinas Direktur Penilaian Nomor
ND-522/KN.6/2020 tentang
Penyusunan Daftar Komponen
Penilaian Bangunan (DKPB) Tahun
2021

Nota Dinas Direktur Penilaian Nomor
ND-64/KN.6/2021 tentang
Penyampaian Buku DKPB 2021 dan
Evaluasi Pelaksanaan Penyusunan
DKPB 2021

Daftar Pustaka

Buletin Teknis Penilaian Nomor BTP-
3/KN.6/2020 tentang Panduan Survei
dan Penggunaan Daftar Komponen
Penilaian Bangunan (DKPB)

Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan
Negara Nomor 416/KN/2019 tentang
Penyusunan, Penetapan, dan
Penggunaan Daftar Komponen
Penilaian Bangunan.
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Latar Belakang
Sistem pemerintahan desentralisasi
membagi kekuasaan dari pemerintah
pusat ke pemerintah daerah.
Tumbuhnya desentralisasi disebabkan
adanya pembangunan yang sepenuhnya
tidak dapat dikendalikan oleh
pemerintah pusat, sehingga pemerintah
pusat memberikan otonomi kepada
pemerintah daerah untuk mengelola
dan merencanakan pembangunan
daerah. Pemerintahan desa merupakan
pemerintahan terkecil dalam sistem
pemerintahan di Indonesia. Pemerintah
telah menerbitkan Undang-undang
yang mengatur tentang desa yaitu
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa. Salah satu tujuan
pengaturan tentang desa adalah untuk
mendorong prakarsa,gerakan, dan
partisipasi masyarakat desa untuk
pengembangan potensi dan aset desa
guna kesejahteraan bersamayang
ujungnya adalah untuk kesejahteraan
masyarakat. Sebelum terbitnya
Undang-Undang tentang Desa,
penggunaan atau pemanfaatan tanah
aset desa digunakan untuk pembiayaan
kelangsungan pemerintahan desa,
dalam arti hasil pengelolaan serta
pemanfaatan tanah desa diperuntukan
untuk aparatur desa sebagai tunjangan
selain darigaji aparatur desa. Setelah
terbitnya Undang-Undang tentang
Desa, hasil dari pengelolaan tanah aset
desa merupakan pendapatan asli desa
untuk meningkatkan kesejahteraan dan
taraf hidup masyarakat desa.

Salah satu cara pemerintah desa
melakukan pembangunan desanya
adalah melalui pengelolaan aset desa.
Aset desa harusdikelola dengan baik
sesuai pedomanyang ada dan
dapatmemberikan kesejahteraan bagi
masyarakat desa. Dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2016 tentang Pengelolaan Aset Desa,
kegiatan penilaian menjadi bagian dari
pengelolaan aset desa dalam rangka
pemanfaatan dan pemindahtanganan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
173/PMK.06/2020 tentang Penilaian
oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
menegaskan kewenangan Penilai
Pemerintah di lingkungan Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara untuk
melakukan penilaian aset milik
pemerintah desa.

Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan
Lelang (KPKNL) Jambi dalam tahun
2021 telah menerima permohonan
penilaian aset desa dalam rangka
pemanfaatan dari Pemerintah Daerah
KabupatenTebo yang salahsatunya
untuk tujuanpemanfaatan dengan
bentuk Bangun Guna Serah. Dengan
meningkatnya kesadaraan pemerintah
desa dalam mengelola aset desanya,
potensi permohonan penilaian aset desa
berupa tanah untuk pemanfaatan dan
pemindahatanganan diperkirakan
semakin meningkat. KPKNL sebagai
unit operasional yang langsung
berhadapan dengan pemerintah daerah

 atau pemerintah desa diharapkan dapat
memberikan kontribusi dan pengaruh
positif terhadap pengelolaan aset desa
dan secara tidak langsung terhadap
kesejahteraan masyarakat desa melalui
pemberian pelayanan penilaian kepada
Pemerintah Daerah dan Pemerintah
Desa di wilayah kerjanya.
 

PENENTUAN BESARAN KONTRIBUSI TAHUNAN
PEMANFAATAN ASET DESA DALAM BENTUK BANGUN GUNA
SERAH DENGAN METODE DISKONTO ARUS KAS (DISCOUNTED
CASH FLOW) (STUDI KASUS PEMANFAATAN ASET DESA DI
KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI)

Penulis
Ahmad Fauzi
Kepala Seksi Pelayanan Penilaian
KPKNL Jambi

Pendahuluan

Foto Pexels.com

Rumusan Masalah
Pada praktiknya, terdapat kesulitan
atau kekhawatiran pemerintah daerah
dan pemerintah desa dalam
menentukan besaran kontribusi yang
harus dibayarkan pihak mitra Bangun
Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna
(BSG) ke kas desa setiap
tahunnyakarena Peraturan
MenteriDalam Negeri Nomor1 Tahun
2016 tidak mengatur secara jelas
pertimbangan-pertimbangan dalam
menentukan besaran kontribusi
tahunan dan belum ada atau sedikit
kasus pemanfaatan aset desa dengan
bentuk BGS/BSG yang bisa dijadikan
benchmark. Di samping itu, sejauh mana
keterlibatan penilai pemerintah dalam
penilaian aset desa tidak diatur secara
tegas dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 1 Tahun 2016. Kajian ini
diharapkan dapat memberikan masukan
bagi perbaikan pengaturan
pemanfaatan aset desa khususnya
BGS/BSG. Dan kajian ini juga mencoba
memberikan  usulanalternatif cara
menentukan besarankontribusi tahunan
yangharus dibayarkan pihak mitra
BGS/BSG dalam pemanfaatan aset desa.

Juara I Lomba Kajian Ilmiah Carnival 2021
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Mengkaji pengaturan pemanfaatan
aset desa dengan bentukBGS/BSG.
Mencoba menentukan alternatif
cara atau teknik dalam menentukan
besaran kontribusi tahunan yang
wajar dari pemanfaatan aset desa
dengan bentuk BGS/BSG.

Tujuan Penelitian

dalam pembangunan desa. Dalam
mewujudkan desa mandiri, hal-hal yang
perlu dikembangkan adalah sarana dan
prasarana yang memadai sehingga
menunjang kegiatandi desa,
peningkatan pendapatan dan
kesejahteraan masyarakat desa,
pemanfaatan sumber daya alam yang
tersedia di desa secara berkelanjutan,
kemampuan untuk menunjang
pembangunan sendiri, kemampuan
masyarakat untuk memenuhi
kebutuhan sendiri, kemampuan
masyarakat desa untuk mengatur
dirinya sendiri dan tidak bergantung
pada bantuan luar.

Sumber daya desa yang dapat menjadi
sumber pendapatan asli desa
salahsatunya adalah aset desa yang
dimanfaatkan pihak ketiga. Aset desa
adalah barang milik desa yang berasal
dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau
diperoleh atas beban Anggaran dan
BelanjaDesa (APBDesa) atau perolehan
hak lainnya yang sah. Aset desa terdiri
atas: kekayaanasli desa, kekayaanmilik
desa yang dibeli atau diperoleh atas
beban APBDesa, kekayaan desa yang
diperoleh dari hibah dan sumbangan
atau yang sejenis, kekayaan desa yang
diperoleh sebagai pelaksanaan dari
perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh
berdasarkan ketentuan peraturan
undang- undang, hasil kerja sama desa,
dan kekayaan desa yang berasal dari
perolehan lainnya yang sah

Pengelolaan aset desa dilaksanakan
berdasarkan asas fungsional, kepastian
hukum, transparansi dan keterbukaan,
efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian
nilai. Pengelolaan aset desa merupakan
rangkaian kegiatan mulai dari
perencanaan, pengadaan, penggunaan,
pemanfaatan, pengamanan,
pemeliharaan, penghapusan,
pemindahtanganan, penatausahaan,
pelaporan, pembinaan, penilaian,
pengawasan dan pengendalian aset
desa.

Keterlibatan Penilai Pemerintah dalam
Pengelolaan Aset Desa
Salah satu bagian dalam pengelolaan
aset desa adalah penilaian. Pasal 30
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan
bahwapenilaian aset desa dalam rangka
pemanfaatan dan pemindahtanganan
berupa tanah dan/atau bangunan
dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau
Penilai Publik. Jadi, keterlibatan Penilai
Pemerintah dalam pengelolaan aset
desa terbatas pada penilaian tanah
dan/atau bangunan dalam rangka
pemanfaatan dan pemindahtanganan.
Namun, Peraturan Menteri Dalam
Negeri tersebut tidak menyatakan
secara jelas jenis nilai yang dihasilkan
oleh Penilai Pemerintah dalam penilaian
aset desa.

Pembahasan

Tinjauan Pustaka
Desa adalah kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul, dan/atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonsia. Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2014 menciptakan
pemikiran baru mengenai kebijakan tata
kelola desa secara nasional. Desa
berpotensi untuk berperan dalam
membangun kesejahteraan,
kemakmuran, dan kedaulatan bangsa.
Pemerintah desa mempunyai tugas
menjadi penyedia fasilitas dalam
pertumbuhan kemandirian dan
kesejahteraan desa. Sehingga
pemerintah desa harus memiliki data
pemetaan sumber daya alam, sumber
daya lain yang dapat dimanfaatkan 

Sebagai masukan pertimbangan
bagi pemerintah daerah dan
pemerintah desa dalam
menentukan kontribusi tahunan
dari pemanfaatan aset desa dengan
bentuk BGS/BSG.
Sebagai bahan bagi penilai
pemerintah dalam memberikan
asistensi pihak pemerintah daerah
dalam menentukan besaran
kontribusi tahunan dari
pemanfaatan aset desa dalam
bentuk BGS/BSG selama belum
diatur secara detil dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri.
Sebagai bahan masukan bagi
perbaikan pengaturan pemanfaatan
aset desa khususnya bentuk
BGS/BSG.

Manfaat Penelitian
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Sewa, yaitu pemanfaatan aset desa
oleh pihak lain dalam jangka
tertentu dan menerima imbalan
tunai.
Pinjam pakai, yaitu pemanfaatan
aset desa antara pemerintah desa
dengan pemerintah desa lain serta
lembaga kemasyarakatan desa di
desa setempat dalam jangka waktu
tertentu tanpa imbalan.
Kerjasama pemanfaatan, yaitu
adalah pemanfaatan aset desa oleh
pihak lain dalam jangka waktu
tertentu dalam rangka
meningkatkan pendapatan desa.
BGS, yaitu pemanfaatan barang
milik desa berupa tanaholeh pihak
lain dengan cara mendirikan
bangunan dan/atau sarana berikut
fasilitasnya, kemudian
didayagunakan oleh pihak lain
tersebutdalam jangka
waktutertentu yang telah
disepakati, untuk selanjutnya
diserahkan kembali tanah beserta
bangunan dan/atau sarana berikut
fasilitasnya setelah berakhirnya
jangka waktu.

Dengan telah berlakunya Peraturan
Menteri Keuangan Nomor
173/PMK.06/2020, penilaian aset desa
telah tegas dinyatakan
menjadikewenangan Penilai
Pemerintah pada KPKNL. Tidak seperti
penilaian Barang Milik Daerah yang
sudah dilengkapi petunjuk teknis
penilaiannya, penilaian aset desa belum
dilengkapi dengan petunjuk teknis
penilaian yang memadai.

Pengaturan Pemanfaatan Aset Desa
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 1 Tahun 2016
Pemanfaatan aset desa adalah
pendayagunaan aset desa secara tidak
langsung dipergunakan dalam rangka
penyelenggaraan tugas pemerintah
desa dan tidak mengubah status
kepemilikan. Pemanfaatan aset desa
dapat dilaksanakan sepanjang tidak
dipergunakan langsung untuk
menunjang penyelenggaraan
pemerintah desa. Bentuk pemanfaatan
aset desa berupa:

 

BSG, yaitu pemanfaatan barang milik
desa berupa tanaholeh pihak lain
dengan cara mendirikan bangunan
dan/atau sarana berikut fasilitasnya,
dan setelah selesai pembangunannya
diserahkan kepada pemerintah desa
untuk didayagunakan dalam jangka
waktu tertentu yang disepakati.

Pada gambar di atas disajikan beberapa
perbedaan pada berbagai bentuk
pemanfaatan aset desa berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
1 Tahun 2016.

Jika pemerintah suatu desa memiliki aset
berupa tanah yang dapat didayagunakan
dan sedang membutuhkan bangunan
beserta fasilitas namun tidak tersedia
dana dalam APBDes maka pemanfaatan
tanah aset desa tersebut sesuai jika
dilakukan dengan bentuk BGS/BSG.
Tata cara pemanfaatan aset desa
denganbentuk BGS/BSG hanya diatur
dalamdua pasal pada Peraturan Menteri
Dalam NegeriNomor 1 Tahun 2016.
Berikutini

pengaturan tata cara pemanfaatan aset
desa dengan bentuk BGS/BSG pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
1 Tahun 2016 yang disajikan dalam tabel
2 di halaman 

Studi Kasus Penilaian Aset Desa pada
Kabupaten Tebo Dalam Rangka
Pemanfaatan dengan Bentuk BGS

1.  Latar Belakang Pemanfaatan Aset
Desa dan Kondisi diLapangan

Latar belakang permohonan penilaian
aset desa dalam rangka pemanfaatan
dengan bentuk BGS adalah bahwa tanah
aset desa yang dijadikan pasar desa
tidak didukung fasilitas tempat
niaga/kios yang layak dan memadai.
Pemerintah desa setempat ingin segera
menyediakan fasilitas tempat niaga/kios
yang layak dan memadai bagi
masyarakat desa setempat untuk dapat
melakukan kegiatan perdagangan
namun terkendala pada dana yang
dibutuhkan untuk membangun fasilitas
tersebut.Objek penilaian berupa
sebidang tanah seluas 40.000 m2 yang
belum bersertipikat dan hanya
didukung surat sporadik atau surat
keterangan kepemilikan tanah. Lokasi
tanah aset desa berada di pinggir jalan
poros Tebo–Rimbo Bujang yang
disekitarnya merupakan kawasan
residensial dengant ingkat keramaian
cukup baik. Sudah ada pihak ketiga yang
siap untuk melakukan pembangunan 

Tabel 1 Perbedaan Bentuk-Bentuk Pemanfaatan Aset Desa Berdasarkan   
Sumber  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
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Tim yang dibentuk Pemerintah
Daerah tidak memiliki pengalaman
dalam menghitung besaran
kontribusi yang harus dibayar pihak
mitra BGS ke rekening kas desa,
Belum atau tidak mendapatkan
benchmark cara menentukan 

tempat niaga/kios dan
mendayagunakan mengoperasionalkan)
dalam jangka waktu 20 (dua puluh)
tahun dengan cara BGS. Pihak
pemerintah desa setempat berharap
pelaksanaan BGS dapat segera
dilakukan tahun ini demi mendukung
perekonomian masyarakat desa
setempat yang mayoritas penduduknya
bekerja pada sektor pertanian dan
perkebunan.

Kesulitan timbul ketika tim yang
dibentuk oleh Pemerintah Daerah
melakukan perhitungan besaran
kontribusi yang harus disetor pihak
mitra ke rekening kas desa setiap
tahunnya. Berdasarkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2016, besaran kontribusi ditetapkan
berdasarkan hasil perhitungan tim yang
dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
Melalui wawancara dan diskusi dengan
pihak pemerintah daerah dan
pemerintah desa diketahui bahwa
kesulitan tersebut timbul karena antara
lain:

kontribusi yang harus dibayar pihak
mitra BGS ke rekening kas desa,

Tidak ada proposal BGS dari pihak
mitra yang dapat dianalisis untuk
menentukan besaran kontribusi
yang harus dibayar pihak mitra,
Tidak terdapat petunjuk yang jelas
dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 1 Tahun 2016 dan
turunannya terkait pertimbangan-
pertimbangan dalam menentukan
besaran kontribusi yang harus
dibayar pihak mitra,
Adanya kekhawatiran tim yang
dibentukPemerintah Daerah
bahwabesaran kontribusi yang
dihasilkan dianggap merugikan
desa.

Di samping itu, sejauh mana penilai
pemerintah terlibat dalam proses
persetujuan pemanfaatan aset desa
dengan bentuk BGS/BSG tidak
dinyatakan dengan jelas pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2016 menyebabkan Tim PenilaiKPKNL
Jambi hanyamenyampaikan nilai wajar
tanah

objek BGS. Hal ini sangat berbeda
dengan peran penilai pemerintah dalam
persetujuan pemanfaatan BMN dalam
bentuk BGS/BSG dimana Tim Penilai
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
ditugaskan oleh pengelola barang untuk 

pertimbangan dalam menentukan
kontribusi yang harus dibayar pihak
mitra BGS/BSG ke kas desa,
pihak yang dapat menjadi pihak
mitra BGS/BSG,
perlu tidaknya proposal BGS/BSG
atau sekurangnya rancana anggaran
biaya (RAB) bangunan dan fasilitas
hasil BGS/BSG,
peran penilai dalam proses
persetujuan pemanfaatan BGS/BSG
(jenis nilai yang dihasilkan penilai).

melaksanakan penilaian atas objek
BGS/BSG dan sekaligus menganalisis
kelayakan bisnis atas proposal rencana
usaha BGS/BSG.

Jika membandingkan antarapengaturan
pemanfaatan aset desa pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2016 dengan pengaturan pemanfaatan
BMN pada Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020
tentang Pemanfaatan BMN
banyakpengaturan (khususnya
terkaitBGS/BSG) yang perlu
ditambahkan materi pengaturan pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 1 Tahun 2016, antara lain:

Pengaturan tersebut disesuaikan
dengan karakteristik aset desa yang
tentunya ada perbedaan dengan BMN
dan juga kondisi sumber daya yang
dimiliki pemerintah daerah dan
pemerintah desa.

2.Simulasi Perhitungan Kontribusi Yang
Harus Dibayar Pihak Mitra BGS Ke Kas
Desa

Pembangunan desa di Kab. Tebo harus
tetap berjalan salah satunya melalui
pengelolaan aset desa tanpa menunggu
peraturan yang ada diperbaiki menjadi
lebih ideal yang tidak pasti kapan akan
dilakukan. Untuk itu perlu juga penilai
pemerintah mendapatkan teknik untuk
menentukan kontribusi tahunan yang
harus dibayar pihak mitra BGS ke kas
desa sesuai dengan peraturan yang
berlaku saat ini. Hal ini perlu disiapkan
karena seringkali pemerintah daerah
atau pemerintah desa berkonsultasi
bahkan memohon untuk dilakukan
perhitungan menentukan kontribusi 

Tabel 2. Tata Cara Pemanfaatan Aset Desa dalam Bentuk BGS/BSG
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Melakukan penilaian untuk
menghasilkan nilai wajar dari aset
desa objek BGS berupa tanah
kosong.
Menentukan nilai wajar atas sewa
tanah desa objek BGS.

 yang harus dibayar oleh pihak mitra
BGS ke kas desa tiap tahunnya kepada
penilai pemerintah yang ada di KPKNL
setempat.

Dari empat bentuk pemanfaatan aset
desa, hanya pinjam pakai yang tidak
memberikan penerimaan bagi kas desa.
Suatu pendapatan diharapkan akan
dihasilkan dari pemanfaatan suatu
properti. Bentuk pemanfaatan yang
paling sering dilakukan dan mudah
dilaksanakan adalah sewa. Pemanfaatan
dalam bentuk sewa memberikan
penerimaan bagi kas desa berupa
besaran sewa sedangkan pemanfaatan
dalam bentuk BGS memberikan
penerimaan bagi kas desa berupa
kontribusi tahunan serta pemerintah
desa mendapatkan bangunan dan
fasilitas hasil BGS. Adanya pendapatan
bagi kas desa atau hasil dari
pemanfaatan antara sewa dan BGS
menjadi bridging atau pintu masuk
dalam menentukan kontribusi tahunan
oleh tim yang dibentuk Pemerintah Kab.
Tebo. Kontribusi tahunan dan nilai
bangunan beserta fasilitas hasil BGS
setidaknya sama dengan nilai wajar atas
sewa per tahun dari tanah aset desa
tersebut. Dengan demikian kontribusi
yang harus dibayar pihak mitra BGS
dapat dihitung dengan menggunakan
pendekatan pendapatan metode
diskonto arus kas (discounted cash flow)
sebagaimana menghitung nilai wajar
atas sewa.

Langkah-langkah menentukan
besarankontribusi yang harus dibayar
pihak mitra BGS kepada kas desa
dengan metode diskonto arus kas
(discounted cash flow) yang dapat
disarankan kepada tim yang dibentuk
oleh Pemerintah Daerah Kab. Tebo
karena tidak adanya proposal BGS
adalah sebagai berikut:

Menentukan nilai kini dari nilai wajar
atas sewa tanah aset desa objek BSG
yang diproyeksikan selama masa
pemanfaatan (dapat
mempertimbangkan adanya kenaikan
nilai wajar atas sewa).

Menselisihkan nilai kini dari nilai
wajar atas sewa tanah desa objek
BGS selama masa pemanfaatan
(hasil langkah c) dengan nilai kini
dari nilai wajar bangunan dan
fasilitas hasil BGS (hasil langkah e).
Menyusun proyeksi arus kas selama
masa BGS. Proyeksi ini merupakan
gambaran awal kontribusi yang
diharapkan harusdibayar pihak
mitra BGS ke kas desa. Hasil dari
proyeksi ini akan digunakan untuk
mendapatkan perkiraan awal nilai
kini dari arus kas (kontribusi
tahunan)
Melakukan uji sensitivitas
kontribusi yang harus dibayarkan 

Karena pemanfaatan dengan
bentuk BGS, bangunan dan fasilitas
hasil BGS diserahkan pada
pemerintah desa pada akhir masa
BGS maka nilai bangunan dan
fasilitas hasil BGS pada akhir masa
pemanfaatan (nilaibuku) dihitung
nilai kininya dengan tingkat
diskonto tertentu selama masa
pemanfaatan BGS.

Untuk menentukan nilai wajar atas
sewa tanah desa objek BGS dapat
menggunakan pendekatan pasar

dengan metode perbandingan data
pasar atau pendekatan pendapatan
dengan metode kapitalisasi
pendapatan (income capitalisation),
metode Gross Income Multiplier,
dan metode diskonto arus kas
(discounted cash flow).

Nilai wajar atas sewa
menjadipendapatan dari tanah aset
desa tersebut. Nilai wajar atas sewa
tanah desa objek BGS diproyeksikan
selama masa pemanfaatan dengan
dapat mempertimbangkan adanya
kenaikan nilai wajar atas sewa.
Selanjutnya dihitung nilai kini dari
nilai wajar atas sewa selama masa
pemanfaatan BGS dengan tingkat
diskonto tertentu.

Menentukan atau mengestimasi nilai
wajar bangunan dan fasilitas yang
akan dibangun pihak mitra BGS
sebagai hasil dari pemanfaatan aset
desa dengan bentuk BGS.

Menghitung nilai kini dari nilai buku
bangunan dan fasilitas hasil BGS di
akhir masa BGS.
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Luas tanah 40.000 m2.
Nilai wajar tanah desa hasil
penilaian tim penilai KPKNL Jambi
objek BGS Rp2.124.800.000,-.
Estimasi Nilai bangunan dan fasilitas
hasil BGS Rp10.000.000.000,-
Metode penyusutan garis lurus
dengan umur ekonomis bangunan
beserta fasilitas hasil BGS adalah
50Tahun.
Jangka waktu BGS ditentukan
sesuai Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 1 Tahun 2016 adalah
20 tahun.

Sebagai ilustrasi, berikut disajikan
simulasi perhitungan kontribusi yang
harus dibayar mitra BGS aset desa di
Kabupaten Tebo. Datadan asumsi  yang
digunakan dalam simulasi perhitungan
besaran kontribusi tersebut sebagai
berikut:

pihak mitra BGS selama masa BGS
yang menghasilkan nilai kini
kontribusi tahunan selama masa
BGS sama dengan selisihnilai kini
dari nilai wajar atas sewa tanah
desa objek BGS selama masa BGS
dengan nilai kini dari nilai wajar
bangunandan fasilitas hasil BGS
(hasil langkahf).

Nilai wajar atas sewa per tahun per
m2 Rp4.000,- dan diasumsikan
tetap selama masa BGS.
Tingkat diskonto menggunakan
yield SUN jangka waktu 20 tahun
7,19%.
Kontribusi yang harusdibayar pihak
mitra BGS tetap setiap tahunnya
selama masa BGS.

Tim yang dibentuk Pemerintah
Daerah tidak memiliki pengalaman
dalam menghitung besaran
kontribusi yang harus dibayar pihak
mitra BGS.
Belum atau tidak mendapatkan
benchmark cara menentukan
kontribusi yang harus dibayar pihak
mitra BGS ke rekening kas desa,
Tidak ada proposalBGS dari
pihakmitra yang dapatdianalisis
untuk menentukan besaran
kontribusi yang harus dibayar pihak
mitra,
Tidak terdapat petunjuk yang jelas
dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 1 Tahun 2016 dan
turunannya terkaitpertimbangan-
pertimbangan dalam menentukan
besaran kontribusi yang harus
dibayar pihak mitra.
Ada kekhawatiran tim yang
dibentuk Pemerintah Daerah bahwa
besaran kontribusi yang dihasilkan
dianggap merugikan desa.

pemanfaatan aset desa. Peraturan
Menteri Keuangan Nomor
173/PMK.06/2020 telah mempertegas
kewenangan Penilai Pemerintah pada
KPKNL untuk melakukan penilaian
kekayaan daerah pada Pemerintah
Desa. Pada tahun 2021, KPKNL Jambi
telah menerima tiga permohonan
penilaian aset milik pemerintah desa
dari Pemerintah Daerah Kab. Tebo
dalam rangka pemanfaatan yang salah
satunya dalam bentuk BGS.

Pada praktiknya, kesulitan ditemukan
dalam memproses persetujuan
pemanfaatan aset desa dengan bentuk
BGS terutama dalam menentukan
besaran kontribusi yang harus dibayar
pihak mitra BGS, karena:

Di samping itu, sejauh mana penilai
pemerintah terlibat dalam proses
persetujuan pemanfaatan aset desa
dengan bentuk BGS/BSG tidak
dinyatakan dengan jelas pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2016.

Saran
Perlu ditambahkan materi pengaturan
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 1 Tahun 2016 yang disesuaikan
juga dengan karakteristik aset desa 

Dari simulasi menggunakan
perhitungan sederhana dengan
Microsoft Excel dihasilkan kontribusi
yang harus dibayar mitra BGS adalah
Rp16.652.000,- atau 0,78% dari nilai
wajar tanah desa objek BGS. Karena
tidak terdapat proposal BGS maka
besaran kontribusi tersebut hanya
mempertimbangkan nilai wajar objek
BGS dan jangka waktu BGS tanpa
mempertimbangkan IRR dan NPV
proyek BGS bagi pihak mitra.

Penutup

Kesimpulan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 1 Tahun 2016 menumbuhkan
kesadaran Pemerintah Desa terhadap
pengelolaan aset desa yang baik untuk
meningkatkan kesejahteraan dan taraf
hidup masyarakat desa melalui 



Kajian Kita

M E D I A  O P P I N I  |  H A L A M A N  2 5

pertimbangan dalam menentukan
kontribusi yang harusdibayar pihak
mitra BGS/BSG ke kas desa,
pihak yang dapat menjadi pihak
mitra BGS/BSG,
perlu tidaknya proposal BGS/BSG
atau sekurangnya rancana anggaran
biaya (RAB) bangunan dan fasilitas
hasil BGS/BSG,
peran penilai dalam proses
persetujuan pemanfaatan BGS/BSG
(jenisnilai yang dihasilkan penilai).

serta kondisi sumber daya yang dimiliki
pemerintah daerah dan pemerintah
desa, antara lain:

2.Ketika tidak ada proposal bisnis BGS
pada pemanfaatan aset desa, kontribusi
yang harus dibayar pihak mitra BGS
setiap tahunnya dapat dihitung dengan
menggunakan pendekatan pendapatan
metode diskonto arus kas (discounted
cash flow) sebagaimana menghitung
nilai wajar atas sewa dengan syarat nilai
kini kontribusi tahunan selama masa
BGS dan nilai bangunan beserta fasilitas
hasil BGS setidaknya sama dengan
nilaikini dari nilai wajar atas sewa dari
tanah aset desa tersebut selama masa
BGS.

Lampiran
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Latar Belakang
Energi merupakan mesin penggerak
manusia.Saat ini, sebagian besar
penyediaan energi berasal dari proses
pembangkitan dengan energi yang tidak
terbarukan seperti batubara, minyak
bumi, dan gas alam. Hal ini memberikan
dampak adanya kerusakan lingkungan
baik dari proses penambangan maupun
sisa pembakaran. Selain itu, energi tak
terbarukan pada suatu waktu akan
habis.

Dalam konteks penyediaan energi di
Indonesia, Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat
energi fosil pada Tahun 2020 masih
menjadi penyumbang utama
pembangkit listrik di Indonesia.
Sumbangan energi fosil dari seluruh
pembangkit listrik Indonesia  mencapai
60.485 MW setara 85,31 persen dari
total kapasitas terpasang nasional.
Sedangkan porsi penggunaan energi
baru terbarukan untuk pembangkit
listrik Indonesia baru mencapai 14,69
persen.

Saat ini, penggunaan energi baru dan
terbarukan (renewable energy) masih
dalam proses pengembangan, sehingga
memerlukan biaya yang besar untuk
proses penelitian dan pengembangan
agar dapat digunakan secara massal dan
pada akhirnya dapat mengganti
penggunaan energi fosil seperti
batubara dalam penyediaan energi.

Pemerintah menargetkan pada tahun
2025 untuk mengurangi pembangkit
energi yang berasal dari batubara,
dengan demikian pemerintah harus
berpartisipasi secara intensif dalam
penelitian dan pengembangan energi
baru dan terbarukan.

 Salah satu bentuk pembangkit energi
baru terbarukan adalah Pembangkit
Listrik Tenaga Surya (PLTS), dengan
memanfaatkan cahaya matahari yang
sepanjang tahun menyinari negeri ini.
Namun PLTS memerlukan lahan yang
sangat luas untuk menyimpan panel
surya sebagai tempat menangkap sinar
matahari untuk selanjutnya dikonversi
menjadi sumber energi.

DJKN sebagai Pengelola BMN
diharapkan mampu berpartisipasi aktif
dalam penyediaan lahan untuk
penelitian dan pengembangan
energibaru dan terbarukan, khususnya
PLTS yang memerlukan lahan yang luas.
DJKN bisa melakukan pemetaan
terhadap BMN berupa tanah yang
sangat luas  seperti tanah untuk
perkebunan, tanah kosong, dan lainnya.
Sehingga tanah-tanah tersebut dapat
dioptimalisasi untuk penelitian dan
pengembangan PLTS.

Dalam rangka mewujudkan hal
tersebut, Kantor Wilayah DJKN
Lampung dan Bengkulu sebagai
Pengelola Barang Milik Negara bersama
dengan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan c.q. Institut Teknologi
Sumatera (ITERA), berkejasama untuk
mewujudkan hal tersebut dengan
melakukan pembangunan Proyek
Laboratorium Pembangkit Listrik
Tenaga Surya (PLTS) 1 MWP (mega
watt peak) dan Pusat Penelitian dengan
skema Pemanfaatan Barang Milik
Negara dalam bentuk Kerjasama
Pemanfaatan (KSP) pada Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Institut
Teknologi Sumatera (ITERA)

 Selanjutnya dalam tulisan ini akan dikaji
lebih mendalam terhadap manfaat dan
dampak ekonomi sosial yang didapat
Pemerintah atas dibangunnya
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
1 MWP (mega watt peak) dan Pusat
Penelitian dengan skema Pemanfaatan
Barang Milik Negara dalam bentuk
Kerjasama Pemanfaatan (KSP) pada
Institut Teknologi Sumatera (ITERA).

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut,
maka permasalahan yang akan dibahas
dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu
bagaimana manfaat dan dampak
ekonomi sosial yang didapat
Pemerintah atas dibangunnya
Infrastruktur Energi Baru dan
Terbarukan (Renewable Energy) berupa
Pembangkit Listrik Tenaga Surya
(PLTS)1 MWP (mega watt peak) dan
Pusat Penelitian dengan skema
Pemanfaatan Barang Milik Negara
dalam bentuk Kerjasama Pemanfaatan 

MANFAAT DAN DAMPAK EKONOMI SOSIAL ATAS KERJASAMA
PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA
BERUPA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR ENERGI BARU DAN
TERBARUKAN BERUPA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA
(PLTS) PANEL SURYA PV SEBESAR 1 MWP PADA 
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Penulis
Dadang Noor Fithri
Penilai Pemerintah Ahli Muda
KPKNL Bandar Lampung

Pendahuluan

Foto Pexels.com

Juara II Lomba Kajian Ilmiah Carnival 2021
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(KSP) pada Institut Teknologi Sumatera
(ITERA).

Tujuan
Mengacu pada perumusan masalah
sebagaimana dikemukakan diatas, maka
tujuan tulisan ini adalah
untukmengetahui apa saja manfaat dan
dampak ekonomi sosial yang didapat
atas dibangunnya Infrastruktur Energi
Baru dan Terbarukan (Renewable
Energy) berupa Pembangkit
ListrikTenaga Surya (PLTS) 1 MWP
(mega watt peak) dan Pusat Penelitian
dengan skema Pemanfaatan Barang
Milik Negara dalam bentuk Kerjasama
Pemanfaatan (KSP) pada Institut
Teknologi Sumatera (ITERA).

115/PMK.06/2020 Tentang
Pemanfaatan Barang Milik Negara.

 Keberadaan laboratorium PLTS 1 MWp
di ITERA yang dibangun atas kolaborasi
Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu,
ITERA, PT Wijaya Karya dan PT Surya
Utama Nuansamelalui pola kerjasama
pemanfaatan (KSP) dan telah
mendapatkan persetujuan pemanfaatan
BMN melalui surat persetujuan Kepala
KPKNL Bandar Lampung an. Menteri
Keuangan nomor S-
41/MK.6/WKN.05/KNL.03/ 2020
tanggal 24 September 2020.
Pembangunan laboratorium PLTS ini
menjadi kebanggaan ITERA dan
Provinsi Lampung terutama dalam
pengembangan renewable energy
sebagai upaya pemenuhan energi listrik
secara mandiri, tidak hanya itu, ITERA
juga menjadi kampus dengan
laboratorium PLTS terbesar di
Indonesia yang diharapkan menjadi
pusat munculnya inovasi dan riset-riset
baru tentang energi surya.
Laboratorium PLTS ITERA tidak hanya
dapat dimanfaatkan oleh para dosen
dan mahasiswa ITERA saja, tetapi juga
oleh para dosen dan mahasiswa
perguruan tinggi lainnya, para peneliti,
hingga tenaga professional sehinggga
PLTS ITERA dapat mengispirasi
perguruan tinggi dan pihak-pihak
lainnya dalam pengembangan energi
terbarukan dan memberikan kontribusi
dalam pemulihan ekonomi nasional.

Proses pemasangan dan pembangunan
instalasi PLTS dilakukan dari bulan
September 2020 sampai dengan
Desember 2020 dan sejak bulan Januari
2021 PLTS sudah berfungsidan mampu
memproduksi 1 MWp (mega watt peak).
Sumber energi listrik ini digunakan oleh
ITERA untuk mendukung sumber energi
listrik yang selama ini dipasok oleh PT
PLN.

Target Project
Selanjutnya dengan memperhatikan
bahwa pemanfaatan lahan ITERA yang
dibangun PLTS yang didanai oleh pihak
swasta dan dioperasionalkan oleh pihak
swasta dalam jangka waktu 25 tahun,
serta adanya penyerahan PLTS tersebut
setelah jangka waktu 25 tahun dari
pihak swasta kepada ITERA, maka cara
pemanfaatan BMN milik ITERA ini
adalah melalui mekanisme kerjasama
pemanfaatan (KSP) sesuai Peraturan
Menteri Keuangan No.
78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pemanfaatan BMN jo.
PMK 115/PMK.06/2020, dengan
tender mencari mitra/pihak swasta.

Sebagai pengelola kekayaan negara,
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
dengan paradigma baru sebagai
Distingushed Asset Manager tentunya
berupaya memaksimalkan seluruh aset
yang berada dalam kelolaannya menjadi
aset yang bermanfaat dari sisi ekonomi,
sosial dan juga finansial.

Pembahasan

Gambaran Umum Objek 
Pembangunan Laboratorium
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
1 MWp (mega watt peak) dan Pusat
Penelitian dengan skema kerjasama
pemanfaatan (KSP) pada Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Institut
Teknologi Sumatera (ITERA) dibangun
di atas Barang Milik Negara (BMN)
berupa sebagiantanah seluas 10.500 m2
dengan nilai wajar sebesar
Rp.12.509.070.000,- (dua belas miliar
rupiah lima ratus sembilan juta tujuh
puluh ribu rupiah). Bidangtanah ini
merupakanbagian dari Sertifikat Hak
Pakai Nomor 02/Desa Sabah Balau,
tanggal 03 Maret 2014 dengan luas
keseluruhan 274 Ha (2.740.000 m2)
atas nama Pemerintah Republik
Indonesia c.q. Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan, terletakdi Jalan
Terusan Ryacudu, Desa Way Hui,
Kecamatan Jati Agung, Kabupaten
Lampung Selatan. Sebelumnya lahan
seluas 10.500 m2 tersebut
dimanfaatkan sebagai ruang terbuka
hijau di lingkungan kampus ITERA.
Adapun jangka waktu pelaksanaan KSP
selama 25 tahun.

Dalam rangka pemanfaatan BMN
berupa tanah tersebut, proses
penunjukan mitra dilakukan melalui
proses seleksi umum sesuai Peraturan
Menteri Keuangan (PMK) Nomor
78/PMK.06./2014 jo. PMK Nomor 

Gambar 1  PLTS ITERA Panel Surya PV sebesar 1 MWp



Kajian Kita

M E D I A  O P P I N I  |  H A L A M A N  2 9

Metode Deskriptif Kuantitatif

 Demikian pun dengan lahan BMN milik
ITERA ini tentunya harus menjadi aset
yang mampu menyumbang PNBP bagi
negara, menyumbang manfaat ekonomi
bagi masyarakat sekitar serta
meberikan manfaat finansial bagi pelaku
ekonomi yang ikut serta dalam
pengelolaannya.

Metode Analisis
Merujuk kepada Keputusan Direktur
Jenderal Kekayaan Negara Nomor
438/KN/2020 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Analisis Manfaat dan
Dampak Ekonomi Sosialdalam
melakukan analisisuntuk mengetahui
capaian project optimalisasi Tim
menggunakan metode deskriptif
kualitatif, metode input-output, dan
metodedeskriptif kuantitatif
untukmelihat manfaat dan dampak
ekonomi sosial atas Kerjasama
pemanfaatan pembangunan PLTS
ITERA Panel Surya PV sebesar 1 MWp
tersebut.

 

Manfaat Ekonomi
Pendekatan menggunakan metode
kuantitatif digunakan untuk menghitung
manfaat ekonomiyang akan dihasilkan
atas objek analisisselama jangka waktu
kerja sama atau umur bangunan dengan
menggunakan data dan informasi yang
berasal dari sumber berupa penelitian
pasar, wawancara, peraturan perpajakan,
standar upah regional dan nasional, dan
sumber data lainnya. Selanjutnya
menentukan besaran tingkat diskonto
sosial (social discount rate) kemudian
menghitung nilai sekarang dari manfaat
ekonomi dengan menggunakan tingkat
diskonto sosial.

Berdasarkan analisis yang dilakukan,
diperoleh data manfaat ekonomi bagi
Pemerintah atas kerjasama pemanfaatan
pembangunan PLTS ITERA Panel Surya
PV sebesar 1 MWp sebagai berikut:

Rerata penurunan listrik PLN kurun
waktu Januari sampai dengan Mei
2021 dibandingkan dengan periode
yang sama di tahun sebelumnya
adalah sebesar 73,3% atau sebesar
91.714 KWH per bulan, dimana
dengan tarif Rp1.300/KWh maka
terjadi penghematan pembayaran
listrik ke PLN sebesar
Rp1.430.738.400,00 pada tahun
pertama (data diperoleh dari ITERA)
Terserapnya tenaga kerja atas
beroperasinya PLTS selama masa
KSP, yang ditugaskan sebagai
operator laboratorium PLTS dengan
besaran gaji yang diberikan sebesar
Rp.8.000.000,-/orang/bulan,
denganasumsi kenaikan gaji 5% per
tahun sebanyak 2 orang operator
lab, didapat manfaat ekonomi pada
tahun pertama dari penyerapan
tenaga kerja adalah sebesar
Rp192.000.000,00 (data diperoleh
dari PT WikaEnergy dan PT SUN).
Kontribusi tetap yang diterima
negara atas kompensasi dari
pelaksanaan kerjasama
pemanfaatan selama 25 Tahun
sebesar 0,15% dikali nilai wajar 

Pendekatan menggunakan metode
deskriptif kuantitatif digunakan
untuk menghitung manfaat
ekonomi yang akan dihasilkan atas
objek analisis selama jangka waktu
kerja sama atau umur bangunan
dengan menggunakan data dan
informasi yang berasal dari sumber
berupa penelitian pasar, peraturan
perpajakan, standar upah regional
dan nasional, dan sumber data
lainnya. Selanjutnya menentukan
besaran tingkat diskonto sosial
(social discount rate) kemudian
menghitung nilai sekarang dari
manfaat ekonomi dengan
menggunakan tingkat diskonto
sosial.
.Metode Input Output
Metode input output adalah
metode matematis yang digunakan
untuk menelaah struktur
perekonomian hubungan antar
industri untuk memahami saling
ketergantungan dan kompleksitas
perekonomian serta untuk
mempertahankan keseimbangan
antara supply (penawaran) dan
demand (permintaan).

.

Metode Deskriptif Kualitatif

MPendekatan menggunakan
metode kualitatif berisi penjelasan
secara naratif sektor-sektor sosial
dalam masyarakat yang
memperoleh manfaat/terdampak
atas proyek atau kebijakan.

Tabel 1. Rerata Penurunan Konsumsi Listrik PLN

Tabel 2. Pemakaian Listrik PLN Sebelum dan Sesudah Beroperasinya PLTS
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Persentase pembagian keuntungan
(profit sharing) sebesar 11,34% dari
net cash flow atas pelaksanaan
operasi dan investasi pertahun
dimulai satu tahun setelah
dioperasionalkan pada tahun kedua 

Penerimaan negara atas pajak
penghasilan sebesar 10% dari
penerimaan penjualan listrik yang
dihasilkan atas beroperasinya PLTS
(dimulai tahun kedua).
Pengurangan penggunaan bahan
bakar fosil berupa batubara yang
digantikan dengan energisurya yang
merupakan energi baru terbarukan
selama masa KSP, dimanadari data 

Pada akhir masa KSP, maka atas
PLTS Panel Surya PV sebesar1
MWp beserta Laboratorium dengan
nilai awal investasi pembangunan
yang dikeluarkan oleh mitra sebesar
Rp.15.000.000.000,00 akan menjadi
Barang Milk Negara (diserahkan
kepada Pengguna Barang), dengan
asumsi depresiasi nilai bangunan
sebesar 4% / tahun.
Selanjutnya dikalikan dengan
tingkat diskonto sosial selama masa
KSP selama 25 Tahun. Tingkat
diskonto sosial adalah besaran yang
mencerminkan penilaian relatif dari
masyarakat terhadap nilai kini
dibandingkan dengan nilainya di
masa depan. Tingkat diskonto sosial
yang digunakan oleh Tim adalah 9%.
Hal ini berdasarkan data tingkat
diskonto sosial negara Indonesia
yang dikeluarkan oleh Asian
Development Bank (Guidelines for
the economic analysis of project
2017) adalah sebesar 9%.
Selanjutnya dari perhitungan total
nilai manfaat ekonomi selama 25
Tahun masa kerjasama
pemanfaatan PLTS Itera Panel
Surya PV sebesar 1 MWP adalah
sebesar Rp24.632.905.994,00.

Dampak Ekonomi
Analisis Input Output digunakan untuk
mengetahui peranan sektor tertentu
dalam perekonomian dan memberikan
gambaran menyeluruh mengenai
keterkaitan antar sektor. Tabel IO
merupakan uraianstatistik dalam
bentuk matriks yang menyajikan
informasi tentang transaksi barang dan
jasa serta saling keterkaitan antar 

BMN dengan kenaikan nilai wajar
BMN sebesar 3,34% pertahun,
dimana pada tahun pertama negara
telah menerimakontribusi tetap
sebesar Rp.18.763.605,00 (data
diperoleh dari surat persetujuan
Kepala KPKNL Bandar Lampung an.
Menteri Keuangan nomor S-
41/MK.6/WKN.05/KNL.03/ 2020
tanggal 24 September 2020 dan
Tim Penilai KSP ITERA)..

Tabel 3. Perhitungan Manfaat Ekonomi

(data diperoleh dari surat
persetujuan Kepala KPKNL Bandar
Lampung an. Menteri Keuangan
nomor S-41/MK.6/WKN.05/
KNL.03/ 2020 tanggal 24
September 2020 dan Tim Penilai
KSP ITERA).

yang diperoleh pada tahun pertama
masa KSP dapat mengurangi
penggunaan bahan bakar fosil
berupa batubara sebesar 305,74
ton. Selanjutnya dengan mengacu
kepada grafik harga batu bara
acuan yang dikeluarkan oleh
Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral untuk bulan
Januari2021 yaitu sebesar75.00
USD/ton, maka pada tahun pertama
masa KSP dapat menghemat
penggunaan batu bara sebesar
Rp330.199.200,00.



Kajian Kita

M E D I A  O P P I N I  |  H A L A M A N  3 1

Mengidentifikasi biaya yang
merupakan biaya investasi yang
dikeluarkan untuk membuat sebuah
proyek dapat terwujud. Pada
pembangunan PLTS Itera Panel
Surya PV sebesar 1 MWP
berdasarkan perhitungan yang
dilakukan terdapat kebutuhan biaya
investasi yang dibutuhkan sebesar
Rp15.000.000.000,00.
Menyiapkan tabel input-output (I-
O). Data yang diperlukan untuk
analisis IO berasal dari Tabel Input-
Output Indonesia Transaksi
Domestik Atas Dasar Harga
Produsen (17 Lapangan Usaha),
2016 yang dikeluarkan oleh BPS.
Menjumlahkan semua data pada
kolom input per sektor dan jumlah
permintaan akhir dari tabel
transaksi atas dasarprodusen.
Menyiapkan tabel transaksi antara.
Tabel transaksi antara merupakan
sebuah tabel yang berisi barang dan
jasa yang habis digunakan dalam
proses produksi.
Menghitung besarankoefisien input
masing-masing sektordari
data/tabel koefisien input (matriks
A).
Membuat matriks identitas (matriks
I) dengan rumusan/formula bahwa
nilai/angka pada diagonal matriks
semua sektor dengan angka 1
selebihnya berupa angka 0.
Setelah didapatkan nilai koefisisan
input (matriks A) dan nilai dari
matriks identitas (matriks I),
kemudian menghitung matriks
Leontif dengan rumusan matriks
identitas dikurangkan dengan
koefisien (I-A).
Selanjutnya dilakukan perhitungan
efek pengganda untuk rencana
pengembangan investasi (rencana 

satuan kegiatan ekonomi (sektor) dalam
suatu wilayah pada suatu periode waktu
tertentu. Oleh karena itu, tabel IO
merupakan sebuah model kuantitatif
yang menunjukkan potret keadaan
ekonomi (economics landscape) suatu
wilayah pada suatu periode tertentu
(tahun).

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam
analisis IO yaitu:

Dari hasil perhitungan analisis IO,
atas rencana investasi pembangunan
PLTS Iteramaka telah dilaksanakan
injeksi pada sektorpengadaan listrik
dan gas. Atas injeksi tersebut telah
dilaksanakan pembuktian
menggunakan formula MMULT dan
didapatkan hasil selisih atas
pembuktian yang menggunakan
formula MMULT dan total output
domestik atas dasar harga dasar atas
injeksi investasi pada permintaan
akhir sektor konstruksi.
Berdasarkan injeksi rencana
pembangunan PLTS yang dilakukan, 

Selanjutnya dari perhitungan yang
ada, diperoleh kesimpulan bahwa
dengan stimulus pada permintaan
akhir di bidang pengadaan listrik
dan gas pembangunan PLTS ITERA 

Sektor pengadaan listrik dan
gas sebesar
Rp29.043.000.000,00
Sektor pertambangan dan
penggalian sebesar
Rp7.636.000.000,00
Sektor industri pengolahan
sebesar Rp2.469.000.000,00
Sektor jasa keuangan dan
asuransi Rp1.372.000.000,00
Sektor jasa perusahaan
Rp917.000.000,00

maka didapatkan pengaruh dampak
pada 5 sektor terbesar yaitu:

pembangunan) dalam analisis IO
yang bertujuan untuk menghitung
berapa kali dampak dari permintaan
akhir yang di proxy kan dari rencana
pembangunan. Permintaan akhir
pada sektor konstruksi akan di
injeksikan (dijumlahkan) dengan
besaran biaya renovasi dan
pemeliharaan sesuai dengan
rencana investasi, sehingga akan
didapatkan selisih yang mendorong
output sektor yang terdampak atas
investasi yang dilakukan. Rencana
biaya modal dan biaya operasional
yang dikeluarkan oleh Mitra KSP
sebesar Rp15.000.000.000,00.

Dari perhitungan tersebut,
berdasarkan rencana biaya yang
dikeluarkan sebesar
Rp15.000.000.000,00 maka
besarnya perubahan nilai menjadi
Rp44.283.000.000,00 yang
menghasilkan angka pengganda
sebesar 2.95, dari hasil tersebut
berarti bahwa setiap Rp1 nilai
investasi berupa pembangunan
sebuah proyek menghasilkan efek
pengganda   sebesar 2.95 kali.
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Mengidentifikasi manfaat sosial.

Manfaat Sosial 
Manfaat sosial dapat dilakukan
analisisdengan menggunakan metode
deskriptif kualitatif yang berisi
penjelasan secara naratif sektor-sektor
sosial dalam masyarakat yang
memperoleh manfaat atas proyek
kerjasama pemanfaatan PLTS Panel
Surya PV sebesar 1 MWP pada Institut
Teknologi Sumatera (ITERA), dengan
langkah-langkah sebagai berikut:

dengan total investasi mitra sebesar
Rp15.000.000.000,00 maka
proyeksi besarnya perubahan nilai
(output multiplier) yang di dapat
adalah sebesar
Rp44.283.000.000,00 dengan hasil
efek pengganda 2.95, nilai tambah
sebesar Rp13.552.000.000,00,
potensi pendapatan (income
multiplier) sebesar
Rp4.399.000.000,00, dan potensi
bagi tumbuhnya lapanganpekerjaan
(employmentmultiplier) sebanyak
43 orang.

Mendeskripsikan manfaat sosial.

Terdapat manfaat lingkungan
(environmental benefits), yaitu
dengan adanya pengurangan
penggunaan bahan bakar fosil
berupa batubara dalam energi baru
terbarukan ini, maka akan
mengurangi emisi gas rumah kaca
(pengurangan gas CO2) yang dapat
menimbulkan pencemaran udara,
serta polutan radioaktif yang dapat
meningkatkan paparan
radioaktivitas alam, dimana dari
data yang diperoleh dari pihak Mitra
pada tahun pertama masa KSP 

Peningkatan kualitas pembelajaran
di ITERA berdasarkan indikator
keberhasilan yang dirancang oleh
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Kemendikbud), yaitu:

Manfaat sosial yang dapat
dideskripsikan dari hasil proyek
kerjasama pemanfaatan PLTS Panel
Surya PV sebesar 1 MWP pada Institut
Teknologi Sumatera (ITERA) ini adalah:

Identifikasi manfaat sosial
dilakukan untuk menghitung
manfaat lain yang tidak termasuk
dalam manfaat ekonomi

IDeskripsi manfaat sosial dilakukan
untukmemperoleh gambaran
manfaat sosial berdasarkan sumber
data dari penelitian pasar dan
sumber data lainnya.

Pelaksanaan Kerja Praktik di
PLTS;

Unit Pelaksana Teknis (UPT) PLTS
ITERA menerima mahasiswa yang
akan melakukan kerja praktik dari
Program Studi di ITERA dengan
melakukan pendaftaran dengan
melampirkan proposal yang
berisikan judul kerja praktik. Proses
pelaksanaan kerja praktik
dilakukan selama 40 hari dengan
penempatan yang sesuai dengan
judul kerja praktik yang diajukan
untuk mendukung pelaksanaan 

pembelajaran baik berupa magang
diindustri maupun pengalaman
pembelajaran di laboratorium PLTS.
Selainitu, tersedia juga ruangan dan
sarana yang mendukung kelas
kolaboratif dan partisipatif serta
terciptanya program studi
berstandar Internasional.

Adanya Praktikum terkait
beberapa prodi;

Modul Perancangan;
Modul O&M;
Modul Ekonomi Teknik

Fisika;
Teknik Elektro;
Teknik Sistem Energi;
Teknik Fisika;
Teknik Informatika;
Teknik Biomedis;
Teknik Telekomunikasi;
Teknik Material.

UPT PLTS ITERA memberikan
beberapa modul praktikum kepada
beberapaprogram studi
dengandengan cakupan materi
berupa:

Program studi diberi kebebasan
untuk mengembangkan modul
praktikum yang disediakan UPT
PLTS ITERA untuk disesuaikan
dengan mata kuliah yang terdapat
pada program studi untuk
mendukung tercapainya lulusan
yang berkualitas, berkarakter dan
memiliki daya saing tinggi.

Adapun Program Studi yang
memiliki hubungan paling dekat
dengan penerapan PLTS, antara
lain:

Publikasi hasil penelitian
dengan fasilitas PLTS;
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Meningkatkan peranan energi baru
dan terbarukan dalam bauran
energi nasional dan percepatan
peningkatan pemanfaatan energi
surya, serta mendorong
berlangsungnya industri energi
surya dalam negeri;
Meningkatkan lapangan kerja.

Mencerdaskan kehidupan bangsa;
Meningkatkan kesejahteraan
masyarakat;
Meningkatkan kemandirian dan
ketahananenergi

Dampak Sosial 
Dampak sosial dapat dilakukan
analisisdengan menggunakan metode
deskriptif kualitatif yang berisi
penjelasan secara naratif sektor-sektor
sosial dalam masyarakat yang
memperoleh dampak secara luas atas
beroperasinya PLTS Panel Surya PV
sebesar 1 MWP pada Institut Teknologi
Sumatera (ITERA) ini, dampak sosial
yang dapat di deskripsikan adalah
berupa:

Kendala Sosial 
Hambatan/tantangan/isu kecil yang
menyebabkan manfaat proyek PLTS
baru dapat dirasakan secara nyata pada
bulan Januari 2021 dikarenakan perlu
adanya standardisasi/uji tes jaringan
(interkoneksi) oleh PT PLN atas
jaringan/infrastruktur yang dimiliki oleh
ITERA, namun hal tersebut dapat dilalui
dengan kesiapan jaringan dan
koordinasi yang baik dengan PT PLN
yang hasilnya dapat diukur dengan hasil
standardisasi/uji jaringan yang
dinyatakan baik dan layak.

dapat menghindari terbentuknya
gas CO2 sebanyak 762,05 ton (grid
emission factor 0,6790 kg
CO2/kwh), atau setara dengan
penanaman pohon baru sebanyak
41.642 pohon 

Tabel 4. Manfaat lingkungan (environmental benefits atas berdirinya PLTS
ITERA

Manfaat Ekonomi

Kesimpulan

Mengacu pada hasil pembahasan di
atas, maka dapat diketahui bersama
bahwa banyak sekali manfaat dan
dampak ekonomi sosial yang didapat
Pemerintah atas Kerjasama
Pemanfaatan Barang Milik Negara
Berupa Pembangunan Infrastruktur
Energi Baru dan Terbarukan Berupa
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
Panel Surya PV Sebesar 1 MWp Pada
Institut Teknologi Sumatera (ITERA) ini,
yaitu:

manfaat melalui rerata
penurunan penggunaan listrik
PLN;
manfaat melalui penyerapan
tenaga kerja;
manfaat melalui kontribusi
tetap;
manfaat pembagian
keuntungan (profitsharing);
manfaat penerimaan negara
atas pajak penghasilan;
manfaat pengurangan
penggunaan bahan bakar fosil
batubara; dan
manfaat atas kepemilikan PLTS 

Perhitungan total nilai manfaat
ekonomi selama 25 Tahun masa
kerjasama pemanfaatan PLTS Itera
Panel Surya PV sebesar 1 MWP
dengan menggunakan social
discount rate sebesar 9% adalah
sebesar Rp24.632.905.994,00 yang
terdiri dari:

sepenuhnya setalah masa
berakhir kerjasama
pemanfaatan.

Dampak Ekonomi

Perhitungan proyeksi dampak
ekonomi selama masa KSP yaitu
besarnya perubahan nilai (output
multiplier) yang didapat adalah
sebesar Rp44.283.000.000,00
dengan hasil efek pengganda 2.95,
nilai tambah sebesar
Rp13.552.000.000,00, potensi
pendapatan (income multiplier)
sebesar Rp4.399.000.000,00, dan
potensi bagi tumbuhnya lapangan
pekerjaan (employment multiplier)
sebanyak 43 orang.

Manfaat  Sosial

peningkatan kualitas
pembelajaran di ITERA;
manfaat lingkungan
(environmental benefits)
berupa pengurangan emisi gas
rumah kaca (pengurangan gas
CO2) yang dapat menimbulkan
pencemaran udara, serta
polutan radioaktif yang dapat
meningkatkan paparan
radioaktivitas alam;
meningkatkan peranan energi
baru dan terbarukan dalam
bauran energi nasional dan
percepatan peningkatan
pemanfaatan energi surya,
serta mendorong
berlangsungnya industri energi
surya dalam negeri; dan
meningkatkan lapangan kerja.
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 Dampak Sosial
mencerdaskan kehidupan
bangsa;
meningkatkan kesejahteraan
masyarakat; dan
meningkatkan kemandirian dan
ketahanan energi.

 Dengan banyaknya manfaat dan
dampak ekonomi sosial yang didapat
Pemerintah atas Kerjasama
Pemanfaatan BMN berupa
pembangunan PLTS tersebut, maka
perlukiranya DJKN sebagaiPengelola
BMN mampuberpartisipasi aktif dalam
penyediaan lahan untuk penelitian dan
pengembangan energibaru dan
terbarukan dimaksud, khususnya PLTS
yang memerlukan lahan yang luas, dan
Penilai Pemerintah di lingkungan DJKN
dalam rangka mewujudkan visi menjadi
Penilai Pemerintah yang berintegritas,
profesional, independen, dan menjadi
teladan bagi profesi Penilai dalam
mendukung pembangunan
perekonomian Indonesia, selanjutnya
dapat berperan aktif sebagai
pendukung utama project tersebut
dengan melakukan perhitungan Nilai
Wajar objek, melakukan analisis
kelayakan bisnis berupa perhitungan
kontribusi tetap dan pembagian
keuntungan (profit sharing), dan
melakukan analisismanfaat dan
dampakekonomi sosial atas
pembangunan infrastruktur energi baru
dan terbarukan berupa Pembangkit
Listrik Tenaga Surya (PLTS).
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Latar Belakang
Isu perubahan iklim yang sudah lama
menjadi isu global harus mendapatkan
perhatian dari pemerintah (Irama 2020).
Penanganan isu perubahan iklim ini
setidaknya mencakup untuk
pengurangan emisi gas rumah kaca dan
ketahanan iklim, dan memprioritaskan
pengeluaran belanja Nagara yang ramah
lingkungan untuk mencapai upaya
maksimal dalam keberlanjutan
pembangunanan Indonesia di masa
mendatang. Hal ini juga sejalan dengan
tujuan pembangunan berkelanjutan
sebagaimana dideklarasikan oleh
sebagaianbesar Negara dunia, termasuk
Indonesia pada Paris Agreement di
tahun 2016.

Banyak dampak yang dirasakan oleh
masyarakat di seluruh duniasebagai
akibat dari perubahan iklim. Dampak
dari perubahan iklim tersebut tidak
hanya bersumber dari dampak yang
terlihat secara fisik seperti tren
peningkatan suhu, kelangkaan air,
naiknya permukaan laut dan
produktivitas produksi pangan, tetapi
juga berdampak pada ekonomi
(Auffhammer, 2019). Bahkan, secara
khusus dalam sebuah peneilitian yang
menekankan pada kaitan antara
perubahan iklim dengan potensi
kemiskinan di daerah pedesaan
Indonesia, terlihat bahwa apabila
masalah perubahan iklim ini tidak
diatasi maka akan berpengaruh pada 

peningkatan kemiskinan (Fujii T 2016).

Dengan letak Indonesia yang berada di
garis khatulistiwa dengan iklim tropis,
makafungsi hutan memiliki peran
penting dalampengelolaan iklim. Pada
fungsi tersebut, hutan dapat dianggap
sebagai penyerap karbon. Oleh karena
itu, peningkatan, pelestarian, dan
mempertahankan kawasan hutan
diharapkan dapat mengurangi
pelepasan karbon ke atmosfer, yang
akan berdampak pada penurunan laju
perubahan iklim.

Tidak hanya itu, dengan potensi sumber
daya kehutanan Indonesia yang sangat
besar, perlu kiranya untuk mencari
sumber pendanaan yang dapat
menopang perekonomian sekaligus
mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

Rumusan Masalah
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya
yang berkaitan dengan pelayanan
penilaian, Penilai Pemerintah pada
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
dapat melakukan penilaian sumber daya
kehutanan dengan objek berupa hutan
lindung dan hutan konservasi. Namun
demikian, mengingat bahwa potensi
kawasan hutan merupakan bagian yang
tidak dapat dipisahkan dari potensi
serapan karbon yang dapat mengurangi
dampak negatif perubahan iklim, maka
perlu pendekatan yang optimal dan
komprehensif untuk penyelesaian
permasalahan tersebut.

Bagaimana potensi serapan karbon
tanaman hutan pada Taman
Nasional Aketajawe Lolobata?

Dalam pengelolaan serapan karbon
pada kawasan kehutanan, dapat
dilakukan dari berbagai skema antara
lain dengan mengukur pertumbuhan
setiap jenis vegetasi tanaman hutan,
kawasan tutupan lahan, dan faktor lain
yang saling berakitan erat. Disamping
itu, untuk memonetisasi nilai serapan
karbon yang timbul, juga dapat dilihat
secara tidak langsung dari skema
perdagangan karbon. Disamping itu,
sebagai sarana pendukung
pembangunan, dapat pula disusun
kebijakan pembiayaan yang bersumber
dari APBN yang ramah lingkungan.

Pada lingkup wilayah kerja Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Ternate yang meliputi seluruh wilayah
Provinsi Maluku Utara, terdapat satu
Taman Nasional yang secara
kelembagaan berada di bawah Balai
Taman Nasional Aketajawe Lolobata.
Melihat beberapa aspek potensi
pengelolaan serapan karbon, serta
dengan melihat dampak nyata pengaruh
sumber daya kehutanan, maka perlu
kiranya melihat sejauh mana potensi
serapan karbon pada kawasan Taman
Nasional Aketajawe Lolobata.

Permasalahan dalam penelitian ini
dirumuskan sebagai berikut:

SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN SEBAGAI PENOPANG
SERAPAN KARBON DAN PEREKONOMIAN
STUDI KASUS TANAMAN AGATHIS SP. PADA RESORT MIAF DI
TAMAN NASIONAL AKETAJAWE LOLOBATA

Penulis
Jerri Falson
Kepala Seksi Pelayanan Penilaian
KPKNL Ternate

Pendahuluan

Foto Pexels.com

Juara III Lomba Kajian Ilmiah Carnival 2021
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Berapa potensi monetisasi karbon
pada Taman Nasional Aketajawe
Lolobata

Mempelajari potensi serapan
karbon di pada Taman Nasional
Aketajawe Lolobata; dan
Menghitung potensi sumber daya
kehutanan BTNAL yang berasaldari
serapan karbon.

Tujuan Penelitian
Secara spesifik, penelitian ini memiliki
satu tujuan besar yaitu untuk melihat
potensi sumber daya kehutanan pada
Taman Nasional Aketajawe Lolobata.
Hal ini menjadi penting disejajarkan
dengan isu perubahan iklim, dimana
karakteristik Indonesia yang memiliki
hutan tropis yang luas dapat berperan
dalam membantu menurunkan laju
perubahan iklim  dunia.

Untuk menterjemahkan hal tersebut,
pada penelitian ini disusun menjadi dua
tujuan, yaitu:

Manfaat penelitian
Perlunya penelitian ini dilakukan untuk
mengetahui urgensi sumber daya
kehutanan dalam membantu
mengurangi laju perubahan iklim yang
tercermin dari potensi serapan karbon
yang dihasilkan. Informasi ini penting
untuk diketahui sebagai dasar untuk
pengelolaan sumber daya kehutanan
menjadi lebih optimal. Selain itu, akan
terlihat pula hubungan antara nilai
yangdihasilkan oleh PenilaiDJKN untuk
sumberdaya kehutanan dengan potensi
pembiayaan untuk menopang APBN,
sehingga diperoleh alternatif solusi
untuk pembangunan berkelanjutan.

apabila pendanaan tersebut belum
memadai, maka diperlukan pendanaan
yang bersumber dari pembiayaan, baik
dari dalam maupun luar negeri. 

Dalam rentang 10 tahun terakhir,
perkembangan besaran penerimaan
Negara bukan pajak yang diperoleh dan
diolah dari portal Direktorat Jenderal
Anggaran4 serta berdasarkan Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat (audited)
tahun 20205 diperoleh informasi
mengenai data Penerimaan Negara
Bukan Pajak sesuai dengan gambari di
atas.

Jika dilihat sebagaimana pada grafik 1
diatas, realisasi penerimaan yang
bersumber dari Sumber Daya Alam
(SDA) relatif lebih tinggi dibandingkan
dengan Bagian Laba BUMN (KND),
Pendapatan Badan Layanan Umum
(BLU) dan PNBP Lainnya. Namun
demikian, dari perolehan Penerimaan
SDA pada tahun 2020 sebesar 97,2
triliun, terdapat penurunan realisasi
Penerimaan Sumber Daya Alam sebesar 

37,23% jika dibandingkan dengan
penerimaan pada tahun anggaran 2019.
Penurunan realisasi penerimaanSDA
tersebut merupakan akumulasi dari
penerimaan dari sector SDA Migas dan
SDA Non Migas.

Dalam kaitannya dengan kehutanan,
penerimaan SDA Kehutanan
merupakan bagian dari penerimaan
SDA Non Migas dengan rekapitulasi
sebagaimana pada grafik 2.
Berdasarkan informasi lebih mendalam
pada LKPP 2020, diperoleh informasi
terdapat kenaikan Realisasi Pendapatan
Penggunaan Kawasan Hutan untuk
Kepentingan Pembangunan Di Luar
Kegiatan Kehutanan mengalami
kenaikan dibandingkan tahun
sebelumnya, hal ini menunjukkan
adanya peningkatanjumlah perusahaan
tambang yang mengajukan izin
penggunaan kawasan hutan. Dari
informasi ini, dalam kaitannya dengan
pengelolaan serapan karbon, penting
untuk mencari memitigasi penurunan
wilayah hutan dalam jangka panjang 

Pembahasan 

Penerimaan Negara Bukan Pajak dan
Pembiayaan APBN
Sebagaimana diamanatkan pada
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara, secara
umum pelaksanaan pembangunan
didanai oleh APBN yang bersumber dari
3 (tiga) aspek yaitu penerimaan pajak,
Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) dan hibah. Namun demikian,  

Tinjauan Pustaka

Grafik 1
Sumber: DJA dan LKPP (diolah)

Grafik 2
Sumber: DJA dan LKPP (diolah)
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Upaya penurunan emisi karbon global
dan Indonesia
Salah satu upaya partisipasi Indonesia
mengendalikan perubahan iklim global
(BKF, 2019) adalah melalui aktif di
dalam berbagai pertemuan
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
terkait pengendalian perubahan iklim
atau yang lebih dikenal dengan United
Nations Framework Convention on
Climate Change Conference of The
Parties (UNFCCC COP). Secara
kelembagaan

dalam mendukung pengelolaan dana
lingkungan hidup, Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian,
Kementerian Keuangan dan
Kementerian Lingkungan Hidup telah
membentuk Badan Pengelola Dana
Lingkungan Hidup (BPDLH) yang dasari
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun
2017 tentang Instrumen Ekonomi
Lingkungan Hidup. Peraturan Presiden
nomor 77 tahun 2018 tentang
Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup
Pemerintah, dan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 779/KMK.05/2019
tentang Badan Pengelola Dana
Lingkungan Hidup pada Kementerian
Keuangan sebagai Instansi Pemerintah
yang menerapkan pola pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum.

Kontribusi nasional terhadap upaya
global yang dituangkan dalam
Kontribusi

yang Ditetapkan Secara Nasional
(Nationally Determined Contribution -
NDC)7, dimana untuk Indonesia
mencakup aspek mitigasi dan adaptasi.
Sejalan dengan ketentuan Persetujuan
Paris, NDC Indonesia perlu direview
secara berkala dan dilakukan. Indonesia
telah berkomitmen untuk menurunkan
emisi gas rumah kaca (mitigasi) pada
tahun 2030 sebesar 29% dengan
kemampuan sendiri dan sampai dengan
41% bila dengan dukungan
internasional, dibandingkan dengan
tanpa aksi mitigasi atau business as
usual (BAU).

Balai Taman Nasional Aketajawe
Lolobata
Pada Sub Bagian ini, penulis mengutip
keseluruhan keterangan yang
bersumber dari Laporan Zona
Pengelolaan Taman Nasional Aketajawe
Lolobata Tahun 2017 Provinsi Maluku
Utara, yang meliputi Sejarah, Deskripsi
Potensi Flora, dan Kondisi Fisik
Kawasan (Iklim, Geologi,
Tanah,Topografi).

Sejarah
Taman Nasional Aketajawe Lolobata
merupakan taman nasional di wilayah
MalukuUtara yang ditunjukberdasarkan
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:
397/Kpts-II/2004 tanggal 19 Oktober
2004. Dalam surat keputusan tersebut
dijelaskan bahwa TN Aketajawe 

dibandingkan dengan potensi
penerimaan negara.

Merujuk pada penyampaian Nota
Keuangan oleh Presiden Joko Widodo
beserta RAPBN pada 16 Agustus 2021,
diketahui bahwa pembiayaan dalam
bentuk utang diperlukan untuk
mendukung recovery sosial ekonomi
menuju kondisi normal. Antara lain
diperlukan strategi kebijakan fiskal
ekspansif konsolidatif yang tercermin
pada defisit anggaran sebesar 4,85
persen terhadap PDB. Pembiayaan
anggaran akan diarahkan untuk
mendorong fleksibilitas pembiayaan
utang untuk mendukung kebijakan
countercyclical namun tetap dikelola
secara prudent, mendorong efisiensi
biaya utang, serta menjaga
keseimbangan makro dengan menjaga
komposisi portofolio utang secara
optimal.

Dikutip dari Nota Keuangan Tahun
2021, sebagaimana pada tabel 1,
terlihat bahwa komposisi instrumen
pembiayaan terdiri dari Pinjaman yang
berupa PinjamanLuar Negeri dan
Pinjaman Dalam Negeri. Disamping itu,
sumber terbesar dalam instrumen utang
pemerintah berupa Surat Berharga
Negara, baik dalam bentuk denominasi
valas dan denominasi rupiah.

Hal yang menarik terkait pembiayaan
utang, pemerintah berkomitmen bahwa
pada tahun 2022, pembiayaan utang
dalam RAPBN tahun anggaran 2022
akan dipenuhi dari penerbitan Surat
Berharga Negara (SBN). Sementara itu,
instrumen pinjaman akan lebih banyak
dimanfaatkan terutama untuk
mendorong kegiatan/proyek prioritas
Pemerintah. Untuk itu, dilakukan upaya
pengembangan dan pendalaman pasar
keuangan guna mendorong penurunan
tingkat suku bunga melalui
pengembangan instrumen pembiayaan
di pasar keuangan serta perluasan basis
investor SBN (khususnya socially
responsible investors) antara lain
dengan penerbitan SBN tematik, baik
Green Sukuk maupun SDGs Bonds.

Tabel 1
Sumber : Kementerian Keuangan
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Lolobata merupakan perubahan fungsi
beberapa kawasan hutan yang ada,
antara lain sebagiankawasan hutan
lindung,hutan produksi terbatas, dan
hutan produksi tetap seluas ± 167.300
hektar yang terbagi pada kelompok
hutan lindung Aketajawe seluas ±
77.100 hektar di Kabupaten Halmahera
Tengah dan Kota Tidore Kepulauan, dan
kelompok hutan Lolobata seluas ±
90.200 hektar terdiri dari hutan lindung
seluas ±76.475 hektar, hutan produksi
terbatas seluas ± 7.650 hektar, dan
hutan produksi tetap seluas ± 6.075
hektar di Halmahera Timur, Provinsi
Maluku Utara.

Letak kawasan TN Aketajawe Lolobata
secara keseluruhan berada di Pulau
Halmahera, pulau terbesar di Provinsi
Maluku Utara. Secara administratif,
letak kawasan TN Aketajawe Lolobata
meliputi satu kota dan dua kabupaten, 

yaitu Kota Tidore Kepulauan,
Kabupaten Halmahera Tengah, dan
Kabupaten Halmahera Timur. Kedua
kelompok hutan kawasan TN Aketajawe
Lolobata terletak saling berjauhan di
mana kelompok hutan Aketajawe
meliputi wilayah administratif Kota
Tidore Kepulauan, Kabupaten
Halmahera Tengah, dan Kabupaten
Halmahera Timur, sedangkan kelompok
hutan Lolobata seluruhnya berada di
wilayah administratif Kabupaten
Halmahera Timur. Penetapan zona
pengelolaan kawasan TN Aketajawe
Lolobata tahun 2014dibagi menjadi 5
(lima) zona yaitu zona inti (80.821,9ha),
zona rimba(51.879,24 ha), zona
pemanfaatan (10.682,9ha), zona
tradisional (17.836,48 ha), dan zona
rehabilitasi (6.108,95 ha).

Dari hasil overlay antara peta
Penetapan

kawasan TN Aketajawe Lolobata
dengan peta fungsi kawasan hutan di
Provinsi Maluku Utara diperoleh batas-
batas masing-masing kelompok hutan
yang terlihat sebagaimana pada tabel 2 

Deskripsi Potensi Flora
Deskripsi potensi flora yang mendiami
kawasan hutan Taman Nasional
Aketajawe Lolobata adalah Damar
(Agathis sp.), Bintangur (Calophyllum
inophyllum), Benuang (Octomeles
sumatrana), Kayu Bugis
(Koordersiodrendron pinnatum), Matoa
(Pometia pinnata) dan Nyatoh
(Palaquium obtusifolium) merupakan
beberapa jenis flora yang umum ditemui
di kawasan Taman Nasional Aketajawe
Lolobata. Hingga saat ini telah
ditemukan 193 jenis tumbuhan, 94 Jenis
merupakan pohon dan permudaannya
serta 72 jenis tumbuhan bawah, dan 27
jenis tumbuhanlain. Pada kawasan
hutan Taman Nasional Aketajawe
Lolobata sedikitnya ditemukan 72 jenis
tumbuhan yang teridentifikasi sebagai
tumbuhan obat, diantaranya yaitu Kayu
Raja (Euonymus javanicus) sebagai obat
maag dan penambah stamina, Akar
Kuning (Fibraurea chlororleuca) sebagai
obat malaria dan Lumut Hati
(Marchantia polymorpha) sebagai obat
hepatitis.

Sebagian flora yang hidup di kawasan
TN Aketajawe Lolobata dapat dijadikan
sebagai tanaman hias karena memiliki
bentuk pohon atau bunga yang
terbilang eksotik. Nepenthes sp.,
Begonia sp., Licuaala spinosa dan
Livistona rotundifolia adalah contohnya
selain anggrek (Orchidaceae). Telah
ditemukan sedikitnya 22 jenis tanaman
anggrek tumbuh di dalam kawasan, di
antaranya ialah: Anoectochilus Bl.;
Dendrobium Swartz.; Agrostophyllum
Bl.; Bulbophyllum Thou.; Apendicula Bl.;
Dipodium R. Brown.; Eria Lindl.;
Gastrochillus D. Don.;
Grammatophyllum Bl.; Agrostophyllum
Bl. dan Spathoglottis Bl. Jenis anggrek
Grammatophyllum dikenal oleh
masyarakat Indonesia sebagai anggrek
raksasa karena jenis ini menghasilkan
beberapa gugusan dalam satu
kelompok.

Tabel 2. Batas Kelompok Hutan Taman Nasional Aketajawe  Lolobata

Gambar 1. Peta Kawasan Taman Nasional Aketajawe Lolobata
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Tumbuhan Damar di lingkup Balai
Taman Nasional Aketajawe Lolobata,
penulis melakukan korespondensi
tertulis dengan Balai Taman Nasional
Aketajawe Lolobata. Dari hasil
korespondensi diperoleh data spesifik
atas tanaman dan hasil analisis vegetasi
per plot tanaman dimaksud.

Untuk lokasi analisis pengambilan
sampel yang telah dilakukan oleh tim
Balai Taman Nasional Aketajawe
Lolobata dilakukan sebagaimana
laporan kegiatan yaitu di kelompok
hutanSungai Onat (1050 mdpl) dan
kelompok hutan Sungai Hategou (1050
mdpl) yang berlokasi di Resort Miaf
SPTN Wilayah III Maba

Sementara itu, untuk keperluan simulasi
penghitungan manfaat finansial dari
serapan karbon, digunakan Peraturan
Direktur JenderalKekayaan Negara
Nomor7 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penilaian Kekayaan yang Dikuasai
Negara Berupa Sumber Daya Alam
Hutan Lindung dan Hutan Konservasi.
Disamping itu, juga mempertimbangkan
beberapa jenis kajian literatur terkait
tanaman antara lain serta data harga
pasar karbon yaitu harga karbon EUA.

Metode
Pada rangkaian penelitian ini, penulis
mengedepankan metode kuantitatif
dalam menghitung nilai manfaat karbon 

yang dihasilkan oleh tanaman.
Pelaksanaan simulasi dilakukan dengan
berpedoman pada konsep penilaian
sumber daya dalam kehutanan.
Penghitungan potensi nilai serapan
karbon dilakukan secara bertahap
mengikuti alur penilaian yang dimulai
dari pengumpulan data analisa vegetasi,
menentukan kerapatan pohon,
penghitungan biomassa dengan
menggunakan persamaan allometrik
dan menghitung potensi karbon yang
tersimpan dalam vegetasi hutan yang
dilanjutkan dengan melakukan
perhitungan untuk kurs valuta asing
atas nilai pasar karbon.

Kondisi    Fisik   Kawasan   (Iklim, 
 Geologi, Tanah, Topografi)
Provinsi Maluku Utara merupakan
provinsi kepulauan yang dipengaruhi
oleh iklim laut tropis dan iklim musim.
Hal ini disebabkan oleh wilayah yang
berupa pulau-pulau yang dikelilingi oleh
lautan yang luas. Iklim di Provinsi
Maluku Utara sangat dipengaruhi oleh
eksistensi perairan laut yang luas dan
bervariasi antara tiap bagian wilayah,
yaitu iklim pada bagian Halmahera
Utara, HalmaheraTengah dan Barat,
Halmahera Selatan dan Kepulauan Sula.
Berikut disajikan nilai rata-rata
komponen curah hujan sepanjang
sepanjang tahun 2019 pada tabel 3
berikut    (BPS 2020)

Kawasan Taman Nasional Aketajawe
Lolobata tersusun dari beberapa
formasi geologi antara lain batuan
gunung api, batuan sedimen, dan batuan
beku. Sedangkanjenis tanah di kawasan
Taman Nasional Aketajawe Lolobata
berupa Inceptisol,Entisol, Alfisol dan
Rendol/Mollisol. Dari keempat jenis
tanah tersebut, jenis tanah inceptisol
merupakan jenis tanah yang paling
dominan setelah jenis tanah  Mollisol.

Kawasan Taman Nasional Aketajawe
Lolobata secara umum mempunyai
topografi datar dan
bergelombang.Secara umum, Taman
Nasional Aketajawe Lolobata berada
pada ketinggian 0 - 1.200 mdpl.
Kelompok hutan Aketajawe berada
pada ketinggian antara 0 - 1.100 mdpl,
sedangkan kawasan kelompok hutan
Lolobata terletak pada elevasi antara
125 mdpl sampai dengan1.175 mdpl.
Sebagian besar kontur kawasan ini
sangat rapat dan memperlihatkan
bentuk permukaan atau relief yang
bergelombang secara tidak teratur.
Tidak terdapat gunung berapi di dalam
kawasan Taman Nasional Aketajawe
Lolobata, baik yang masih aktif maupun
non-aktif

Tabel 3 Rata-rata Komponen Curah Hujan Sepanjang Tahun 2019 Provinsi Maluku Utara
Sumber : BPS

Metodologi Penelitian

Seleksi, Pengumpulan dan Pemilahan
Data
Untuk keperluan analisis potensi
serapan karbon yang dihasilkan oleh 

Analisis

Tumbuhan Damar
Secara taksonomi, dikenal dengan nama
Agathis sp, merupakan jenis pohon yang
besar sekali, tinggihingga 65 m,
diameter hingga 1,6 m. Batang lurus,
silindris, tidak berbanir, cabang besar
sering mencuat ke atas, tidak beraturan.
Kulit batang abu-abu muda hingga
coklat kemerahan, mengelupas dalam
serpihan besar tipis, berbentuk tidak
beraturan, biasanya bopeng karena
resin. Kayu gubal keputih-putihan
hingga kecoklatan, kadang bersemu
merah jambu tanpa teras yang jelas.
Daun dewasa berhadapan, bundar telur,
panjang 6 – 8 cm, lebar 2 – 3 cm, pangkal
daun membaji, ujung runcing,banyak
tulang daun sejajar. Bunga jantan dan 
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betina berada pada tandan berbeda,
pada pohon yang sama (berumah satu).
Kerucut betina berbentuk elips hingga
bundar berukuran 6 - 8,5 x 5,5 – 6,5 cm;
terdiri dari sayap berukuran 30 – 40 x
20 - 25 mm, berbentuk segitiga kasar,
batas bagian ujung membulat, sisinya
rata, panjang3 – 4 cm,
diametermelintang 10 mm. Tangkai dari
kelompok atau sebagian kerucut jantan
memanjang hingga 4 mm, bersifat
permanen atau menyatu dengan
dasarnya; diameter melintang
microsporophyl berukuran hingga 2
mm, bagian ujung membulat. Kerucut
jantan berwarna hijau sampai hijau
cerah dan berubah menjadi coklat saat
masak dan pelepasan serbuk sari.
Serbuk sari tidak bersayap berdiameter
20,16 – 50,4 mikron.

Buah masak berbentuk kerucut oval,
diameter 9 – 10,5 cm, panjang 7,5 – 9,5
cm. Bentuk daun pelindung biji (bracts)
segitiga dan membulat di bagian atas;
benih bersayap. Dalam satu buah,
jumlah benih 88 – 90 pada musim panen
yang baik. Benih berbentuk rata, seperti
telur (ovoid), dengan satu sayap lateral.
Ukuran biji 10 – 11 mm x 8 mm. Dalam 1
kg terdapat 4.000 – 5.000 butir benih. 

Pohon damar (Agathis sp.) adalah 

sejenis pohon anggota tumbuhan
runjung (Gymnospermae) yang
merupakan tumbuhan asli Indonesia.
Damar menyebar di Kepulauan Maluku,
Sulawesi, hingga ke Filipina
(Palawandan Samar). Jenisini umumnya
tumbuh pada dataran tinggi (300 –
1.200 m dpl) dengan kelembaban 3.000
– 4.000 mm/tahun. Temperatur rata-
rata tahunan 25 – 300 C. Pada dataran
rendah,jenis ini ditemukan pada tanah
berbatuseperti pasir podzolik (pada
hutan kerangas), ultrabasa, tanah
kapur,dan batuan endapan.

Daerah penyebaran alaminya meliputi
Papua New Guinea, New Britain,
Indonesia (Maluku, Sulawesi,
Kalimantan, Sumatera, Irian Jaya),
Philipina, Malaya. Jenis ini ditanam
sebagai hutan tanaman, penanaman
sulaman dan reboisasi di berbagai
wilayah sebaran alaminya. Di luar
sebaranalaminya, telah di tanam di
Jawa. Agathis memerlukan drainase
yang baik dan tumbuh pada kondisi
tanah dengan pH 6,0 – 6,5 serta tahan
terhadap tanah berat (heavy soil) dan
keasaman.

Simulasi perhitungan nilai manfaat
karbon tumbuhan damar
Jika merujuk pada Peraturan Direktur 

Jenderal Kekayaan Negara Nomor 7
tahun 2014, maka tahapan yang
dilakukan antara lain mengumpulkan
data jenis pohon damar yang dilengkapi
dengan data diameter batang pohon.
Pengumpulan data ini telah penulis
lakukan berdasarkan data primer
berupa hasil analisa vegetasi atas
tumbuhan damar yang penulis peroleh
melalui korespondensi dengan Balai
Taman Nasional Aketajawe Lolobata.
Lokasi pengambilan sampel yang telah
dilakukan oleh tim Balai Taman
Nasional Aketajawe Lolobata dilakukan
sebagaimana laporan kegiatan yaitu di
kelompok hutan Sungai Onat (1050
mdpl) dan kelompok hutan Sungai
Hategou (1050 mdpl) yang berlokasi di
Resort Miaf SPTN Wilayah III Maba.

Resort Miaf merupakan kawasan
kelompok hutan Lolobata dengan total
luasan lahan hutan 15.478,68 ha dengan
rincian yang terdiri dari zona inti seluas
8.458,49 ha, zona rimba seluas 5.430,38
ha, zona pemanfaatan seluas 1.210,05
ha, dan zona rehabilitasi seluas 379,76
ha. Jika dilihat dari gambar 3, wilayah
Resort Miaf sebagaimana yang
ditunjukkan dengan arsiran warna
jingga.

Pada hasil analisa vegetasi tersebut,
Balai Taman Nasional Aketajawe
Lolobata menyampaikan bahwa di
pelaksanaan dilakukan secara sampling
dengan metode garis berpetak  seluas
20 x 20 m dengan desain plot analisis
vegetasi metode jalur berpetak
berpetak seperti terlihat pada gambar 4.
Yang dimaksud pohon pada habitat
Agathis sp. disini adalah kategori
tumbuhan yang memiliki kayu besar,
tinggi dan memiliki satu batang atau
tangkai utama dengan ukuran diameter
lebih dari 20 cm.

Berdasarkan hasil perhitungan analisis
vegetasi pada tingkat pertumbuhan
pohon, diketahui terdapat 12 individu
pohon Agathis sp. Selanjutnya,
dilakukan penghitungan nilai Kerapatan
tanaman dengan membagiantara jumlah
individu dengan luasan per Hektar. Atas
perhitungan tersebut diperoleh 

Gambar 2. Morfologi Agathis sp.
1, penampilan pohon; 2, cabang dengan kerucut jantan (a) dan betina (b); 3, sayap biji;

4, biji; 5, sporophyl
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Selanjutnya, tahapan terakhir dalam
penentuan nilai karbonadalah dengan
mengalikan harga pasar karbon dengan
simpanan  karbon.

Dalam menentukan harga pasar karbon,
disarikan dari berbagai laman media
internasional, diketahui bahwa terjadi
peningkatan harga karbon yang cukup
tinggi hingga semester 1 tahun 2021.
Bahkan    diekspektasikan    harga  
 karbon    terus  mengalami
pertumbuhan hingga tahun 2030.
Apabila melihatdari rekapitulasi harga
yang dikeluarkan oleh Uni Eropa melalui
EU Allowance sebagaimana pada
gambar 1, 

peningkatan harga karbon cukup
signifikan dalam 5 (lima) tahun terakhir.
Jika dilakukan pembatasan dalam
simulasi perhitungan nilai karbon untuk
periode hingga 30 Juni 2021, dari hasil
konversi satuan mata uang Euro ke
dalam satuan mata uang rupiah pada
penutupan perdagangan pada 30 Juni
202110, diketahui nilai kurs tengah(1
EUR = Rp 17.254) maka diperoleh nilai
karbon sebesarRp977.991/per Ton.
Adapun hasil simulasi untuk nilai
manfaatkarbon untuk  tanaman Agathis
sp. pada Resort Miaf kami sajikan pada
Tabel 5

Kerapatan sebanyak 6 individu per
Hektar.

Mengingat bahwa penulis
tidakmelakukan survey secaralangsung
dan tidak terdapat rincian detail untuk
rincian individu tanaman Agathis yang
berlokasi di Resort Miaf, maka penulis
melakukan benchmarking dengan
inventarisasi yang telah dilakukan oleh
tim internal Balai Taman Nasional
Aketajawe Lolobata untuk jenis
tanaman Agathis sp. di kawasan Bukit
Durian pada tahun 2009 guna
mengatahui nilai rata-rata diameter dan
rata-rata tegakan Agathis sebagai
disajikan di tabel 4

Tahapan selanjutnya sebagaimana pada
Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan
Negara Nomor 7 Tahun 2014, adalah
dengan menghitung biomassa sampel
dengan menggunakan persamaan
Allometrik sebagai berikut

Gambar 3 Wilayah Resort

Gambar 4 Desain Plot

Keterangan :  A : 2x2 m (Tingkat Semai), B: 5x5 m (Tingkat Pancang), 
C : 10x10 m (Tingkat Tiang), D : 20x20 m (Tingkat Pohon)

Tabel 4  Rata-rata Diameter dan Tegakan Tanaman Agathis sp.

dimana:
Y : Biomassa di atas tanah  (KG/Pohon)
Ρ : Massa Jenis Kayu (gram/cm3) yang
diperoleh melalui daftar massa jenis
kayu
D : Diamater Batang Setinggi Dada

Persamaan allometrik tersebut berlaku
secara umum untuk tumbuhan berupa
pohon bercabang. Namun demikian,
merujuk pada Widodo et al. (2010),
yang dikutip pula oleh Uthbah et al
(2017), secara khusus untuk jenis
tanaman Agathis memiliki persamaan
allometrik untuk menentukan biomassa
diatas tanah sebagai berikut:

Setelah memperoleh hasil dari
perhitungan pada persamaan
allometrik, maka dilakukan
penghitungan simpanan karbon
tanaman Agathis dalam vegetasi hutan
dengan cara mengalikan biomassa
tanaman Agathis dengan kerapatan
pada wilayah sampel dan konstanta
persentase kandungan karbon pada
berat kering tanaman dengan formula
sebagai berikut 
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Manfaat Karbon dalam mendukung
perekonomian
Keberhasilan pelaksanaan program
pembangunan nasional dalam
mewujudkan masyarakat yang adil,
makmur,dan sejahtera perlu disertai
dengan upaya pengelolaan keuangan
negara secara optimal yang antara lain
dapat dicapai melalui peningkatan
efisiensi dalam pengelolaan aset negara
dan pengembangan sumber pembiayaan
anggaran Negara. Hal ini akan
berdampak pada peningkatan daya
dukung Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dalam menggerakkan
pembangunan sektor ekonomi secara
berkesinambungan.

Dalam kaitannya dengan
pengembangan sumber pembiayaan
anggaran Negara, Kementerian
Keuangan telah berupaya melalui
penerbitan surat berharga
syariahNegara (SBSN) pertamadengan
nama Green Sukuk Ritel seri ST-006.
ST006ini diterbitkan dengan format
Green, seluruh hasil penerbitan untuk
pembiayaan     proyek-proyek    
 yangramah     lingkungan baik 
 refinancingmaupun  new   financing.  
 Melalui penerbitan Green Sukuk Ritel
seri ST006, Pemerintah akan membiayai
proyek ramah lingkungan di lima sektor 

yakni energi yang terjangkau dan bersih,
pekerjaan yang layak danpertumbuhan
ekonomi, inovasi dan infrastruktur
industri, kota dan komunitas yang
berkelanjutan, dan perubahan iklim.
Penerbitan ST-006 dilanjutkan oleh
peluncuran ST-007 pada tahun 2020
yang memperlihatkan kontribusi
pemerintah dalam memitigasi dampak
perubahan iklim serta adaptasi atas
perubahan iklim yang telah terjadi.

Green Sukuk merupakan konsep
investasi syariah yang diterbitkan untuk
membiayai proyek atau investasi energi
bersih dan terbarukan guna menjaga
aset lingkungan atau sumber daya alam
yang dimiliki (Karina 2019) dan
instrumen keuangan ini potensial dalam
mendukung pembangunan ekonomi
berkelanjutan. Hasil dari
seluruhpenerbitan Green Sukukini akan
digunakan untuk membiayai proyek-
proyek hijau (eligible green projects)
yang mendukung pengurangan emisi
karbon dan ketahanan terhadap
perubahan iklim, keanekaragaman
hayati, transportasi berkelanjutan
dengan pengembangan lebih ramah
lingkungan, pertanian hijau, serta
pariwisata hijau.

Sukuk diterbitkan dengan suatu
underlying asset berupa sejumlah aset
tertentu yang akan menjadi obyek
perjanjian. Aset yang menjadi objek
perjanjian harus memiliki nilai
ekonomis, dapat berupa aset berwujud
atau tidak berwujud, termasuk proyek
yang akan atau sedang dibangun.
Underlying assetmerupakan salah satu
aspek utama yang menjadi pembeda
antara penerbitan surat utang dengan
sukuk. Tanpa adanya underlying asset,
suratberharga yang diterbitkan akan
memiliki sifat sebagai instrument utang,
karena tidak terdapat transasksiyang
mendasari penerbitan sukuk tersebut.
Hal ini sesuai dengan Undang-undang
Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat
Berharga Syariah Negara beserta
turunannya yaitu Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 205/PMK.08/2017
tentang Penggunaan Barang Milik
Negara Sebagai Dasar Penerbitan Surat
Berharga Syariah Negara.

Dalam kaitannya dengan pengelolaan
iklim, yang diantaranya tercermin
daritingkat serapan karbonyang
dihasilkan olehsumber daya kehutanan,
yang merupakan asset yang dikuasai
oleh Negara, maka cerminan nilai
serapan karbon dapat menunjukkan
eksistensi Negara dalam pengelolaan
sumber daya kehutanan. Dan
pengenaan serapan karbon yang
dihasilkan dapat menjadi Underlying
Asset yang membantu menggerakkan
perekonomian.

Grafik 3  Harga Pasar Karbon EUA

Tabel 5  Perhitungan Simulasi Nilai Serapan Karbon

Penutup

Kesimpulan
Dari analisis yang dilakukan pada jenis
tanaman Agathis sp, di satu titik lokasi
padaResort Miaf di Taman Nasional
Aketajawe Lolobata, diperoleh hasil
pendugaan nilai serapankarbon yang
diperoleh untuk jenis tanaman tersebut
di Resort Miaf adalah sebesar
Rp74.813.558.434 untuk 1 (satu) jenis
tanaman. Jika dilakukan perhitungan
dengan lebih komprehensif dipastikan,
cadangan karbon pada kawasan Balai
Taman Nasional Aketajawe Lolobata
konservasi lebih tinggi, antara lain
karena ragam varietas tanaman dan
karena pertumbuhan tanaman
sepanjang tahun yang berpotensi 
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Keterlibatan Penilai DJKN melalui
kerjasama dengan unit vertikal pada
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan diharapkan dapat
membantu menyajikan data serapan
karbonyang menjadi isu strategis
dalam membantu mengatasi
perubahan iklim dan untuk program
pembangunan berkelanjutan.
Kebutuhan pendanaan perubahan
iklim tentunya tidak dapat
terpenuhi hanya dengan
mengandalkan pendanaan publik
melalui mekanisme APBN, untuk itu
mekanisme pembiayaan diperlukan
menopang APBN dalam kegiatan
pembangunan. Melalui pembiayaan
tersebut, maka akan menimbulkan
multiplier effect dalam
keberlanjutan pembangunan 
 nasional

menyerap karbon lebih banyak.

Saran
Beberapa aspek yang mungkin untuk
diimplementasikan dalam pengelolaan
sumber daya alam di sektor kehutanan
berkaitan dengan kajian yang telah
penulis lakukan  diantaranya:
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Kementerian Keuangan. 2020. Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat (Audited).

Keputusan Menteri KeuanganNomor
779/KMK.05/2019 tentangBadan
Pengelola Dana Lingkungan Hidup
pada Kementerian Keuangan sebagai
Instansi Pemerintah yang Menerapkan
pola pengelolaan KeuanganBLU.

Laporan Kegiatan Identifikasi Habitat
Agathis Sp. Taman Nasional Aketajawe
Lolobata. 2010.

Laporan Teknis Identifikasi Habitat
Agathis di Taman Nasional Aketajawe
Lolobata. 2012.

Nota Keuangan besertaRancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2022.

Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan
Negara Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penilaian Kekayaan yang
Dikuasai Negara Berupa Sumber Daya
Alam Hutan Lindung dan Hutan
Konservasi.
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Uthbah Z, Sudiana E, Yani E. 2017.
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Biologica Vol.4 (2).
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Pada Rubrik Peer edisi ini kami
berkesempatan untuk bisa berbincang
dengan Petrus Teguh Subagyo, Penilai
Pemerintah Ahli Madya Kantor Wilayah
DJKN Banten.  Pria kelahiran Cilacap,
01 Februari  1980  yang merupakan
lulusan Magister Ekonomi
Pembangunan Universitas Gajah Mada
menceritakan apa yang  menjadi
motivasi dan  pengalaman di bidang
penilaian. Berikut ini hasil perbincangan
kami dengan beliau.   

Apa motivasi Anda untuk terjun ke
dunia penilaian?

tBicara tertang motivasi menurut saya
perlu dilihat dari berbagai sisi ya..latar
belakang pendidikan saya ilmu ekonomi
dan penilaain. Tentunya dengan terjun
ke dunia penilaian, ilmu yang telah saya
peroleh dapat diaplikasikan, kompetensi
akan terus terasah dan berkembang.
Dan pada akhirnya, kita dapat
menghasilkan suatu pelayanan yang
optimal dan profesional bagi para
pemangku kepentingan 

Apa saja yang harus dimiliki oleh
seorang penilai ?

Penilaian itu “ilmu yang berseni” atau
“seni yang memerlukan ilmu” . Dua hal
ini yang menurut saya harus dimiliki
oleh penilai, karena penilaian itu bukan
matematika murni. Proses analisis
dalam penilaian itu sendiri, memerlukan
pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu.

Pengalaman dan tantangan menarik
selama melakuakn penilaian

Objek penilaian sangat beragam,
kompleksitas jenis objek ini tentunya
menuntut penilai untuk mempelajari
dan memahami karakteristik objek
sebagai bahan dalam analisisnya.
Dengan demikian, seorang penilai
dituntut untuk selalu belajar sepanjang
waktu, dan ini menjadi tantangan
tersendiri bagi penilai. Tantangan pun
kadang muncul terkait bagaimana kita
mencapai lokasi objek penilaain. Tidak
semua objek penilaian berada di
Kawasan yang secara akses mudah
dicapai. Ini menjadi tantangan fisik dan
mental bagi penilai, namun disisi lain
akan enjadi kepuasan apabila objek
tersebut berhasil diidentifikasi. 

Apa harapan anda terhadap Oppini
sebagai organisasi 

Sebagai sebuah jabatan baru, jfpp ,
tentunya memerlukan rumah besar.
Harapannya,OPPINI sebagai rumah
bagi para penilai pemerintah dapat
tumbuh dan berkembang menjadi
oraganisasi yang inklusif, handal dan
terpercaya. Selain itu mampu
mendorong dan mewujudkan penilai
pemerintah yang profesional,
independent dan adaptif, dan semakin
berkontribusi secara lebih dalam
pengelolaan kekayaan negara. Selain
itu, OPPINI juga perlu menguatkan
strategi pemasaran, sehingga profesi
JFPP semakin dikenal dan diakui
eksistensinya.
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Magister Ekonomi Pembangunan (MAPP), Universitas
Gajah Mada ( 2018)
Sarjana Ekonomi, Universitas Sumatera Utara ( 2010)
SMA Negeri 3 Sibolga (2005)

Penilai Pemerintah Ahli Muda Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Medan (2020 - Sekarang)
Pelaksana Seksi Standarisasi Penilaian Bisnis II,
Subdirektorat Penilaian Bisnis dan Sumber Daya Alam,
Direktorat Penilaian ( 2018 - 2020 )
Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi, Kepala Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo (2011 -
2018)

Data Pribadi   

Nama                                      :  Fadli Hamonangan, S.E., M. Ec.Dev
Golongan                              :  Penata/ (III.c)
Tempat/Tanggal Lahir  :  Hutabalang, 21 Desember 1986

Pendidikan

Pengalaman Bekerja 
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Pada Rubrik Peer edisi ini kami
berkesempatan untuk bisa berbincang
dengan salah satu Penilai Pemerintah
Ahli Muda yang bertugas di Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Medan yaitu Fadli Hamonangan. Pria
yang kelahiran Hutabalang, 21
Desember 1986 bercerita mengenai
pengalaman dan kesan sebagai Pejabat
Fungsional Penilai Pemerintah . Berikut
ini hasil perbincangan kami dengan
beliau.   

Apa motivasi Anda untuk terjun ke
dunia penilaian?

Spesialisasi, dinamis dan sentuhan
unsur seni menjadi motivasi saya terjun
ke dunia penilaian. Selama hampir 1
dekade sejak 2010 bekerja di bidang
lain, tiba saatnya menjadi keluarga
besar OPPINI (Forum Penilai
Pemerintah Indonesia) di tahun 2020.
Menjadi Fungsional Penilai Pemerintah
yang pertama, memberikan semangat
baru bagi saya dalam bekerja serta rasa
penasaran yang tinggi untuk
mengetahui fenomena apa saja yang
belum tersingkap. 
 

Apa saja yang harus dimiliki oleh
seorang penilai ?

Menjadi seorang “valuer” tentunya
banyak hal yang perlu di persiapkan
seperti, pengetahuan umum di bidang
penilaian, fisik yang bugar (karena akan
selalu terjun on site), negotiation skill,
kemampuan berkomunikasi, selalu
update peraturan serta hal-hal lain yang
mendukung seorang penilai dalam
melaksanakan penilaian. Namun dari
semua hal yang harus dimiliki oleh
seorang appraiser, ada hal yang menurut
saya menjadi sangat penting dan
mungkin menjadi pondasi seorang
penilai yaitu “Passion”.

Pengalaman dan tantangan menarik
selama melakukan penilaian

Bidang penilaian merupakan
pengetahuan yang sangat dinamis.
Objek penilaian yang beragam
mendorong valuer untuk menciptakan
metode baru dalam penilaian. Terbitnya
Kepdirjen Nomor 438 tahun 2020
tentang pedoman pelaksanaan analisis
manfaat dan dampak ekonomi sosial,
menjadi bukti nyata bahwa penilaian
pemerintah Indonesia bergerak maju 

dan menciptakan “Value” untuk para
fungsional penilai pemerintah
Indonesia. Hal ini sangat penting bagi
OPPNI dalam menancapkan kukunya di
institusi tercinta ini. Peran Fungsional
penilai pemerintah akan semakin kuat
dengan meningkatnya kontribusi
terhadap negara khususnya dalam hal
penerimaan negara bukan pajak (PNBP). 

Apa harapan anda terhadap Penilai
Pemerintah sebagai profesi?

Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah
yang baru lahir dalam beberapa tahun
belakangan ini tentunya akan semakin
dilirik oleh pemerintah daerah.
Permintaan yang sangat besar dari
pemerintah daerah akan penilai
pemerintah tentunya akan “memaksa”
DJKN untuk melahirkan fungsional
penilai yang lebih banyak. Jumlah
pemerintah daerah dan asetnya
tentunya akan menjadi tantangan
selanjutnya bagi fungsional penilai
pemerintah dalam mengaplikasikan
ilmunya.

erubahan dan terobosan tentunya
sangat dibutuhkan untuk mempercepat
proses penilaian itu sendiri.  Tantangan
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yang masih dihadapi oleh penilaian
pemerintah saat ini adalah belum
terbentuknya database yang
terintegrasi dan akuntabel. Jika kita
lihat dalam prakteknya, penilai kita
masih banyak menggunakan metode
“asking price” yang tingkat deviasinya
sangat tinggi. Walaupun beberapa
penilai dapat melakukan metode atau
teknik dalam memperoleh data untuk
meningkatkan keakuratan data, namun
ini tidak baik dalam jangka panjang. Kita
perlu melakukan perubahan dari sisi
hulu yaitu adanya peraturan yang kuat
seperti undang-undang tentang
penilaian. Dengan ini kita bisa me
dimana para stakeholder terkait
transaksi property dapat di bentuk
dalam sebuat system dan dikelola oleh
sebuah institusi. Dari situ kita akan bisa
membuat aturan dimana Sistem yang
baik dan terintegrasi akan menjadi
solusi yang tepat dalam memperoleh
data. Perlu adanya integrated data
antara pemerintah daerah dan institusi
perpajakan.

Contoh: apabila data transaksi property
yang dilaporkan pada pemda dan
perpajakan dibentuk dalam sebuah
system yang terintegrasi, maka
penilaian hanya perlu mekases system
tersebut untuk mencari data transaksi.
Karena ini adalah data traksaksi maka
tingkat keakuratannya akan lebih baik
jika dibanding data penawaran yang
selama ini di lakukan.
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Diploma IV Akuntansi, Politeknik Keuangan Negara STAN 
 (2018)
Diploma III Pengurusan Piutang dan Lelang Negara, Sekolah
Tinggi Akuntansi Negara (STAN) (2012)
SMA Santo Thomas I Medan (2009)

Penilai Pemerintah Ahli Pertama Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang Batam  (2020 - Sekarang)
Pelaksana Seksi Pelayanan Penilaian KPKNL Denpasar (
2014 - 2020 )

Data Pribadi   

Nama                                      :  Praveen Raj
Golongan                              :  Penata Muda/ (III.a)
Tempat/Tanggal Lahir  :  Medan, 18 Januari 1992

Pendidikan

Pengalaman Bekerja 
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Pada Rubrik Peer edisi ini kami
berkesempatan untuk bisa berbincang
dengan salah satu Penilai Pemerintah
Ahli Pertama yang bertugas di Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang  
Batam yaitu Praveen Raj. Pria yang
kelahiran Medan, 18 Januari 1992
bercerita mengenai pengalaman dan
kesan sebagai Pejabat Fungsional
Penilai Pemerintah . Berikut ini hasil
perbincangan kami dengan beliau.   

Apa yang perlu dipersiapkan menjadi
Penilai Pemerintah dan tips atau trik
untuk meningkatkan kapabilitas
Penilai Pemerintah?

Hari Kamis, Tanggal 9 Juli 2020 dapat
dikatakan sebagai hari lahirnya Jabatan
Fungsional Penilai Pemerintah (JFPP) di
lingkungan DJKN. Dikatakan demikian
karena pada hari tersebut pelantikan
angkatan pertama JFPP DJKN dan saya
menjadi salah satu yang termasuk di
dalamnya.

Proses untuk menjadi penilai
pemerintah cukup panjang karena harus
melalui serangkaian tes berupa tes
kompetensi tertulis, tes wawancara
teknis, dan menjalani serangkaian
assessment test terkait sosio kultural 

 

dari assessment test terkait sosio
kultural dari Assessment Center
Kemenkeu. Oleh karena itu, penilai
dituntut untuk dapat benar-benar
menguasai hal-hal terkait pekerjaan
penilaian.

Hal yang perlu dipersiapkan menjadi
Penilai Pemerintah adalah terdiri dari
persiapan ilmu, persiapan fisik, dan
persiapan mental. 

Persiapan ilmu tentu menjadi salah satu
hal yang utama karena kaitannya
dengan jabatan fungsional. Dalam
jabatan fungsional, kita dituntut untuk
menguasai secara mendalam hal-hal
yang berkaitan dengan jabatan kita. Hal
ini diwujudkan dengan rutin mengikuti
kegiatan pelatihan di bidang penilaian
dan bidang lainnya yang berhubungan
dengan penilaian. Kami juga sering
mengikuti kegiatan diskusi dengan JFPP
lain dan juga penilai swasta untuk
mendapatkan pandangan lain tentang
ilmu penilaian.
  
Persiapan fisik penting karena sebagai
penilai kita dituntut untuk melakukan
survei terhadap objek penilaian di
berbagai macam medan. Seperti kami 

JFPP KPKNL Batam memiliki wilayah
kerja Provinsi Kepulauan Riau yang
terdiri dari 2 kota dan 5 Kabupaten.
Kendati merupakan provinsi terkecil
keempat di Indonesia, Provinsi
Kepulauan Riau terdiri dari 2.408 pulau.
Berada di wilayah kepulauan memiliki
tantangan tersendiri dalam melakukan
survei. Kegiatan survei sering sekali
menggunakan lebih dari 1 jenis
transportasi, bahkan untuk ke lokasi
tertentu dapat sekaligus menggunakan
transportasi darat, laut, dan udara.

Persiapan mental tidak kalah
pentingnya. Sering ada ungkapan jika
penilai ini seperti akar. Terkadang
perannya tidak kelihatan di permukaan
namun sebenarnya memiliki peran yang
besar dalam tercapainya target
pengelolaan BMN. Jadi, ketika akarnya
baik maka dapat mendukung pohon
untuk menjadi kokoh dan menghasilkan
buah yang baik. Persiapan mental ini
terkait juga dengan tekanan dalam
menghasilkan nilai. Sering sekali nilai
yang dihasilkan dituntut untuk
menyenangkan semua pihak sesuai
kepentingan tertentu. Penilai tentu
dengan dasar keilmuan dan mental yang
baik harus siap mempertahankan 
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integritas dan menghasilkan opini nilai
yang sesuai dengan fakta di lapangan.

Apa kekurangan secara umum penilai
pemerintah saat ini dan bagaimana
seharusnya?

Secara umum, peran penilai pemerintah
kurang terlihat karena terbatas pada
rutinitas pekerjaan penilaian BMN.
Penilai pemerintah juga harus diberikan
peran lebih dengan perluasan lingkup
kewenangan penilaian. Perluasan
kewenangan diperlukan untuk
meningkatkan cakupan ilmu dan peran
di dunia penilaian. Hal ini sejalan dengan
arahan Direktur Jenderal Kekayaan
Negara, JFPP ke depannya harus dapat
menjadi Leading Resources untuk
segala hal yang berhubungan dengan
penilaian. Untuk mewujudkan hal
tersebut, Penilai pemerintah harus
dapat membuat terobosan 
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