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Pimpinan dan Pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Kementerian Keuangan R.I.

Salam Redaksi

P

emerintah melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan
pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Salah satu
upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan
pemisahan kekayaan negara yang bertujuan menempatkan
kekayaan negara untuk dikelola secara korporasi dan menghasilkan manfaat bagi peningkatan perekonomian negara.

Pada edisi ketiga ini, Media Kekayaan Negara mengetengahkan tema pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan (KND). Belum banyak yang
mengetahui bahwa salah satu tugas DJKN adalah pelaksanaan pengelolaan
KND. Ruang lingkup pengelolaan KND sesuai tugas dan fungsi DJKN meliputi
pelaksanaan penatausahaan dan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan
kekayaan negara yang dipisahkan termasuk privatisasi dan penyertaan modal negara dan penetapan barang milik negara eks. proyek kekayaan negara
yang dipisahkan. Selain itu, DJKN juga melaksanakan analisis kinerja kekayaan negara yang dipisahkan, dan pendirian serta pengusulan setiap penyertaan modal negara berikut perubahannya ke dalam Persero dan Perum.

Mengucapkan
Selamat & Sukses
64 Tahun Hari Keuangan
1946 – 2010
Kita Tingkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan
Kekayaan Negara Melalui Sumber Daya Manusia yang
Profesioal dan Terpercaya

Beberapa tulisan pada edisi kali ini membuka wawasan mengenai pengelolaan KND di Kementerian Keuangan c.q. DJKN. Laporan utama mengetengahkan berbagai hal mengenai KND, posisi KND dalam struktur keuangan negara
dan pengelolaannya. Tulisan pengelolaan KND di Australia disajikan sebagai
komparasi dan pembelajaran bagaimana Kementerian Keuangan Australia
mengelola KND. Selain itu juga disajikan tulisan mengenai Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) yang selama ini diketahui
belum tertata dengan benar. Pada tulisan ini, dikemukakan beberapa fakta
dan informasi serta alternatif penyelesaian sebagai wacana menuju pengelolaan yang lebih baik.
Akhirnya sebagai penutup, Redaksi mengucapkan selamat membaca. Terima
kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsihnya. Sekecil apapun kontribusi yang Anda berikan, akan sangat berarti berarti bagi
kami.

One Team, One Goal, One Sprit

Sumber: Bagian Umum DJKN
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 Laporan Utama
tang Badan Usaha Milik Negara dijelaskan bahwa tujuan pemisahan kekayaan
negara adalah menempatkan kekayaan
negara untuk dikelola secara korporasi
dan menghasilkan manfaat bagi peningkatan perekonomian negara. Selain itu,
tujuan pemisahan kekayaan negara ini
adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat.
Hal ini kemudian dikembangkan
menjadi suatu kerangka pemikiran
bahwa negara menjadi pemilik modal/
pemegang saham pada BUMN/PT, pemisahan kekayaan negara dari APBN menjadi modal BUMN/PT dan kekayaan awal
BHMN, pemisahan kekayaan negara
harus memberi manfaat bagi masyarakat, dan terdapat batasan kewenangan
negara dalam pengelolaan Kekayaan
Negara yang Dipisahkan, serta terdapat
kejelasan peran stakeholder negara
dalam pengamanan Kekayaan Negara
yang Dipisahkan.
Pengelolaan Kekayaan Negara yang
Dipisahkan ini memiliki beberapa sasaran, yaitu tertib administrasi keuangan
negara khususnya yang bersifat ekuitas,
sistem informasi yang transparan dan

“Cabang-cabang
produksi yang penting
bagi negara dan yang
menguasai hajat hidup
orang banyak dikuasai
oleh negara”

memiliki akuntabilitas dalam pengurusan keuangan negara, mengetahui jumlah dan nilai kekayaan negara, mempermudah pengawasan pengurusan
keuangan negara, menentukan langkah
dan arah kebijakan pemerintah dalam
pengurangan dan penambahan PMN
pada BUMN, dan dapat menentukan
target dalam penerimaan dari kontribusi BUMN/bagian laba BUMN bagi Pemerintah serta mewujudkan peningkatan
penerimaan kontribusinya sebagai dukungan APBN.
Sedangkan dasar hukum Kekayaan
Negara yang Dipisahkan itu sendiri terdapat dalam UU Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara, yaitu pada
Pasal 2 huruf g, Pasal 3 ayat (1), Pasal
6 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (3). Selain
itu, dasar hukum Kekayaan Negara yang
Dipisahkan juga terdapat dalam UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan
UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kebendaharaan Negara.
Pada awalnya bentuk Kekayaan
Negara yang Dipisahkan adalah berupa
Penyertaan Modal Negara (PMN) pada
BUMN dan PT yang pengelolaannya

Posisi Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND)
dalam Struktur Keuangan negara

Pengelolaan

Kekayaan Negara
yang Dipisahkan
Kilang minyak PT. Pertamina Persero

Oleh: Meirijal Nur*

Latar Belakang
Indonesia adalah negara yang menganut prinsip Ekonomi Kerakyatan. Hal
ini terdapat dalam Pasal 33 ayat (1),
(2) dan (3) UUD 1945. Pasal 33 Ayat (1)
berbunyi: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan”. Kemudian pada ayat
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Sumber: Mustopa

(2) dijelaskan bahwa: “Cabang-cabang
produksi yang penting bagi negara dan
yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Sedangkan
pada ayat (3) dijelaskan bahwa: ”Bumi
dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Untuk menjalankan amanat Pasal 33 UUD tersebut,
pemerintah dituntut untuk berupaya
sekuat tenaga mengelola kekayaan
sumber daya alam yang dimiliki Bangsa

Indonesia dengan sebaik-baiknya agar
tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang salah satunya adalah untuk
memajukan kesejahteraan umum bisa
tercapai.
Pemerintah melakukan berbagai
upaya untuk melaksanakan pengelolaan
sumber daya alam yang dimiliki bangsa
Indonesia untuk memenuhi amanat UUD
1945. Salah satu upaya yang dilakukan
pemerintah adalah dengan melakukan
pemisahan kekayaan negara. Dalam
Penjelasan UU Nomor 19 Tahun 2003 ten-

Sumber: Dit BMN II DJKN

Dalam perkembangannya Kekayaan Negara
Dipisahkan ini tidak
hanya sebatas berupa
PMN pada BUMN dan
PT saja, akan tetapi
Kekayaan Negara
Dipisahkan juga dapat
berbentuk Kekayaan
awal pada BHMN/BHPP
(Pengelolaannya
berdasarkan PP No.61
Tahun 1999)

berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2003
tentang BUMN, UU Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas dan
PP Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan Menteri Keuangan
kepada Menteri Negara BUMN. Dalam
perkembangannya Kekayaan Negara
yang Dipisahkan ini tidak hanya sebatas
berupa PMN pada BUMN dan PT saja,
akan tetapi Kekayaan Negara yang Dipisahkan juga dapat berbentuk kekayaan
awal pada BHMN/BHPP (pengelolaannya
berdasarkan PP Nomor 61 Tahun 1999),
modal awal pada Lembaga Pembiayaan
Ekspor Indonesia/LPEI (pengelolaannya
berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2009),
Kekayaan BP Migas (pengelolaannya
berdasarkan PP Nomor 42 Tahun 2002),
modal awal pada Lembaga Penjamin
Simpanan/LPS (pengelolaannya berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2004), dan
penyertaan yang dilakukan pemerintah
pada lembaga/organisasi Keuangan Internasional.
Pelaksanaan Kekayaan Negara yang
Dipisahkan yang berupa PMN pada
BUMN dan PT, dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu kepemilikan negara 51% atau
lebih yang pengelolaannya oleh Menteri Negara BUMN (PP Nomor 41 Tahun
2003), kepemilikan negara minoritas
pada PT, dan perusahaan di bawah Men-
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teri Keuangan yang mana pengelolaannya dilakukan oleh unit di bawah Kemkeu, seperti Sarana Multigriya Finansial
(SMF) oleh Bapepam/LK, dan Lembaga
Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI),
Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan
Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII)
oleh DJKN.

Permasalahan dalam
pengelolaan KND
Dalam pelaksanaan pengelolaan
Kekayaan Negara yang Dipisahkan
yang berupa PMN pada BUMN dan PT
terdapat beberapa hal yang perlu
mendapat perhatian, antara lain: (1)
koordinasi antara Menteri Keuangan
selaku pemilik KND/pemegang saham
dengan Menteri BUMN selaku kuasa
pemegang saham; (2) proses PMN,
privatisasi, restrukturisasi dan revitalisasi yang masih ada kendala dalam
pelaksanaannya; (3) menurunnya kinerja beberapa BUMN; dan (4) monitoring dan evaluasi atas penggunaan
dana PMN yang belum berjalan.
Permasalahan dalam hal pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan
berupa kekayaan awal pada BHMN/
BHPP, dimana pengelolanya adalah
Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan Nasional, antara
lain: (1) ketidakjelasan kewenangan
Menteri Keuangan atas pengelolaan
kekayaan awal, (2) Menteri Keuangan
tidak punya wakil dalam organisasi
tertinggi (Wali Amanah), (3) dampak
pengelolaan KND belum terasa pada
peningkatan kualitas pendidikan dan
aksesibilitas biaya pendidikan murah
di Perguruan Tinggi, dan (4) tidak adanya pelaporan untuk BHMN/BHPP.
Permasalahan pada pengelolaan
Kekayaan Negara yang Dipisahkan
juga terjadi pada Kekayaan Negara
yang Dipisahkan berupa kekayaan BP
Migas yang mana pengelolaannya dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM. Permasalahan tersebut diantaranya adalah (1)
ketidakjelasan kewenangan Menteri
Keuangan atas pengelolaan kekayaan
awal, (2) Menteri Keuangan tidak punya wakil dalam organisasi tertinggi,
(3) belum terdapat organisasi setara
RUPS pada organisasi BP Migas, dan
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(4) dampak pembentukan BP Migas
dalam rangka pengelolaan kekayaan
konvensional khususnya minyak dan
gas bumi belum terasa.
Dalam pelaksanaan pengelolaan
Kekayaan Negara yang Dipisahkan
berupa pengelolaan Lembaga Penjamin
Simpanan (LPS) terdapat permasalahan
mengenai pelaporan pengelolaan LPS.

Tantangan
Pengelolaan KND
Pengelolaan Kekayaan Negara yang
Dipisahkan sampai saat ini belum memenuhi kondisi ideal. Hal ini bisa terlihat dari beberapa aspek, yaitu: (1) arah
pengelolaan KND untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat relatif belum ter-

Nilai Kekayaan Negara Dipisahkan
sampai dengan 31 Desember 2009

Sumber: Dit BMN II DJKN

Penatausahaan KND
Berdasarkan peraturan perundangan, penatausahaan Kekayaan Negara
yang Dipisahkan berikut perubahannya merupakan kewenangan Menteri
Keuangan. Selanjutnya sesuai dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, DJKN melaksanakan fungsi
penatausahaan dan pelaporan investasi
permanen pemerintah dalam sebuah
sistem yaitu Sistem Akuntansi Investasi
Pemerintah (SAIP).
Adapun ruang lingkup Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (SAIP) adalah
kepemilikan pemerintah pada BUMN
dan Non-BUMN, kepemilikan pemerintah pada BHMN, kepemilikan pemerintah pada lembaga/organisasi keuangan
internasional, kepemilikan pemerintah
pada perusahaan/lembaga di bawah
pembinaan Departemen Keuangan, dan
kepemilikan pemerintah pada badan
usaha lainnya.
Pada tahun 2008 laporan SAIP
mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI. Sedangkan
pada tahun 2009 laporan SAIP mendapat
opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

capai; (2) pengelolaan KND tersebar di
berbagai kementerian, yaitu BUMN di
Kementerian BUMN, BP Migas di Kementerian ESDM, BHMN di Kementerian
Pendidikan Nasional, dan sebagian perusahaan oleh Kementerian Keuangan;
(3) perlu adanya kejelasan kewenangan
Menteri Keuangan selaku pemilik KND
dan Menteri Teknis selaku pembina sektoral dan pengelola KND; dan (4) perusahaan-perusahaan di bawah Kementerian Keuangan masih baru sehingga
memerlukan grand strategy yang baik
dan jelas.
Sedangkan kondisi ideal yang diharapkan dalam pengelolaan Kekayaan
Negara yang Dipisahkan diarahkan pada
tercapainya kemakmuran rakyat yang
sebesar-besarnya, adanya pembagian
wewenang yang jelas antara Menteri
Keuangan dengan Menteri Teknis, pengelolaan perusahaan-perusahaan baru
di bawah Kemkeu perlu diarahkan untuk memberikan return kepada negara
baik secara langsung (dividen) maupun
dampak peningkatan perekonomian
bagi masyarakat, dan terdapat unit di
DJKN khusus menangani KND terutama
dengan adanya perusahaan di bawah
Kementerian Keuangan.

Gedung-gedung aset pemerintah
Ke depan, perlu segera dilakukan perbaikan atas pengelolaan BUMN
yang dilaksanakan selama ini. Kemudian perlu dikembangkan mekanisme
baru dalam hal pengukuran kinerja
BUMN, early warning system, monitoring pencadangan dan penggunaannya,
monitoring Kebijakan pembentukan
anak perusahaan, dan monitoring penggunaan dana APBN.
Selanjutnya, perlu segera ditetapkan arah kebijakan dalam pengelolaan
Kekayaan Negara yang Dipisahkan untuk
menjadi pedoman dalam pelaksanaannya. Arah kebijakan tersebut terbagi
menjadi dua, yaitu arah kebijakan teknis operasional dan arah kebijakan yuridis. Arah kebijakan teknis operasional
terdiri atas arah kebijakan yang terkait
pengelolaan BUMN, arah kebijakan yang
terkait pengelolaan BHMN/BHPP dan BP
Migas, dan perlu adanya unit di bawah
DJKN yang khusus mengelola termasuk
menjadi RUPS atas BUMN di bawah Kementerian Keuangan.
Arah kebijakan teknis operasional
yang terkait pengelolaan BUMN ada dua,

Sumber: Istimewa

yaitu koordinasi pengelolaan BUMN antara Menteri Keuangan dengan Menteri
Negara BUMN, khususnya terkait kebijakan strategis BUMN (perubahan saham
negara, pembentukan anak perusahaan, pengangkatan direksi dan komisaris, penggunaan laba dan cadangan,
kebijakan-kebijakan lain yang bersifat
material misalnya pemberian pinjaman
pada nilai tertentu). Untuk perusahaan
di bawah Kementerian Keuangan perlu
ada indikator untuk mengukur kinerja
perusahaan guna memastikan manfaat
dari pemisahan kekayaan negara melalui PMN pada perusahaan, baik secara
langsung (penerimaan negara) maupun
tidak langsung (manfaat bagi masyarakat).
Adapun arah kebijakan teknis operasional terkait pengelolaan BHMN/BHPP
dan BP Migas yaitu perlunya kejelasan
kewenangan antara Menteri Keuangan
dan Menteri Teknis, perlu ada kebijakan
lintas sektoral untuk menjamin adanya
peningkatan bidang pendidikan atau bidang lainnya yang terkait dengan hajat
hidup masyarakat sebagi akibat pemisa-

han kekayaan negara pada bidang/sektor terkait (pendidikan dan migas).
Sedangkan arah kebijakan yuridis yang ditetapkan dalam pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan
adalah perlunya menuangkan pedoman
kebijakan teknis operasional tersebut
dalam peraturan baik yang bersifat
umum (peraturan menteri) maupun
SOP internal yang jelas dan terukur.
Dari arah kebijakan yuridis yang telah
ditetapkan tersebut dihasilkan beberapa implementasi, yaitu lahirnya
Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara BUMN Nomor
23/PMK.01/2007 dan Nomor Per-04/
Mbu/2007 Tentang Penyampaian Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara Pada Laporan Keuangan Pemerintah
Pusat, Rancangan Peraturan Bersama
Menteri Keuangan dan Menteri Negara
BUMN tentang Koordinasi Pengelolaan
Kekayaan Negara Dipisahkan, dan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan
tentang Tata Cara Penyertaan Modal
Negara dan Penatausahaannya.
*Kasubdit BMN IID DJKN
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 Laporan Khusus

Beberapa Data dan Fakta Menarik

Nilai KND per 31 Desember 2009 (Rupiah)

Terkait KND
Oleh: Frengky Setiawan*

KND, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang
Keuangan Negara.
Sebagai pelaksana fungsi wakil
Pemerintah dalam kepemilikan KND,
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
diharapkan dapat menyajikan secara
tepat nilai KND yang dimiliki oleh
Pemerintah, karena data tersebut
akan menjadi acuan bagian nilai KND
yang dimiliki oleh Pemerintah.
Berbicara tentang KND yang dimiliki
Pemerintah, terdapat beberapa data
dan penjelasan menarik terkait KND,
yaitu:
Dalam peraturan perundangan,
pengertian KND hanya ditemukan pada Undang-undang
19 tahun 2003 tentang Badan Usaha
Milik Negara, dimana dalam Undangundang tersebut KND diterjemahkan
sebagai kekayaan negara yang berasal
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan
Penyertaan Modal Negara pada Persero dan/atau Perum serta Perseroan
Terbatas lainnya;
Bentuk penyertaan pemerintah
yang dikategorikan sebagai KND
sebenarnya tidak hanya BUMN
dan Non-BUMN saja, akan tetapi juga
termasuk penyertaan pemerintah pada
Badan Hukum Milik Negara (Perguruan
Tinggi BHMN dan BP Migas), Lembaga
Pembiayaan Ekspor Indonesia, Lembaga Penjaminan Simpanan, serta Badan
Lainnya (Special Purpose Vehicle, Penyertaan pada Organisasi/Lembaga
Keuangan Internasional, Otorita Pengelola Kawasan, Bank Indonesia);
Berdasarkan data pada Laporan Keuangan BA 999.03 yang
disusun oleh Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara, nilai KND yang dimiliki oleh Pemerintah per 31 Desember 2009 adalah:

1
Sumber: Istimewa

Pembangunan kilang minyak

Sebagai pelaksana
fungsi wakil Pemerintah dalam kepemilikan
KND, Direktorat
Jenderal Kekayaan
Negara diharapkan
dapat menyajikan
secara tepat nilai KND
yang dimiliki oleh
Pemerintah, karena
data tersebut akan
menjadi acuan bagian
nilai KND yang dimiliki
oleh Pemerintah.
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ungkin kita sudah
familiar dengan istilah Kekayaan Negara Dipisahkan atau
yang sering disebut
KND. Mendengar istilah KND, mungkin terlintas beberapa pertanyaan
dalam diri kita, apa itu sebetulnya
KND, apa saja bentuk KND tersebut, serta berapakah nilai KND yang
dimiliki pemerintah. Pelaksanaan
evaluasi dan perumusan kebijakan
di bidang KND yang dilaksanakan
oleh Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara c.q. Direktorat Barang Milik
Negara II merupakan pelaksanaan
dari fungsi Menteri Keuangan sebagai
wakil Pemerintah dalam kepemilikan

M

2

3

Sumber: Dit BMN II DJKN

4

Berdasarkan Undang-undang 19
tahun 2003 tentang Badan Usaha
Milik Negara, BUMN adalah badan
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang
berasal dari kekayaan negara yang
dipisahkan. Batasan sebagian besar
yang dimaksud dalam undang-undang
tersebut adalah jika kepemilikan
negara diatas 51%. Jika kepemilikan
negara dibawah atau sama dengan
50%, maka akan dikategorikan sebagai
Non-BUMN atau Perseroan Terbatas
Lainnya.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003,
Kedudukan, tugas, dan kewenangan Menteri Keuangan di bidang
pembinaan dan pengawasan BUMN sebagian dilimpahkan kepada Menteri
Negara Badan Usaha Milik Negara.
Kewenangan Menteri Keuangan yang
tidak dilimpahkan kepada Menteri
BUMN adalah penatausahaan setiap
PMN dan perubahannya, pengusulan
setiap PMN, serta pendirian BUMN.
Terdapat 3 BUMN yang berada
dibawah pembinaan Kementerian Keuangan, dan dikecuali-

5
6

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 2003, Kedudukan, tugas, dan kewenangan Menteri Keuangan di bidang pembinaan dan
pengawasan BUMN sebagian dilimpahkan kepada
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.
kan dari PP Nomor.41 tahun 2003,
yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur,
PT Sarana Multigriya Finansial dan
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Pemisahan tersebut dilakukan
dengan mempertimbangkan bahwa
BUMN-BUMN tersebut memiliki potensi kontinjensi yang sangat tinggi
terhadap APBN dan sinkronisasi
stimulus ﬁskal terhadap infrastruktur yang dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga.
Penyertaan Pemerintah pada
Lembaga/Organisasi Keuangan
Internasional terutama bertujuan untuk memperoleh manfaat sosial.
Penyertaan pada Lembaga Keuangan/
Organisasi internasional antara lain
pada International Monetary Fund
(IMF), World Bank, Asian Development

7

Bank, Islamic Development Bank.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi
Sebagai Badan Hukum, dijelaskan bahwa kekayaan awal Perguruan Tinggi
yang ditetapkan menjadi Badan Hukum ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan merupakan KND. Hingga saat
ini, terdapat 7 Perguruan Tinggi yang
telah menjadi badan hukum, yaitu
Universitas Sumatera Utara, Universitas Indonesia, Universitas Pendidikan
Indonesia, Institut Teknologi Bandung,
Universitas Gajah Mada, Institut Pertanian Bogor, dan Universitas Airlangga. Dari 7 BHMN tersebut, baru 2
(dua) BHMN yang kekayaan awalnya
telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, yaitu IPB dan Unair.

8
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Agenda

Dirjen memberikan pengarahan

Sumber: Biro SDM DJKN



Dalam kegiatan workshop tersebut,
para peserta juga diberikan materi outdoor, berupa kegiatan outbound dengan
metode pembelajaran experiental learning. Melalui pola ini, peserta diharapkan
dapat mengevaluasi tindakan dan selanjutnya menentukan tujuan yang akan dicapai dengan memprediksi kemungkinan
yang akan terjadi.
Leadership Development Program
(LDP) DJKN merupakan kegiatan pengembangan kapasitas kepemimpinan Sumber Daya Manusia (SDM) level pejabat
eselon II dan III. Melalui program ini,

LDP DJKN Angkatan III

Menajamkan Internalisasi
Kemeneg BUMN

9

Hingga 30 Juni 2010, Pemerintah
memiliki 144 Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dimana 141
BUMN berada dibawah pembinaan Kementerian BUMN, dan 3 BUMN berada
di bawah pembinaan Kementerian
Keuangan. Dari 144 BUMN tersebut,
14 BUMN berbentuk Perum, sedangkan 130 BUMN berbentuk Persero.
BUMN yang masih berbentuk Perum adalah Perum
Bulog, Perum Pegadaian,
Perum Peruri, Perum Perhutani, Perum Jamkrindo, Perum Perumnas, Perum Damri, Perum Jasa Tirta I, Perum
Jasa Tirta II, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Perum PPD,
Perum Prasarana Perikanan Samudra,
Perum LKBN Antara, Perum Produksi
Film Negara.
Hingga 30 Juni 2010, Pemerintah memiliki penyertaan
di bawah 50% pada 20 Perseroan Terbatas Lainnya atau Non-BUMN
antara lain pada Indonesia Asahan Alumunium (41,12%), PT Bank Bukopin Tbk
(18,19%), PT Indosat Tbk (14,29%), PT
Freeport Indonesia (9,36%), dan Asean
Bintulu Fertilizer (13%);
Per 31 Desember 2009,
total aset pada 144
BUMN
adalah
sebesar
Rp2.238.401.374.504.610. 5 BUMN
dengan jumlah aset terbesar adalah:

10
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1. PT Bank Mandiri Tbk (Rp394,616
triliun); 2. PT Perusahaan Listrik Negara (Rp333,713 triliun); 3. PT Bank
Rakyat Indonesia Tbk (Rp316,947
triliun); 4. PT Pertamina (Rp315,936
triliun); 5. PT Bank Negara Indonesia
Tbk (Rp227,496 triliun).
Pada tahun 2009, total laba bersih pada 144
BUMN
adalah
sebesar
Rp86.473.700.251.241. 5 BUMN dengan laba bersih terbesar pada tahun 2009 adalah: 1. PT Pertamina
(Rp15,875 triliun); 2.PT Telkom Tbk
(Rp11,332 triliun); 3. PT Perusahaan
Listrik Negara (Rp10,355 triliun);
4. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
(Rp7,308 triliun); 5. PT Bank Mandiri
Tbk (Rp7,155 triliun).
Pada tahun 2009, total
dividen yang diterima
Pemerintah atas kepemilikan pada BUMN dan Non-BUMN adalah
sebesar Rp26.049.543.069.440. 5
BUMN dengan dividen terbesar adalah:
1. PT Pertamina (Rp10,472 triliun); 2.
PT Telkom Tbk (Rp3,339 triliun); 3. PT
Freeport Indonesia (Rp2,086 triliun);
4. PT Bank Mandiri Tbk (Rp1,524 triliun); 5. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
(Rp1,504 triliun).
Pada tahun 2009, terdapat beberapa BUMN
yang mengalami kerugian.

13
14
15

Urutan 5 BUMN yang mengalami kerugian terbesar adalah: 1. Perum Bulog
(Rp712,907 milyar); 2. PT Kertas Kraft
Aceh (Rp155,806 milyar); 3. PT Dirgantara Indonesia (RpRp152,325 milyar); 4. PT PAL Indonesia (Rp132,876
milyar); 5. PT Industri Sandang Nusantara (Rp102.028 milyar).
Hingga 30 Juni 2010, tercatat 16 BUMN telah menjadi perusahaan terbuka
dan terdaftar pada Bursa Saham, yaitu
PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat
Indonesia Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Bank Tabungan Negara
Tbk, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk,
PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Semen Gresik Tbk, PT Aneka Tambang
Tbk, PT Tambang Batubara Bukit Asam
Tbk, PT Timah Tbk, PT Pembangunan
Perumahan Tbk, PT Kimia Farma Tbk,
PT Indofarma Tbk, PT Wijaya Karya
Tbk, PT Adhi Karya Tbk, dan PT Jasa
Marga Tbk.

16

* Kasi BMN IIA.4
Sumber:
1. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Audited Tahun 2009;
2. Laporan Keuangan BA 999.03 Tahun 2009 Audited;
3. Laporan Keuangan BA 999.03 Semester I Tahun 2010.

Core Values
S

ejalan upaya memperkuat internalisasi terhadap core values,
Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara (DJKN) menyelenggarakan kegiatan Leadership Development
Program (LDP) Angkatan Ketiga. Kegiatan yang diikuti enam puluh pejabat
DJKN di level eselon II dan III ini diadakan di Denpasar, Bali, pada 26 hingga 29
September 2010.
LDP yang bertemakan “One Spirit,
One Team, One Goal” ini dibuka oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Hadiyanto. Dalam kesempatan itu, Hadiyanto
pun tak luput memberi motivasi kepada
para pejabat DJKN yang hadir. Hadiyanto menyampaikan perlunya para pejabat
DJKN memiliki semangat kepemimpinan
untuk senantiasa memberi manfaat yang
maksimal bagi organisasi. Terlebih pada
era pengetahuan dan teknologi informasi
dewasa ini. “Leader harus memiliki rasa
empati kepada para staf/pegawai,” tegas Hadiyanto saat membuka kegiatan.
Menurutnya, kegiatan pengembangan kepemimpinan ini dinilai efektif
dalam turut mengembangkan perilaku
kepemimpinan yang dilandasi aspek
spiritual dan emosional sebagai motivasi pengembangan diri. Karenanya,
kegiatan LDP ini juga bertujuan untuk
mengimplementasikan gaya kepemimpinan dan komunikasi yang efektif, serta

Membangun semangat teamwork
membangun komitmen kebersamaan
yang profesional menuju pencapaian
kinerja puncak. Tak hanya itu, sambungnya, para pejabat DJKN juga diharapkan
mampu beradaptasi dengan perubahan
dengan mengembangkan sifat mendasar
yang meliputi aspek trust dan belief.
“Hal ini selaras dengan core values DJKN
yaitu integritas, ketulusan dan komitmen” imbuh Hadiyanto mantap.
Tak hanya diisi motivasi kepemimpinan, kegiatan ini juga dipadati dengan
beragam materi seputar leadership dan
teamwork yang disampaikan beberapa
pejabat DJKN. Agus Rijanto Sedjati, Direktur Hukum dan Informasi, misalnya,
menyampaikan materi leadership dalam
konteks implementasi core values (nilainilai utama) DJKN. “Integritas merupakan kompetensi dasar yang wajib dimiliki
sehingga menjadi panutan/contoh bagi
para staf/pegawai,” papar Agus saat
menyampaikan materi kepemimpinan.

Sumber: Biro SDM DJKN

para peserta diharapkan pula dapat meningkatkan capaian kinerja yang lebih
maksimal dan sempurna. Tahun ini, LDP
telah dilaksanakan sebanyak tiga Angkatan, yakni Angkatan I (30 April s.d 1 Mei
2010) di Bandung, Angkatan II (22 s.d.23
Juni 2010) di Jakarta, dan Angkatan III di
Denpasar (27 s.d. 28 September 2010)
Rangkaian kegiatan LDP ditutup oleh
Agus Rijanto dan Nuning S.R. Wulandari,
Kepala Bagian Kepegawaian DJKN. Dalam
penyampaian kesan dan pesan, peserta
mengungkapkan bahwa kegiatan ini diharapkan tidak semata seremonial, akan
tetapi dapat memberi semangat baru
untuk memperkuat teamwork di DJKN.
“Output dari kegiatan ini kita harapkan
peserta dapat menjadi seorang leader,
mencapai kinerja yang maksimal dan
memperkuat teamwork melalui semangat
baru menuju perubahan yang lebih baik,”
timpal Agus Rijanto Sedjati saat berbincang di acara ramah tamah. (Mus).
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 Wawancara

Arif Baharudin

Sumber: Dian HC - Dit HI

Direktur BMN II DJKN

adanya persetujuan Menteri Keuangan
atas rencana tersebut.
Kewenangan Menteri Keuangan selaku wakil pemerintah dalam
kepemilikan KND juga diwujudkan
dalam kewenangan melakukan penatausahaan semua investasi permanen
yang dilakukan oleh pemerintah baik
pada perusahaan Negara (BUMN), non
BUMN, lembaga/organisasi keuangan
internasional, badan hukum milik
negara, maupun badan usaha lainnya.
Dengan menyandang kewenangan sebagai pemilik KND, maka ruang
lingkup kebijakan pengelolaan KND
mencakup kebijakan atas keputusan
secara korporasi dengan pemberian
persetujuan atas usulan yang disampaikan Menteri BUMN sebagai kuasa
pemilik maupun kebijakan atas keputusan pemerintah sebagai pembina dan
pengawas BUMN, misalnya keputusan
untuk memberikan tambahan penyertaan modal yang berasal dari APBN
dalam rangka penyehatan BUMN. Dua
ruang lingkup kebijakan tersebut akan
tercermin dalam pertanggungjawaban
dalam Laporan Keuangan Pemerintah
Pusat yang didalamnya juga menyam-

luar negeri. Atau manfaat dalam bentuk masuknya investasi asing ke Indonesia untuk pembangunan infrastruktur sebagai akibat adanya penjaminan
yang diberikan Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) kepada investor.
Dengan demikian, tujuan pengelolaan KND sangat penting. Sesuai
amanat Pasal 23 UUD 1945 menyejahterakan
masyarakat,
Menteri

Bersama Pimpinan DJKN

Pengelolaan KND di DJKN

P

engelolaan Kekayaan Negara
yang Dipisahkan (KND) merupakan salah satu bidang tugas
Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara (DJKN). Bagaimana seluk beluk pengelolaan KND di DJKN, berikut
kami sajikan hasil wawancara dengan
Direktur Barang Milik Negara II DJKN,
Arif Baharudin.

Bagaimana pola dan ruang lingkup kebijakan pengelolaan KND
yang dilakukan DJKN?Apa tujuan
dan urgensinya?
Pola kebijakan pengelolaan KND
yang dilaksanakan DJKN berpedoman
pada ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003
tentang Keuangan Negara, bahwa
Menteri Keuangan yang ditunjuk sebagai wakil pemerintah dalam kepe-
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milikan KND. Dengan demikian, pihak
lain yang melakukan pengelolaan KND
didasarkan atas penunjukan sebagai
kuasa dari wakil pemerintah. Contohnya Menteri Negara BUMN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2003 ditunjuk menjadi
RUPS yang merupakan organ perusahaan sesuai Undang-Undang BUMN
maupun Undang-Undang Perseroan
Terbatas. Sebagai wakil pemerintah
dalam kepemilikan KND, Menteri
Keuangan c.q. DJKN juga terlibat aktif
dalam penentuan kebijakan pemerintah dalam rangka pengelolaan secara
korporasi BUMN dan non BUMN seperti
privatisasi, restrukturisasi, dan revitalisasi serta merger dan akuisisi. Privatisasi, restrukturisasi, revitalisasi,
merger/akuisisi, termasuk holdingisasi BUMN dapat dilaksanakan setelah

paikan ikhtisar Laporan Keuangan (audited) BUMN, Laporan Managemen dan
Laporan Kinerja. Dalam LKPP dilaporkan penambahan/pengurangan nilai
investasi Pemerintah dan return yang
diperoleh negara dari investasi tersebut, misalnya dividen dari BUMN.
Ke depan, dalam Rancangan Undang-Undang Kekayaan Negara, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perbendaharaan,
kepada kuasa pemilik KND dan operator KND akan dimintakan pula laporan
manfaat investasi di luar manfaat ekonomi. Misalnya untuk Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) akan dilaporkan peningkatan nilai ekspor, atau
penetrasi pasar ekspor asing sebagai
dampak pemberian pembiayaan, penjaminan atau asuransi oleh LPEI kepada eksportir nasional di dalam maupun

Keuangan sebagai wakil Pemerintah
dalam kepemilikan KND bertanggungjawab untuk memastikan bahwa
peng-KND-an kekayaan negara tidak
dipisahkan untuk dikelola secara korporasi harus membawa manfaat bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik manfaat ekonomi, sosial,
dan manfaat lainnya. Dengan tujuan
mulia ini, maka pengelolaan KND yang
memenuhi prinsip good governance
menjadi sangat urgen untuk dikawal
oleh DJKN.

Apa bedanya dengan tugas yang
dilakukan oleh Kementerian
Negara BUMN? Bagaimana alur
dan pola koordinasi pengelolaan
BUMN antara Kemenkeu c.q.
DJKN dengan Kemeneg BUMN?
Kementerian Negara BUMN sesuai

dengan amanat Peraturan Pemerintah
Nomor 41 Tahun 2003 berperan selaku RUPS. Dalam konteks perusahaan
swasta, RUPS merupakan forum pemilik sehingga merupakan pengambilan
keputusan tertinggi dalam perusahaan,
namun mengingat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara memberikan kewenangan pemilik (ultimate shareholder) kepada

Sumber: Dian HC - Dit HI
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Menteri Keuangan, maka terhadap
kebijakan strategis yang berdampak
pada nilai maupun proporsi investasi/
saham Pemerintah, Menteri Negara
BUMN perlu terlebih dahulu mendapat
persetujuan Menteri Keuangan sebelum melakukan melangkah dalam forum RUPS. Sejalan dengan hal tersebut, penatausahaan yang dilakukan
oleh Kementerian Negara BUMN hanya
sebatas menyusun ikhtisar laporan
keuangan BUMN, sedangkan Kementerian Keuangan c.q. DJKN menatausahakan pertanggungjawaban seluruh investasi pemerintah baik yang
berasal dari BUMN, BHMN, setoran
pada lembaga keuangan internasional
bahkan juga pelaporan dana bergulir yang disalurkan oleh Kementerian
Negara/Lembaga kepada masyarakat
secara langsung atau badan usaha (koperasi/kelompok tani, dll). Untuk itulah, DJKN bertugas menatausahakan
Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah
(SAIP) yang merupakan komponen dari
LKPP untuk dipertanggungjawabkan
kepada DPR dan BPK.
Pola dan alur koordinasi pengelolaan KND antara Kementerian Keuangan c.q. DJKN dan Kementerian BUMN
telah diatur dalam ketentuan terkait
pengelolaan BUMN baik dalam bentuk
Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri Negara BUMN. Saat ini
telah disusun adalah Rancangan Peraturan Bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri Negara BUMN yang
pada intinya membagi tugas/peran
Menteri Keuangan dan Menteri Negara
BUMN dalam rangkaian proses PMN,
Privatisasi, Restrukturisasi, peleburan,
penggabungan, likuidasi BUMN.
Rangkaian proses akan diawali
dengan pengkajian dampak PMN, privatisasi, restrukturisasi bagi BUMN
yang bersangkutan. Selain itu akan
dikaji pula risiko ﬁskal yang timbul
bagi negara misalnya pengalokasian
anggaran untuk PMN dalam APBN,
peningkatan atau penurunan penerimaan negara dari pajak, dividen dan
pelunasan piutang negara. Pengkajian
juga mencakup peningkatan perekonomian masyarakat sebagai dampak
peningkatan kapasitas usaha BUMN
akibat penambahan PMN, atau peran
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serta masyarakat dalam kepemilikan BUMN yang diprivatisasi seperti
yang baru-baru ini dilakukan pada PT
Bank BNI, PT Bank Mandiri, PT Bank
Tabungan Negara, PT Pembangunan
Perumahan, menyusul PT Krakatau
Steel. Dalam kondisi BUMN yang sangat sakit, pengkajian restrukturisasi
BUMN akan mempertimbangkan penyelamatan pegawai dengan layoff secara smooth. Peran Menteri Keuangan
semakin kuat dalam proses penerbitan
Peraturan Pemerintah (PP) atas keputusan PMN, privatisasi maupun restrukturisasi, karena pengajuan PP kepada
Menteri Hukum dan HAM untuk proses
harmonisasi PP maupun penyampaian
PP kepada Presiden untuk ditandatangani harus dilakukan Menteri Keuangan.
Dalam proses penatausahan KND,
Rancangan Peraturan Bersama juga
mengatur koordinasi antar ke-2 Kementerian dalam proses pelaporan
SAIP dimana secara periodik pihak
Kementerian Negara BUMN menyampaikan Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara kepada Kementerian
Keuangan beserta Laporan Keuangan
BUMN yang diaudit untuk menjadi
lampiran LKPP.

Dalam kebijakan pengelolaan
KND, khususnya terkait penatausahaan Penanaman Modal Negara
(PMN) pada BUMN, sejauh mana
peran dan kewenangan DJKN?
Bisakah DJKN melakukan kontrol
terhadap investasi pemerintah
pada BUMN tersebut?
Penatausahaan PMN sebagai bagian dari pengelolaan KND merupakan
proses akhir dalam bentuk pelaporan
nilai investasi Pemerintah maupun
kinerja BUMN yang mengelola KND.
Penatausahaan yang akan dituangkan
dalam laporan Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (SAIP) dan Ikhtisar Laporan Keuangan BUMN, merupakan bentuk pertanggungjawaban
pengelolaan investasi yang dilakukan
Pemerintah kepada BPK dan DPR. Tentunya, pelaporan ini harus dipastikan
kebenarannya dari sisi penyajian data
yang harus sesuai dengan seluruh dokumen sumber terkait seperti DIPA,
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Laporan Keuangan BUMN atau BLU,
dan Peraturan Pemerintah penetapan PMN. Disinilah peran DJKN untuk
memastikan kebenaran data tersebut. Dalam 2 tahun terakhir proses
penyusunan Laporan SAIP, DJKN harus bekerja ekstra melakukan rekonsiliasi bersama Kementerian BUMN,
Kementerian Negara/Lembaga yang
mengalokasikan dana APBN untuk
meyakinkan kebenaran data Bantuan
Pemerintah yang belum ditetapkan
statusnya (BPYBDS) yang diterima
oleh BUMN namun belum diformalkan
dalam Peraturan Pemerintah. Selain
dari BUMN, untuk penyusunan Laporan
SAIP, DJKN juga mengumpulkan data
dari beberapa unit terkait seperti Kementerian Negara BUMN, Ditjen Perbendaharaan, Badan Kebijakan Fiskal,
dan Ditjen Pengolaan Utang.
Dalam pelaksanaan fungsi Menteri
Keuangan sebagai wakil pemerintah
dalam kepemilikan KND, sepanjang
atas investasi yang dilakukan pemerintah pada suatu BUMN, DJKN bukan
hanya bisa, melainkan harus melakukan kontrol atas investasi yang telah
Negara tanamkan dalam bentuk penyertaan modal Negara.
Kontrol DJKN terhadap investasi
pemerintah pada suatu BUMN dapat
dikelompokkan dalam 3 tahapan.
Tahap pengajuan penambahan
PMN. Dengan semakin tertatanya
mekanisme keuangan negara sejak lahirnya UU Keuangan Negara, UU
Perbendaharaan Negara, UU BUMN dan
peraturan pelaksanaannya, khususnya
terkait dengan penganggaran dan pelaporan seluruh pembiayaan investasi
Negara dalam APBN, maka pengajuan
investasi pemerintah baik dalam bentuk Penyertaan Modal Negara baru,
dengan kata lain pendirian BUMN,
maupun penambahan atas penyertaan
modal Negara yang sudah ada pada
suatu BUMN, hanya dapat dialokasikan dalam APBN atas dasar usulan dari
DJKN. Meskipun Kementerian BUMN
melalui kedeputian terkait dapat
mengajukan usulan alokasi anggaran
investasi, namun alokasi akan dianggarkan setelah diusulkan oleh DJKN.
Sebelum pengajuan alokasi anggaran, DJKN bersama BUMN terkait dan

1

Kementerian BUMN telah melakukan
kajian yang komprehensif terutama
dari sisi ﬁnansial terhadap usulan PMN
sebagai dasar pengajuan dan bahan
untuk pembahasan dengan DPR.
Tahap pelaksanaan penambahan
PMN. Tahapan pelaksanaan PMN
mencakup tahapan penyusunan
PP setelah ditetapkannya UU APBN dan
Keputusan Presiden pelaksanaan APBN,
dan tahapan pencairan dana dari Rekening Kas Umum Negara serta proses
penggunaan dana PMN oleh BUMN.
Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, pengajuan RPP baik untuk
harmonisasi maupun untuk penetapan
akan diajukan oleh Menteri Keuangan.
Selama ini, pelaksanaan penambahan
PMN sepanjang sumber PMN berasal
dari dana cash (fresh money) APBN,
dilaksanakan oleh Menteri BUMN selaku Kuasa Pengguna Barang, namun
ke depan DJKN diharapkan mampu
melaksanakan peran sebagai Kuasa
Pengguna Anggaran/Barang, sehingga terdapat kesesuaian penunjukan
Pengguna Anggaran/Barang dengan
Kuasa Pengguna Anggaran/KPA dalam
suatu lini Kementerian Negara.
Yang tidak kalah penting adalah ke
depan setiap penambahan PMN harus
diikuti dengan monitoring penggunaan
dana PMN. Selama ini, pada beberapa
BUMN langkah monitoring tersebut
telah dilakukan. Pada tahap ini DJKN
bersama-sama dengan Kementerian
BUMN melakukan kontrol terhadap
penggunaan dana PMN.

2

3

Tahap penatausahaan PMN.
Kontrol DJKN atas investasi Pemerintah semakin kuat dalam
proses ini, karena pada tahap ini DJKN
menyajikan pelaporan terhadap PMN
yang telah dilakukan oleh Pemerintah dan memastikan pada pelaporan
tersebut dapat diyakini kebenaran dan
keabsahannya berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Sampai saat ini, berapa total
PMN pemerintah, baik di BUMN
maupun non BUMN? Bagaimana
dengan investasi pemerintah di
perusahaan lain yang tidak BUMN
(yang kurang dari 50%), apakah

termasuk yang dikelola penatausahaannya oleh DJKN?
Berdasarkan Laporan SAIP diketahui nilai PMN Pemerintah per 30 Juni
2010 adalah sebagai berikut:
1. BUMN yang berada dibawah Kementerian BUMN sebesar Rp505,64
triliun.
2. BUMN/Lembaga
yang
berada
dibawah Kementerian Keuangan
sebesar Rp7,99 triliun.
3. Non BUMN (kepemilikan Negara
kurang dari 51%) sebesar Rp3,79
triliun.
Selain PMN pada BUMN dan non
BUMN tersebut di atas, pemerintah
juga melakukan PMN pada lembaga/
organisasi keuangan internasional
yang tercatat sebesar Rp33.08 triliun,
badan hukum milik negara sebesar
Rp1,90 triliun, dan badan usaha lainnya sebesar Rp20 juta. Sehingga total
PMN yang telah dilakukan Pemerintah
sampai dengan Semester I tahun 2010
adalah sebesar Rp552,43 triliun.
DJKN juga melakukan penatausahaan terhadap investasi pemerintah
pada perusahaan yang terdapat kepemilikan Negara dibawah 51% (non
BUMN). Sampai dengan Semester I
tahun 2010 tercatat Pemerintah memiliki penyertaan pada 20 perusahaan
non BUMN yang juga dikenal dengan
sebutan perusahaan minoritas dengan
nilai Rp3,79 triliun.

Kendala-kendala apa saja yang ada
dalam penatausahaan PMN ini?
Beberapa kendala yang dialami
oleh DJKN dalam penatausahaan PMN
adalah dalam hal memperoleh data
yang dibutuhkan dalam penyusunan
ke-2 laporan tersebut seperti data
disampaikan terlambat, data kurang
lengkap, dan bukan merupakan data
terakhir (update). Namun demikian,
dengan kendala-kendala yang ada,
DJKN selama 2 tahun terakhir telah
berhasil memperbaiki opini BPK atas
Laporan SAIP dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun
2008 dan Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) pada tahun 2009.
Untuk memperbaiki Penatausahaan PMN, maka saat ini DJKN sedang menyusun dua ketentuan yaitu

Peraturan Menteri Keuangan tentang
Penatausahaan PMN dan Peraturan
Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara BUMN tentang Koordinasi
Pengelolaan Kekayaan Negara Yang
Dipisahkan.

Bagaimana dengan kelengkapan
peraturan dan juklak/juknis terkait kebijakan KND? Apakah sudah memadai?
Saat ini kebijakan DJKN terhadap
KND mengacu pada ketentuan-ketentuan yang telah ada antara lain UU dan
PP. Dalam perkembangannya ketentuan-ketentuan tersebut dirasa perlu
dilengkapi dan disempurnakan dalam
rangka mendukung tugas dan fungsi
DJKN selaku pengelola KND. Ketentuan
yang perlu disusun antara lain terkait
kebijakan Penatausahaan PMN dan beberapa standard operating procedures
(SOP) seperti SOP tentang perumusan
konsep kebijakan dan standardisasi di
bidang KND, SOP tentang penyusunan
sistem dan prosedur di bidang KND,
dan SOP tentang pelaksanaan penatausahaan di bidang KND.

Terdapat beberapa BUMN yang
dibentuk dan di bawah pengawasan dan pengelolaan langsung
Kementerian Keuangan, yaitu
PT Sarana Multi Infrastruktur, PT
Penjaminan Infrastruktur Indonesia dan Lembaga Penjaminan
Ekspor Impor. Apa tujuan dan rencana strategis pemerintah dalam
membentuk BUMN tersebut? Apa
bedanya dengan BUMN yang lain,
yang dibawah pengawasan dan
pengelolaan Kemeneg BUMN?
Dalam kurun waktu +/- 3 tahun,
Pemerintah telah mendirikan beberapa BUMN dan lembaga dimana pembinaan dan pengawasannya dilakukan
oleh Kementerian Keuangan. BUMN/
lembaga tersebut berada dalam satu
sektor yaitu sektor jasa keuangan
yang notabene memang merupakan
domain Kementerian Keuangan.
Pendirian BUMN/lembaga tersebut
memiliki tujuan yang sangat penting
sebagaimana tertuang dalam UU maupun PP tentang pendirian BUMN/lembaga tersebut.

1. LPEI didirikan bertujuan untuk
menunjang kebijakan Pemerintah
dalam rangka mendorong program
ekspor nasional. LPEI menyediakan
jasa pembiayaan, penjaminan,
asuransi, dan jasa lainnya.
2. PT. SMI didirikan dengan tujuan
untuk mendorong percepatan penyediaan pembiayaan infrastruktur melalui kemitraan dengan
pihak swasta dan/atau lembaga
keuangan multilateral.
3. PT. PII didirikan bertujuan untuk
memberikan penjaminan pada
proyek kerjasama Pemerintah dan
badan usaha dibidang infrastruktur.
Selanjutnya, pada tahun ini
DJKN kemungkinan besar juga akan
mendapat tambahan satu BUMN binaan
yaitu, PT. Sarana Multigriya Finansial
yang saat ini berada dalam pembinaan
Bapepam-LK. BUMN ini bergerak di bidang usaha pembiayaan.
Selain BUMN/Lembaga di atas,
pada tahun ini DJKN juga terlibat
dalam pembentukan anak perusahaan
PT. SMI (Persero) yaitu PT. Indonesia Infrastructure Finance (IIF). Perusahaan
yang bergerak dibidang pembiayaan
ini merupakan perusahaan patungan
antara PT. SMI (Persero), Bank Pembangunan Asia, International Finance
Corporation, dan Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft.
Rencana strategis Pemerintah
dalam membentuk BUMN/lembaga
tersebut adalah agar pertumbuhan
perekonomian nasional semakin meningkat melalui pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan perdagangan ke luar negeri.
Secara prinsip, tidak ada perbedaan
antara BUMN yang berada dibawah
pembinaan Kementerian Keuangan
dengan BUMN di bawah pembinaan Kementerian BUMN. Mengingat ketentuan
yang mengatur semua BUMN tersebut
masih sama. Adapun perbedaan utama
hanyalah pada kedudukan selaku Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dimana PT. SMI
dan PT. PII dilakukan oleh Kementerian
Keuangan. 
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 Internasional

S

eiiring dengan rencana
pembentukan Direktorat
Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), pada Kantor
Pusat Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara (DJKN),
berikut ini tulisan terkait pengelolaan
kekayaan negara yang dipisahkan di
negara Australia. Alasan pemilihan
Australia, dikarenakan pembinaan dan
pengawasan perusahaan milik negara
berada dibawah Kementerian Keuangan Australia yang nota bene hampir
sama dengan kondisi pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Secara garis besar, hubungan antara GBAB
dengan GBEs adalah sama dengan hubungan
antara sebuah perusahaan holding dengan
anak perusahaannya
Proﬁl dan tugas
Government Business
Advice Branch

Istilah dan Struktur
Kementerian Keuangan
Australia
Perusahaan milik negara di Indonesia dikenal dengan sebutan Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) atau State
Owned Enterprises (SOEs), sedangkan
di Australia disebut Government Business Enterprises (GBEs). Pengelolaan
berupa pembinaan dan pengawasan
BUMN di Indonesia dilakukan oleh 2
(dua) Kementerian yaitu Kementerian
BUMN sebanyak +/- 141 BUMN dan
Kementerian Keuangan sebanyak 3
(tiga) BUMN. Di Australia, pembinaan

Sekilas Mengenal
Pengelolaan Kekayaan Negara
Yang Dipisahkan
Oleh: Frengky Setiawan*

dan pengawasan GBEs dilakukan oleh
Kementerian Keuangan yang dikenal
dengan sebutan Department of Finance and Deregulation (DOFD).
DOFD dipimpin oleh seorang Menteri dengan kegiatan operasionalnya
dilakukan oleh seorang Secretary. Beberapa istilah dalam struktur organisasi DOFD adalah :
a. Unit eselon I umumnya disebut
Group dan dipimpin oleh seorang
Deputy Secretary. Contoh Budget
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di Australia
Group hampir sama dengan Ditjen
Anggaran.
b. Unit eselon II umumnya disebut Division dan dipimpin oleh First Assistant Secretary. Contoh Property and Construction Division yang
memiliki beberapa tugas seperti
Direktorat Barang Milik Negara I

dan Direktorat Barang Milik Negara
II.
c. Unit eselon II umumnya disebut
Branch dan dipimpin oleh Assistant Secretary. Contoh Government Business Advice Branch yang
memiliki beberapa tugas seperti
Subdirektorat Barang Milik Negara

Sumber: Istimewa

II A.
Pembinaan dan pengawasan GBEs
pada DOFD dilakukan oleh suatu
unit pusat setingkat eselon III yaitu
Government Business Advice Branch
(GBAB). Secara hierarki GBAB berada
dibawah unit eselon I yang bernama
Asset Management and Parliamentary
Services. Group ini memiliki beberapa
tugas seperti DJKN. Adapun struktur
organisasi DOFD dapat dilihat pada
gambar Departmet of Finance and Deregulation.

Government
Business
Advice
Branch (GBAB) adalah unit yang memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Australia terkait GBEs dan
usaha komersil lainnya. jumlah staff
pada GBAB adalah sebanyak 12 orang,
yang dibagi atas 3 (tiga) tim.
GBAB dalam melakukan pengawasan dan pembinaan GBEs mengacu pada beberapa ketentuan yaitu
Governance Arrangements for Commonwealth Government Business Enterprises 1997 dan Commonwealth
Authorities and Companies Act 1997
(CAC Act) yang berisikan ketentuanketentuan terkait pengawasan GBEs
termasuk petunjuk pelaporanan, dewan direksi dan tata kelola keuangan. CAC Act mensyaratkan adanya
transparansi dan mekanisme yang
efektif serta akuntabilitas oleh GBEs.
Adapun tugas GBAB adalah :
1. memberikan pertimbangan strategis dan analisis kepada Menteri
(Minister for Finance and Deregulation) termasuk analisis operasional dan hal yang mempengaruhi
lainnya serta melakukan konsultasi

dengan para stakeholders;
2. melaksanakan kebijakan Menteri
termasuk mensosialisasikannya.
3. memastikan terpenuhinya tata kelola (governance) yang baik dalam
proses perubahan dan pengembangan kebijakan yang ada.
Selain itu, GBAB juga memberikan
pertimbangan terkait penunjukkan
dan pemberian remunerasi Dewan
Komisaris dan Chief Executive Ofﬁcers serta melakukan pengawasan
terhadap proses penjualan (divestasi)
GBEs.
Secara garis besar, hubungan antara GBAB dengan GBEs adalah sama
dengan hubungan antara sebuah perusahaan holding dengan anak perusahaannya, dimana :
1. menitikberatkan pada kinerja dan
tingkat keuntungan dari GBEs;
2. menekankan pemantauan secara
aktif terkait pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
3. memastikan GBEs melaksanakan
kebijakan yang telah ditetapkan.
Selanjutnya, prinsip dasar GBAB
dalam pengawasan dan pembinaan
GBEs adalah masing-masing GBEs
telah beroperasi berdasarkan world
best practice sebagaimana termuat

Source : diolah dari http://
www.ﬁnance.gov.au
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Selingan
pada the GBE Governance Arrangements dan memastikan GBEs :
1. telah beroperasi secara eﬁsien;
2. telah menggunakan biaya secara
eﬁsien;
3. telah
memperoleh
tingkat
keuntungan yang optimal atau
sekurang-kurang sama dengan
tingkat pengembalian komersil.

Portfolio GBAB
Jumlah GBEs dan badan usaha
komersil lainnya yang dikelola oleh
GBAB tidak terlalu banyak. Hal ini
tidak lepas dari kebijakan Pemerintah Australia pada era 90-an yang
melakukan penjualan GBEs secara besar-besaran dalam rangka reformasi
pengelolaan GBEs, dimana lebih dari
46 GBEs telah diprivatisasi antara lain
Telstra (perusahaan telekomunikasi),
Australian Technology Group (bergerak di bidang pendanaan bagi pengembangan teknologi), Sydney Airports
Corporation (yang mengoperasikan
bandar udara Sydney), ADI Limited
(perusahan supplier alat berat dan

persenjataan), dan Commowealth
Bank. Selain itu, pengelolaan GBEs
masih bersifat desentralisasi, dimana
GBEs berada dibawah pembinaan dan
pengawasan masing-masing kementerian teknis.
Pada tahun 1997 sebagai tindak
lanjut dari The Humphry Review, maka
dibentuk satu unit pusat pada Kementerian Keuangan Australia yaitu Commonwealth Shareholder Advice Unit
(merupakan cikal bakal GBAB) dalam
rangka sentralisasi pengawasan GBEs
sekaligus memberikan pertimbangan
kepada Menteri terkait kinerja keuangan dan kebijakan strategis GBEs.
Adapun GBEs dan usaha komersil lainnya yang saat ini dikelola oleh
GBAB adalah sebagaimana tabel di
bawah.

Lesson learned
pengelolaan KND di
Australia bagi DJKN
Secara jumlah, BUMN yang dikelola oleh DJKN sangat sedikit hanya
3 (tiga) BUMN dan masih ”seumur

jagung” yaitu PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT. Penjaminan
Infrastruktur Indonesia (Persero), dan
PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero). Namun demikian, pelajaran utama yang dapat dipetik DJKN terutama
Direktorat KND apabila jadi dibentuk
adalah memastikan ke-3 BUMN tersebut telah beroperasi berdasarkan
world best practice. Hal ini dapat
dilakukan dengan cara memastikan
ke-3 BUMN tersebut mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, perlu dipastikan bahwa ke-3
BUMN tersebut telah beroperasi secara eﬁsien, telah menggunakan biaya
secara eﬁsien, dan telah memperoleh
tingkat keuntungan yang optimal atau
sekurang-kurang sama dengan tingkat
pengembalian komersil.
*Kasi BMN II A.4
Catatan : Artikel merupakan olahan dari berbagai sumber antara lain
http://www.ﬁnance.gov.au, http://
www.ingoa.net, http://www.canada.
embassy.gov.au

GBES yang dikelola oleh GBAB
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Kegiatan Olahraga:



Sumber: Dok. KPKNL Jember

Sarana Meningkatkan Kinerja
Pegawai KPKNL Jember

B

erolah raga banyak manfaat
yang dapat dicapai, seperti
motto yang sering kita dengar
yakni badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat (mensana en
corporesano). Jika badan bugar dan
sehat maka kinerja pegawai akan meningkat. Selain itu, kegiatan olah raga
dapat mempererat tali silaturahmi
antar pegawai.
Di lingkungan Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
Jember setiap hari Selasa malam diadakan olahraga bulu tangkis, sedangkan pada setiap Kamis malam diadakan
olahraga futsal bagi seluruh pegawai.
Namun tidak menutup kemungkinan
olahraga ini dilakukan dengan pihak
luar seperti yang terjadi beberapa
waktu lalu, Tim Futsal KPKNL Jember diundang oleh PT. Telkomsel pada
acara “Futsal Coorporate Competition 2010” di Jember.
Dengan adanya kegiatan olahraga
bersama tersebut, diharapkan para
pegawai dapat menjaga kesehatannya, sehingga dapat meningkatkan
kinerjanya dengan menerapkan prin-

sip-prinsip olahraga pada dunia kerja.
Mulai dari membangun rasa kebersamaan, komunikasi yang efektif antar pegawai, bertindak sesuai situasi
dan kondisi maupun memahami setiap kelebihan maupun kekurangan
yang ada pada dirinya dan orang lain.
Demikian disampaikan oleh Kepala
KPKNL Jember, Rahmat Effendi kepada seluruh anak buahnya.
Selain kegiatan olahraga tersebut,
di sela-sela kesibukan rutinitas pekerjaan pegawai KPKNL Jember berkesempatan mengikuti olahraga arung
jeram (rafting) dengan menyusuri
jeram di sungai Pekalen, Probolinggo, Jawa Timur. Tempat rafting yang
pendiriannya dibidani oleh salah
seorang anggota Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) tersebut menyusuri sungai Pekalen dengan rute sepanjang
13,5 KM dan ditempuh yang memakan
waktu kurang lebih tiga jam.
Rafting atau arung jeram di sungai Pekalen yang indah tersebut melewati 29 jeram yang masing-masing
memiliki nama dan karakteristik yang
berbeda-beda. Selain sebagai sarana

Oleh: M. Eko Agus Y.*

rekreasi, olahraga ini juga sebagai
sarana melepaskan kejenuhan dan
stress, membentuk kerjasama tim,
pemecah kebekuan (ice breaking),
melatih mental keberanian dan daya
juang, mempererat ikatan kekeluargaan, melatih ketepatan pengambilan
keputusan dalam waktu cepat dan sebagai latihan ﬁsik/olah raga.
Pada akhir kegiatan, Rahmat
Effendi menyampaikan bahwa kegiatan olahraga dan rafting ini bertujuan
agar kinerja pegawai semakin meningkat dalam mendukung target yang
telah ditetapkan oleh Kantor Pusat
DJKN, baik dalam bidang pengelolaan
kekayaan negara, piutang dan lelang. Pria kelahiran 28 Februari 1967
ini meminta seluruh pegawai KPKNL
Jember untuk memegang teguh core
value DJKN, yaitu: Integrity, Sincerity dan Commitment. Selain itu, ia
juga mengingatkan slogan dari KPKNL
Jember, yakni melayani dengan SENYUM (SEnang, NYaman, Unggul dan
Memuaskan) kepada seluruh stakeholder.
*Pelaksana KPKNL Jember
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Penyelesaian ‘BPYBDS’
Dalam Upaya Mewujudkan
BUMN Yang Mandiri

Skema
Timbulnya
BPYBDS
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Penyelesaian BPYBDS
Terdapat beberapa fakta terkait dengan BPYBDS, yaitu pertama,
BPYBDS
merupakan Barang Milik
Negara, karena diperoleh dari APBN.
Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan yang
menyatakan bahwa Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli

Oleh: Sri Yuwono Hari Sarjito

BPYBDS merupakan
Barang Milik Negara,
karena diperoleh dari
APBN. Hal ini sesuai
dengan ketentuan
Pasal 1 UndangUndang Nomor 1
Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan yang
menyatakan bahwa
Barang Milik Negara
adalah semua barang
yang dibeli atau
diperoleh atas
beban APBN
atau berasal dari
perolehan lainnya
yang sah.

Yang Belum Ditetapkan Statusnya
(BPYBDS) adalah bantuan pemerintah
berupa Barang Milik Negara (BMN) yang
diperoleh dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN), yang telah
diserahterima-operasionalkan kepada
dan/atau digunakan oleh BUMN, yang
saat ini masih tercatat pada Kementerian/Lembaga dan/atau laporan
keuangan pada BUMN, namun belum
ditetapkan statusnya.

atau diperoleh atas beban APBN atau
berasal dari perolehan lainnya yang
sah. Kedua, BPYBDS telah lama dimanfaaatkan dan dioperasionalkan
oleh BUMN tanpa adanya konstribusi
(langsung) kepada pemerintah. Ketiga, kondisi BPYBDS telah mengalami
penyusutan ﬁsik. Keempat, adanya
ketidakjelasan status BPYBDS menyebabkan terjadinya double accounting,
dimana BPYBDS dicatat pada Neraca
K/L, karena belum dihapuskan, dan
dicatat juga pada Neraca BUMN di
sisi debit sebagai bagian dari aset
dan pada sisi kredit sebagai bagian
dari ekuitas. Kelima, sebagian besar
berupa BMN selain tanah, sehingga
diperkirakan nilainya mengalami
penurunan yang sangat signiﬁkan.
Keenam, nilai BPYBDS cukup besar.
Secara rinci BPYBDS pada BUMN dapat
dilihat pada daftar berikut.

BPYBDS merupakan
Barang Milik Negara,
karena diperoleh dari
APBN. Hal ini sesuai
dengan ketentuan
Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2004
tentang
Perbendaharaan yang
menyatakan bahwa
Barang Milik Negara
adalah semua barang
yang dibeli atau
diperoleh atas beban
APBN atau berasal dari
perolehan lainnya
yang sah.

Daftar BPYBDS pada BUMN Per 25 Juni 2010

Sumber: Dit BMN II DJKN

P

emerintah melalui Kementerian/Lembaga (K/L) selama ini telah melakukan serah terima operasional atas
hasil-hasil proyek kepada
Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kementerian/Lembaga tersebut selama
ini berfungsi sebagai pembina teknis
BUMN yang bersangkutan. Penyerahan
tersebut dilakukan dengan berbagai
alasan, antara lain (1) dalam rangka
pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat yang seharusnya dilakukan
oleh pemerintah, tetapi dilakukan
oleh BUMN (public service obliga-

tion), (2) hasil proyek yang dilakukan
oleh Kementerian/Lembaga dalam
rangka pelayanan kepada masyarakat
akan lebih efektif dan eﬁsien jika dioperasionalkan oleh BUMN, atau (3)
bantuan yang diberikan kepada BUMN
dalam rangka membantu kesulitan
yang dialami BUMN. Hasil-hasil proyek
tersebut dicatat pada Neraca BUMN
penerima sebagai Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya
(BPYBDS), Aset Kelolaan, atau akun
lain sejenis.
Atas dasar kondisi tersebut dapat
dideﬁnisikan, Bantuan Pemerintah

Sumber: Hasil Rekonsiliasi BPYBDS - Dit BMN II DJKN
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Tiang pancang konstruksi
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Sumber: Istimewa

Adanya BPYBDS tersebut, telah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia (BPK RI) atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2008. Temuan tersebut terkait
dengan adanya double accounting dan
status BPYBDS itu sendiri. Temuan BPK RI
terkait dengan double accounting, telah
ditindaklanjuti dengan penetapan kebijakan pencatatan BPYBDS, dimana BPYBDS
dikeluarkan dari aset tetap pada Neraca
K/L dan diungkapkan dalam catatan atas
laporan keuangan Neraca K/L, baik nilai
maupun tahap penyelesaiannya. Badan
Usaha Milik Negara penerima BPYBDS harus mencatat sebagai aset dan ekuitas
pada Neraca BUMN. Terkait dengan status
BPYBDS itu sendiri perlu dilakukan penetapan agar statusnya menjadi jelas, baik
pada sisi K/L maupun BUMN yang bersangkutan.
Mengingat BPYBDS merupakan Barang
Milik Negara, maka Menteri Keuangan
selaku Bendahara Umum Negara adalah
Pengelola BMN yang harus menetapkan
kebijakan pengelolaannya. Penyelesaian
BPYBDS harus mempertimbangkan 1)
meminimalisasi potensi kerugian Negara
dan 2) tidak mengganggu likuiditas dan
kondisi keuangan BUMN. Jika mempertimbangkan kedua hal tersebut dan mengacu pada ketentuan di bidang pengelolaan BMN, maka alternatif penyelesaian
BPYBDS yang mungkin antara lain disewakan, dijual, atau disertakan sebagai
modal pemerintah.
Jika mengacu pada kedua pertimbangan tersebut, ada kendala untuk masing-masing bentuk penyelesaian BPYBDS.
Pertama, jika disewakan, akan mengalami kesulitan untuk menentukan tarif
sewa atas BPYBDS yang telah digunakan
BUMN, apalagi kalau sewa itu juga dikenakan selama BPYBDS dimanfaatkan oleh
BUMN. Kedua, jika penyelesaian melalui
mekanisme penjualan, mengingat nilai
BPYBDS cukup besar kemungkinan BUMN
tidak mampu untuk membeli, apalagi
harus dibayar secara tunai. Jika kondisi
ﬁsik BPYBDS telah mengalami penurunan
ﬁsik dan nilai yang cukup signiﬁkan, maka
kemungkinan BUMN tidak bersedia untuk
membelinya.
Penyelesaian status BPYBDS yang
tidak merugikan Negara dan tidak menyulitkan BUMN adalah disertakan seba-

Penyelesaian BPYBDS
memerlukan persiapan
dari berbagai pihak yang
terkait, antara lain
Kementerian Keuangan cq.
Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara sebagai
Pengelola Barang atas
BPYBDS dan Pengelola
Kekayaan Negara yang
Dipisahkan pada BUMN

gai modal pemerintah. Alternatif
ini juga menimbulkan permasalahan terkait dengan penetapan nilai
BPYBDS yang dijadikan penyertaan
modal pemerintah. Sesuai dengan ketentuan di bidang pengelolaan BMN,
pemindahtanganan BMN (termasuk
penyertaan sebagai modal pemerintah) menggunakan nilai wajar. Apabila menggunakan nilai wajar, maka
akan mengalami kesulitan dalam
proses penilaiannya, khususnya dalam
mengidentiﬁkasikan ﬁsik BPYBDS. Hal
ini disebabkan, perolehan/pengadaan
BPYBDS banyak yang telah dilakukan
dalam jangka waktu lama, bahkan
ada yang diperoleh pada tahun 1970an. Di samping itu mengingat sebagian
besar BPYBDS berupa BMN selain tanah, sehingga diperkirakan nilai wajarnya telah mengalami penurunan
yang cukup signiﬁkan. Dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut, maka diperlukan terobosan untuk
menetapkan nilai sebagai dasar penetapan penyertaan modal pemerintah.
Kementerian Keuangan cq. Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara selaku Pengelola BMN telah berusaha melakukan terobosan dalam penetapan nilai
untuk penyertaan modal pemerintah
yang berasal dari BPYBDS. Penetapan
nilai BPYBDS berupa tanah menggunakan nilai wajar, sedangkan untuk
selain tanah menggunakan nilai hasil
review yang dilakukan oleh aparat
pengawas fungsional, misalnya Badan
Pengawasan Keuangan dan Pemba-

ngunan (BPKP) atas Berita Acara Serah Terima Operasional (BASTO). Perlakuan berbeda untuk penetapan nilai
antara BPYBDS yang berupa tanah dan
BPYBDS berupa selain tanah, didasarkan pada pertimbangan: pertama,
tanah mengalami peningkatan nilai
ekonomi dari waktu ke waktu tidak
memerlukan upaya dari BUMN selaku
pihak yang menggunakan. Pemerintah
sebagai pemilik tanah mempunyai
hak atas kenaikan nilai ekonomi atas
tanah tersebut yang diperhitungkan
menjadi nilai PMN. Kedua, penetapan nilai BPYBDS selain tanah dengan
menggunakan nilai hasil review aparat
pengawas fungsional atas BASTO didasarkan pada pertimbangan bahwa
nilai BPYBDS tersebut saat ini telah
mengalami penurunan nilai ekonomi
karena penggunaan oleh BUMN, sedangkan BUMN telah menikmati manfaat dan/atau memperoleh penghasilan dari pengoperasian BPYBDS sejak
diserahterimakan tanpa menyetorkan/membagi hasil atas pemanfaatan

Kilang pertamina
BMN tersebut kepada Pemerintah selaku pemilik BPYBDS.
Penyelesaian BPYBDS memerlukan
persiapan dari berbagai pihak yang terkait, antara lain Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara sebagai Pengelola Barang atas
BPYBDS dan Pengelola Kekayaan Negara yang Dipisahkan pada BUMN, BUMN
penerima BPYBDS, dan Kementerian/
Lembaga selaku pembina teknis BUMN.
Kementerian Keuangan cq. Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara harus menyiapkan perangkat peraturan, khusus-

nya perlakuan-perlakuan khusus dalam
rangka penyelesaian BPYBDS. Badan
Usaha Milik Negara bersama Kementerian/Lembaga harus menyiapkan
dan meminta review kepada aparat
pengawas fungsional sebagai dasar
penetapan nilai penyertaan modal
pemerintah.
Kementerian/Lembaga
mengajukan permohonan pemindahtangan dengan cara penyertaan modal
pemerintah atas BPYBDS kepada Kementerian Keuangan cq. Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara.
Hal penting dalam penyelesaian
BPYBDS tidak hanya dalam rangka menindaklanjuti temuan BPK RI dan/atau
penyelesaian penetapan status BPYBDS
yang ada, tetapi ke depan, diharapkan
tidak ada lagi BPYBDS. Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga harus tegas dalam melaksanakan kegiatan, apalagi yang menghasilkan BMN, khususnya
kegiatan pelayanan kepada masyarakat
yang melibatkan BUMN. Jika pelayanan tersebut lebih efektif dan eﬁsien
dilaksanakan oleh BUMN, pemerintah

Sumber: Mustopa

dapat memberikan penugasan langsung
kepada BUMN yang bersangkutan. Jika
hasil suatu kegiatan pemerintah sejak
awal perencanaannya akan diperuntukkan/digunakan oleh BUMN, maka
sebaiknya langsung dijadikan sebagai
penyertaan modal pemerintah dalam
bentuk fresh money. Pemerintah tinggal melakukan pengawasan terhadap
penggunaan fresh money tersebut agar
sesuai dengan tujuan pemberiannya.
Hal-hal tersebut diharapkan dapat
mewujudkan BUMN yang mandiri.
*Kasi BMN II B.2
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 Manajemen

Monitoring Penggunaan PMN
dengan Menggunakan Analisis

Laporan Arus Kas
Oleh: Sri Yuwono Hari Sarjito*

dari luar. Aktivitas investasi berhubungan dengan bagaimana perusahaan
menangani kapasitas operasinya. Arus
kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran
kas sehubungan dengan sumber daya
yang bertujuan untuk menghasilkan
pendapatan dan arus kas masa depan.
Aktivitas pendanaan berhubungan
dengan pengelolaan sumber dana perusahaan, baik yang berasal dari pinjaman ke lembaga keuangan maupun
modal pemegang saham.

dengan sumber dana yang berasal dari
penerbitan saham, pola arus kas masuknya sewaktu-waktu dan jumlahnya
besar, sedangkan kas keluar setiap tahun dan jumlahnya kecil berupa pembayaran dividen.
Secara normal arus kas suatu perusahaan dapat digambarkan dalam
Skema Pola Normal Arus Kas.
Berdasarkan arus kas secara normal tersebut, kita dapat menganalisis
laporan kas pada BUMN yang mendapat
PMN berupa dana segar untuk memoni-

harus tercermin pada arus kas keluar
dari aktivitas investasi BUMN, misalnya adanya pembelian aset tetap atau
investasi lainnya. Apabila tujuan PMN
digunakan untuk memperbaiki struktur modal, maka harus tercermin pada
arus kas keluar aktivitas pendanaan
berupa pembayaran pinjaman kepada
lembaga keuangan.
Laporan Arus Kas BUMN sebagai
salah satu unsur laporan keuangan
yang disampaikan setiap tahun dapat
digunakan untuk memonitor peng-

Analisis Laporan Arus Kas

D

alam rangka peningkatan
kinerja, Pemerintah dapat melakukan penambahan
modal
kepada
Badan Usaha Milik Negara
(BUMN). Penambahan modal tersebut
dapat berupa dana segar, aset tetap,
atau aset lainnya. Apabila penambahan modal dilakukan dalam bentuk
dana segar, ada kemungkinan penggunaannya tidak sesuai dengan tujuannya. Kementerian Keuangan melalui
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
(DJKN) merupakan unit yang memproses penambahan modal dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN),
khususnya yang berupa dana segar kepada BUMN. Adanya PMN berupa dana
segar yang tidak sesuai dengan tujuan
dapat mengakibatkan tidak tercapainya peningkatan kinerja BUMN yang
bersangkutan seperti yang diharapkan. Selama ini belum ada mekanisme
monitoring yang dapat digunakan oleh
DJKN untuk memastikan bahwa penggunaan dana segar dari PMN sesuai
dengan tujuannya.
Laporan keuangan yang disajikan
oleh BUMN secara umum terdiri dari
Laporan Laba-Rugi, Neraca, Laporan
Perubahan Modal dan Laporan Arus
Kas. Ada beberapa informasi dari laporan keuangan tersebut yang dapat digunakan untuk melakukan monitoring
penggunaan kas BUMN. Uraian berikut
akan menggambarkan penggunaan
analisis laporan arus kas BUMN untuk
memonitor penggunaan dana segar
PMN pada BUMN.
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Penyertaan Modal Negara (PMN)
adalah pemisahan kekayaan negara
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau penetapan
cadangan perusahaan atau sumber
lain untuk dijadikan sebagai modal
BUMN dan/atau Perseroan Terbatas
(PT) lainnya, dan dikelola secara korporasi. Jika dilihat dari sumbernya,
PMN ke dalam BUMN dan/atau PT
dapat berasal dari 1) APBN, 2) Kapitalisasi cadangan dan/atau, 3) Sumber lainnya. Khusus untuk yang bersumber dari APBN, PMN dapat berupa
1) dana segar, 2) proyek-proyek yang
dibiayai oleh APBN, 3) piutang negara
pada BUMN atau PT dan/atau, 4) asetaset negara lainnya. Dalam uraian selanjutnya hanya akan membahas PMN
yang berasal dari APBN dalam bentuk
dana segar. Jika dilihat dari tujuan
secara umum, PMN ke dalam suatu
BUMN dimaksudkan antara lain untuk
1) memperbaiki struktur permodalan
BUMN, dan/atau 2) meningkatkan
kapasitas usaha BUMN.

Laporan Arus Kas
Laporan arus kas memberikan
gambaran tentang bagaimana perusahaan 1) memperoleh dan menggunakan kas dalam kegiatan operasinya;
2) memperoleh dan menggunakan kas
dalam kegiatan investasi; dan 3) memperoleh dan menggunakan kas untuk
kegiatan pendanaan. Dalam laporan
arus kas, aktivitas perusahaan dibagi
ke dalam 3 kelompok, yaitu aktivitas
operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.
Aktivitas operasi adalah aktivitas
yang dilakukan perusahaan dalam
memperoleh laba dengan menjual
barang dan jasa. Jumlah arus kas
yang berasal dari aktivitas operasi
merupakan indikator yang menentukan apakah dari operasinya perusahaan dapat menghasilkan arus kas
yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar dividen,
dan melakukan investasi baru tanpa
mengadalkan sumber pendanaan

Sebelum membahas bagaimana
mengontrol PMN dengan menggunakan analisis laporan arus kas, perlu
disampaikan pola normal dari arus
kas suatu perusahaan. Pada kondisi
normal dimana perusahaan beroperasi dengan baik, arus kas operasi
diharapkan positif, artinya kas lebih
banyak dihasilkan dari kegiatan operasi dibandingkan dengan arus kas
keluar yang digunakan untuk kegiatan
operasi. Dalam kondisi normal dimana
perusahaan terus berkembang, maka
perusahaan tersebut akan melakukan
investasi untuk meningkatkan kapasitas usahanya. Hal ini mengakibatkan
arus kas investasi adalah negatif,
artinya arus kas keluar untuk investasi
lebih besar dari arus kas masuk. Dalam
kondisi dimana perusahaan mengalami penurunan kapasitas, perusahaan
lebih banyak melakukan divestasi
(penjualan aset produksi dan investasi) daripada melakukan investasi, sehingga arus kas dari kegiatan investasi
positif. Arus kas pendanaan polanya
tidak pasti, tetapi secara normal, perusahaan mencari sumber dana secara
berkala dan jumlahnya besar, karena
pada umumnya sumber dana ini bersifat jangka panjang. Hal ini tercermin
pada arus kas masuk dari kegiatan
pendanaan yang besar dan sewaktuwaktu, misalnya 5 tahun sekali atau
bahkan 10 tahun. Sebaliknya, pengembalian pinjaman pada umumnya dilakukan perusahaan dengan jumlah
kecil, tetapi sering dilakukan/setiap
tahun, sehingga arus kas keluar dari
kegiatan pendanaan normalnya kecil
dan sering/setiap tahun. Begitu juga

Skema
Pola Normal
Arus Kas

tor penggunaannya sesuai dengan tujuan dilakukannya PMN. Sesuai jenisnya, dana segar dari PMN merupakan
arus kas masuk dari aktivitas pendanaan. Hal ini berarti bahwa pada saat
ada PMN berupa dana segar, maka harus tercermin dalam laporan arus kas
berupa arus kas masuk dari aktivitas
pendanaan sebesar nilai PMN.
Untuk memonitor penggunaan
PMN berupa dana segar, kita dapat
melihat arus kas dari kegiatan BUMN
yang bersangkutan, baik dalam rangka
kegiatan operasi, investasi, dan/atau
pendanaan. Dalam melihat secara
rinci arus kas dari masing-masing
kegiatan BUMN, harus kita sesuaikan dengan tujuan PMN yang telah
ditetapkan. Apabila tujuan PMN digunakan untuk menambah modal kerja
maka akan tercermin dalam arus kas
keluar dari aktivitas operasi. Apabila
tujuan PMN digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha BUMN, maka

gunaan PMN yang berupa dana segar.
Apabila didapati penggunaan yang tidak sesuai dengan tujuan PMN harus
segera dilakukan tindakan korektif
agar pencapaian tujuan peningkatan
kinerja BUMN dapat dicapai.
* Kasi BMN II B.2

Referensi:
1. Undang-undang Nomor 19 Tahun
2003 tentang Badan Usaha Milik
Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44
Tahun 2005 tentang Penyertaan
dan Penatausahaan Modal Negara
pada Badan Usaha Milik Negara
dan Perseroan Terbatas.
3. Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia, Salemba
Empat, Jakarta 2002

Media Kekayaan Negara

27

11/16/2010 12:05:54 PM

 Sudut Pandang

Meningkatkan Peran Manajemen Aset Negara
yang Semakin Signiﬁkan Melalui

Asset-Management Scorecard
Oleh : Jose Arif Lukito*
(Pemenang Lomba Menulis DJKN 2010 Kategori State Asset Management)

A. Pendahuluan
Dalam beberapa dekade terakhir,
paradigma yang sangat dominan di
dunia pemerintahan (birokrasi) adalah
“new public management (NPM)” dan
“good governance (GG)”. Selanjutnya Dunleavy (2006) mengutarakan
bahwa NPM (sebagai hasil pergeseran
dari “old public administration”) dan
GG sedang mengarah kepada apa
yang disebut “digital era governance
(DEG)” sebagai suatu paradigma yang
menekankan pada reintegrasi beberapa aspek yang pemerintah seharusnya
fokus kepadanya secara komprehensif
dan terdigitalisasi (berbasis teknologi
dan informasi/TI).
Sebagai konsekuensi, modernisasi
birokrasi atau reformasi birokrasi menjadi keniscayaan dalam rangka memuluskan jalan untuk mengimplementasikan NPM dan merealisasikan GG ke
arah DEG, dimana orientasi pelayanan
kepada pengguna jasa (customer) dan
pemangku kepentingan (stakeholder)
tetap menjadi tema sentral, sehingga
terwujud eﬁsiensi dan akuntabilitas
birokrasi.
Dalam lingkup keuangan negara,
sebagai bentuk reformasi manajemen
keuangan negara, Pemerintah menerbitkan 3 (tiga) paket undang-undang
bidang keuangan negara yaitu UndangUndang No.17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, Undang-Undang
No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang
No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara. Ketiga UU tersebut
menjadi dasar bagi reformasi di bidang
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keuangan negara dari model administrasi keuangan (old pubic administration) menjadi pengelola keuangan
(ﬁnancial management). Secara lebih
spesiﬁk, dalam konteks aset negara
juga telah dilakukan perubahan paradigma dari “asset administration”
menjadi “asset management”. Mengapa manajemen aset (MA) penting,
dikarenakan siklus hidup (life-cycle)
aset mempunyai dampak pada penerimaan dan pengeluaran negara (APBN)
dan keuangan negara pada umumnya.
Dapat disimpulkan bahwa pada bidang pengelolaan aset negara, pemerintah sudah meletakan dasar hukum
yang kuat dalam rangka berkontribusi
untuk mewujudkan birokrasi Indonesia
yang modern. Setelah legal basis terbentuk, diperlukan penguatan institusi dan prosedur operasi standar (SOP)
yang oleh Pemerintah diwujudkan
dengan penegasan tugas dan fungsi di
bidang keuangan dan kekayaan negara oleh Kementerian Keuangan. Lebih
terperinci lagi dengan pembentukan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
(DJKN), maka semakin memperjelas
alur yang tepat, terstruktur, dan logis
yang telah diambil Pemerintah. Sebagai pedoman DJKN, diformulasikanlah visi yang untuk mencapainya telah
disepakati suatu elemen perekat guna
menyamakan langkah yang dituangkan dalam misi DJKN. Visi dan misi
perlu diterjemahkan ke dalam bentuk
metode pencapaiannya dengan langkah-langkah yang terstruktur mulai
dari strategi, program, kegiatan, rencana aksi, sampai dengan target.
Dengan demikian, strategi DJKN

ke depan dalam pengelolaan aset
negara atau dengan kata lain “strategic asset management” idealnya berada dalam kisaran visi dan misi DJKN,
untuk selanjutnya diterjemahkan ke
dalam program, kegiatan, rencana
aksi, dan target. Mempertimbangkan
kondisi internal dan eksternal, serta
fakta bahwa DJKN merupakan salah
satu organisasi pembelajar (learning
organization) maka metode pencapaian visi dan misi selalu berada dalam
ruang yang terbuka untuk perubahan/
perbaikan terus menerus (long-live
improvement).

B. Manajemen Aset
Strategis Sektor Publik
Saat Ini
“Strategic Asset Management”
atau manajemen aset strategis (MAS)
atau kerangka kerja manajemen
aset (framework MA) sektor publik
di Indonesia telah diuraikan secara
komprehensif oleh Hadiyanto (2009)
yang memaparkan secara sistematis:
1) sejarah manajemen aset negara
pada Pemerintah Pusat; 2) reformasi
manajemen aset; 3) roadmap dari
strategic asset management; 4) desain peta strategi DJKN; 5) ukuran dan
langkah-langkah strategis perubahan;
dan 6) gambaran tantangan ke depan.
Grand design kebijakan (policy) sekaligus implementasi (practice) MAS di
Indonesia telah diletakan sedemikian
rupa dengan menggunakan terminologi road-map yang dikategorisasikan ke
dalam beberapa tahapan sebagaimana
dalam ilustrasi berikut.

Gambar 1. Road Map dari MAS DJKN (Sumber: Hadiyanto, 2009)
Dengan demikian, bagaimana MAS
sektor publik (Pemerintah Pusat) yang
sedang dan akan diimplementasikan
di Indonesia, sudah tergambarkan secara jelas. Dan pencapaian road-map
ini dikatakan sukses jika tahapan di
atas (outcome) dapat direalisasikan
yang sekaligus merupakan indikator
keberhasilan reformasi manajemen
aset di Indonesia. Sejalan dengan
eksistensi road-map dimaksud, dipergunakan method balanced scorecard
(BSC) sebagai tool untuk mewujudkan
visi dan misi organisasi yang selanjutnya diperinci dalam peta strategis
DJKN untuk mencapai suatu output yang telah ditetapkan di bidang
pengelolaan aset/kekayaan negara.
Dengan kata lain, pencapaian peta
strategis DJKN dapat dikatakan sukses
jika output yang ditargetkan tercapai antara lain: 1) utilisasi kekayaan
negara dan pendapatan negara yang
optimal; 2) hasil pengelolaan kekayaan negara yang optimal serta tingkat
kepuasan pelanggan yang tinggi; 3)
kajian dan perumusan kebijakan yang
berkualitas, pengelolaan keuangan
dan kekayaan negara yang efektif dan
eﬁsien; serta 4) monitoring dan evaluasi kepatuhan dan layanan hukum
yang efektif.
Sampai dengan saat ini elemenelemen yang telah dimuat dalam road
map dari MAS DJKN sedang dan terus

dilaksanakan dimana sebagian sudah
terwujud (penguatan organisasi, pencapaian inventarisasi dan penilaian
BMN, dan penyerahan BMN sebagai
underlying-asset SBSN) ataupun terdapat bagian lain yang diteruslanjutkan di tahun berikutnya seperti upaya
peningkatan opini BPK atas LKPP dan
integrasi antara asset planning dan
budget planning. Adapun pencapaian kinerja sesuai peta strategis DJKN
pada BSC telah menunjukkan keberhasilan sehingga perlu dipertahankan
di masa-masa depan. Tulisan ini merupakan usulan yang akan dirangkaikan
dengan MAS yang sudah terpetakan
dan terlaksana pada saat ini. Dengan
kata lain, pencapaian DJKN pada saat
ini merupakan point of departure dari
tulisan ini.

C. Manajemen Aset
Strategis Sektor Publik
Kedepan
1. Kajian Literatur
Menurut Kaganova (2006), aset
negara di seluruh dunia didominasi
oleh properti (tanah dan bangunan).
Opportunity cost yang ditanggung
pemerintah sangat besar, jika tidak
dikelolanya aset negara secara baik
dan secara kumulatif mempunyai implikasi yang sangat signiﬁkan terhadap
keuangan negara dan pelayanan (ser-

vices delivery). Berdasarkan literatur
Manajemen Aset (MA), beberapa faktor utama yang paling berpengaruh
dalam trend MA kontemporer selama
seperempat abad terakhir antara
lain: 1) penurunan kuantitas kepemilikan pemerintah atas aset khususnya berupa properti; 2) meningkatnya kesadaran akan pentingnya aset
negara sebagai faktor produktif; dan
3) penerapan manajemen pengelolaan yang mengadopsi model sektor
swasta. Sementara itu beberapa praktisi dan akademisi di bidang MA juga
menyarankan 2 (dua) hal bahwa MA
masa depan perlu menekankan pada:
a) privatisasi atas aset negara yang
berupa tanah dan bangunan; dan b)
pergeseran peran pemerintah dari
“provider” (penyedia aset) menjadi
“partner” (penyedia aset bekerjasama
dengan sektor swasta) dan pada akhirnya cukup berperan menjadi “enabler” (memberi ruang lebih kepada
sektor swasta) (Kaganova, 2006).
Pengembangan kerangka kerja
(framework) MA atau MAS DJKN masa
depan sangat penting mempertimbangkan kerangka teori (literatur)
dan praktek-praktek terbaik (best
practices) negara lain yang sudah
berkembang sedemikian baik (advanced), namun pangadopsiannya harus disesuaikan dengan keindonesian
dan kekinian. Faktor lokalitas yang
unik pada setiap negara menyebabkan tidak memungkinkannya seluruh
framework MA di negara yang sudah
maju di bidang MA untuk diterapkan
sepenuhnya pada negara yang baru
membangun kerangka kerja MA.
Terdapat beberapa penyesuaianpenyesuainan yang harus dilakukan.
Apalagi, sebagaimana dimaklumi
bahwa kerangka teori MA masih dalam
tahap pengembangan yang belum selesai. Bahkan deﬁnisi MA sendiri masih
merupakan deﬁnisi yang terbuka dan
belum selesai (working deﬁnition).
Namun, literatur tentang MA di berbagai bidang ternyata mempunyai
benang merah konsep dan aplikasi
yang sama yaitu diakuinya peran MA
yang strategis, adanya proses yang
sistematis, optimisasi eﬁsiensi, maksimisasi kinerja dan output, serta mini-
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misasi risiko (Tywoniak et.al, 2008).
Adapun konsep framework MA
sektor publik (Pemerintah Pusat) di
Indonesia yang dikemukakan oleh
Hadiyanto (2009) jika dikaitkan dengan benang merah konsep dan aplikasi dalam literatur MA bahwa MA
merupakan faktor/indikator penting
pengendali APBN yang efektif dan optimal melalui 3 (tiga) ukuran: 1) penghematan belanja modal dan belanja
pemeliharaan (optimisasi eﬁsiensi dan
adanya proses yang sistematis); 2)
peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP melalui pemanfaatan
aset (maksimisasi kinerja dan output);
dan 3) pendukung pembiayaan APBN
melalui underlying asset bagi instrumen Surat Berharga Syariah Negara/
SBSN (peran MA yang strategis).
Memperhatikan literatur dan praktek terbaik MA, serta mempertimbangkan peran DJKN sebagai Pengelola Barang dan Kementerian/Lembaga
(K/L) sebagai Pengguna Barang, maka
tidak dapat dipungkiri bahwa peran
Pengguna Barang sangat vital mengingat Pengguna Barang adalah pihak
yang menggunakan aset negara (Barang Milik Negara/BMN) secara langsung. Sejatinya, Pengguna Barang
adalah manajer aset yang sesungguhnya. Berhasil tidaknya pelaksanaan
manajemen aset sangat tergantung
dari Pengguna Barang selaku pelaku
yang mengelola aset dalam kesehariannya (implementator). Sehingga
pemahaman terhadap road-map MA
Pemerintah Pusat yang dicanangkan oleh Pengelola Barang (Menteri
Keuangan cq DJKN) dan peta strategis
bidang kekayaan negara yang selama
ini sangat dikenal secara baik hanya
oleh DJKN harus dapat segera dipahami dan diadopsi oleh Pengguna Barang
sesuai tugas dan fungsinya.
2. Pengadopsian Framework MA
Sebagaimana diketahui bahwa
dalam rangka mewujudkan MAS sektor
publik di Indonesia terdapat 3 (tiga)
pihak yang terlibat yaitu Pengelola
Barang (Kementerian Keuangan cq
DJKN), Pengguna Barang (Kementerian/Lembaga), dan Stakeholder (masyarakat, swasta, LSM, pers, dsb).
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MA sektor publik di Indonesia secara umum adalah sebagaimana yang
telah diatur dalam regulasi yang sudah ada (Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara, Peraturan Pemerintah Nomor
6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
BMN/D, dan Peraturan pelaksanaan
dan teknis lainnya). Sedangkan MAS
sektor publik di Indonesia yang sampai saat ini dipublikasikan adalah
sebagaimana yang telah dipaparkan
secara komprehensif dalam makalah
Dirjen Kekayaan Negara sebagai salah
satu bab dalam Buku berjudul “Era
Baru Kebijakan Fiskal”.
Tidaklah berlebihan jika demi
pengayaan dan penyempurnaan MAS
sektor publik di Indonesia, agar sejalan dengan kelaziman internasional
perlu kiranya diadopsi unsur-unsur
yang merupakan dimensi bagi kesuksesan MA sebagai berikut:
a. Komprehensif yaitu agar terdapat
integrasi seluruh aspek meliputi
ﬁsik, SDM, ﬁnansial, dan informasi.
b. Optimal dengan menciptakan keseimbangan antara kinerja, biayaresiko dengan seluruh siklus hidup
aset.
c. Sistematik, maksudnya penggunaan
metode yang terstruktur, konsisten, dapat diterapkan, mempunyai dasar yang jelas, dan dapat
dipertanggungjawabkan.
d. Sistemik yaitu memandang aset
sebagai suatu bagian dari sistem
(khususnya sistem perbendaharaan dan keuangan negara).
e. Berbasis Risiko yang artinya fokus
pada sumber daya, pengeluaran,
dan prioritas yang sebanding dengan resiko yang dapat diidentiﬁkasi, dan biaya/manfaat yang
timbul.
f. Berkelanjutan melalui cara mempertimbangkan keputusan saat ini
terhadap dampak masa depan.
g. Budaya dan komitmen organisasi
yang diarahkan secara efektif oleh
manajemen puncak dan didukung
oleh bawahan yang kompeten dan
diberdayakan (integrity, sincerety,
dan commitment).
Dengan demikian, mempertimbang-

kan MA secara umum dan MAS sektor publik di Indonesia tersebut serta
mengadopsi beberapa best practices
internasional yang dijiwai oleh unsurunsur dimensi bagi kesuksesan MA,
maka dapat disusun ulang MAS atau
framework MA (yang sebagiannya
telah eksisting dalam pengelolaan
BMN saat ini) sebagai berikut:
a. inventarisasi dan revaluasi (penilaian periodik) guna mewujudkan
data dan informasi komprehensif
atas BMN yang dipergunakan oleh
Pengguna Barang untuk selanjutnya menjadi tugas Pengelola Barang untuk membuat database terkomputerisasi dan melaksanakan
mapping atas BMN yang dipergunakan oleh K/L.
b. pelaporan dan akuntansi BMN sebagai bagian dari akuntabilitas melalui:
1) pengembangan dan pemeliharaan sistem oleh Pengguna
Barang dan Pengelola Barang
yang mencakup data/informasi
(proﬁl) BMN secara individual
atau aset-by-aset basis yang
memuat nilai, penggunaan/
pemanfaatan eksisting, bentuk
kepemilikan, kondisi ﬁsik, biaya operasional per tahun, dan
informasi spesiﬁk lainnya;
2) sentralisasi data di level Pengguna Barang dan Pengelola
Barang yang selanjutnya menjadi input yang berguna dalam
rangka pelaksanaan cost/beneﬁt analysis, HBU analysis,
feasibility study, dan bentuk
analisa lainnya;
3) pengelolaan data/informasi
dalam rangka pelaksanaan asset planning yang terintegrasi
dengan budget planning.
c. Pengukuran kinerja (performance
measurement) BMN untuk mewujudkan BMN yang produktif dengan
mengkaji:
1) peran strategis BMN dalam
menunjang tujuan organisasi
dengan memanfaatkan balanced-scorecard (BSC) atau tool
sejenis lainnya;

2) kesesuaian BMN dengan tugas
dan fungsi (penetapan status
dan penggunaan) agar dapat
meningkatkan value dan beneﬁt BMN kepada K/L yang bersangkutan melalui cost/beneﬁt
analysis;
3) kesesuaian BMN dengan asas
value for money sehingga BMN
perlu diidentiﬁkasi/dikategorisasikan untuk maksimisasi utilisasi (pemanfaatan, Pemindahtanganan, atau KSP) agar dapat
meningkatkan PNBP antara lain
melalui HBU analysis dan feasibility study;
4) kesesuaian BMN dengan standar
ﬁsik dan standar kinerja pelayanan guna menentukan BMN
idle.
5) ﬁnancial tools (metode keuangan) dan standar kinerja BMN
guna memanfaatkan BMN secara optimal;
6) mengembangkan dan melak-

sanakan kebijakan
penggunaan BMN;

eﬁsiensi

d. Pelaksanaan strategi melalui:
1) menciptakan regulasi yang
jelas dan komprehensif;
2) penguatan atau pendelegasian
kewenangan Pengelola Barang
dan Pengguna Barang;
3) memberdayakan SDM agar handal di bidang pengelolaan BMN;
dan
4) menyediakan insentif demi terwujudnya MA yang lebih baik;
dan
5) penerapan BSC pada Pengguna
Barang (dikenal sebagai Asset
Management Scorecard/AMS)
atau tool sejenis lainnya.
Berdasarkan hal-hal di atas, maka
setelah selesai pelaksanaan penertiban BMN (inventarisasi, penilaian,
dan sertiﬁkasi), maka tugas selanjutnya bagi Pengelola Barang dan Pengguna Barang adalah melaksanakan

beberapa hal yang menjadi porsinya
sebagaimana telah diuraikan dalam
framework MA di atas. Dengan eksistensi KPKNL Teladan (dalam kapasitas
sebagai Pengelola Barang (sesuai batas
kewenangannya) sekaligus Pengguna
Barang (satuan kerja), maka diharapkan framework tersebut dapat segera
terealisasi dengan mulai menjadikan
KPKNL Teladan sebagai model/prototype dan memilih Pengguna Barang
tertentu lainnya untuk dijadikan “pilot project” pengelolaan BMN yang
sejalan dengan framework MA atau
MAS tersebut.
3. Penerapan Asset Management
Scorecard/AMS pada Pengguna
Barang
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya mengenai MAS dan memperhatikan literatur dan praktek terbaik MA, serta mempertimbangkan
peran DJKN sebagai Pengelola Barang
dan Kementerian/Lembaga (K/L) seba-
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nan peta strategis Pengguna Barang
dalam AMS terdiri dari 4 (empat) perspektif yaitu:
a) Stakeholder (customer and society)
perspective
Perspektif yang berkaitan dengan
stakeholder Pengguna Barang untuk
mengetahui kinerja Pengguna Barang
yang paling utama/pokok dalam MA,
yaitu minimal memuat:
1) Rasio kepuasan stakeholder;
2) Proﬁl pasar positif (persentase
pemberitaan media secara positif
dan netral);
3) Usulan sesuai standar;
4) Tingkat pelayanan (eksternal).

gai Pengguna Barang, maka ternyata
peran Pengguna Barang sangat vital
sebagai pihak yang menggunakan aset
negara (Barang Milik Negara/BMN) secara langsung (asset manager). Adapun Pengelola Barang lebih kepada
peran sebagai asset governance.
Sejatinya, Pengguna Barang adalah
manajer aset “lapangan” yang sesungguhnya. Berhasil tidaknya pelaksanaan manajemen aset sangat tergantung dari Pengguna Barang sebagai
pelaku yang mengelola aset dalam
kesehariannya. Sehingga pemahaman
terhadap road map MA Pemerintah
Pusat dan peta strategis bidang kekayaan negara yang selama ini sangat
dikenal secara baik oleh DJKN harus
dapat segera diadopsi (“cascading”)
kepada Pengguna Barang sesuai tugas dan fungsinya. Pengguna Barang
adalah ujung tombak atau wajah dari
sukses tidaknya MA sektor publik di
Indonesia.
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Laporan tahunan dan data operasional atas aset pada suatu organisasi
berperan signiﬁkan. Dalam pengukuran kinerja maka perencanaan strategis, kerangka kerja strategis, dan
proses manajemen sangat penting.
Menurut Kaplan (2006), bahwa organisasi tidak dapat mengelola kinerja
hanya dengan mengandalkan monitoring atas laporan keuangan (laporan
tahunan dan data operasional).
Oleh sebab itu diperlukan BSC
yang berfungsi sebagai alat pengukuran kinerja agar tujuan organisasi tercapai dan terkelola secara efektif dan
eﬁsien. Dipilihnya BSC sebagai sistem
manajemen strategis dan kinerja
Pengguna Barang, dikarenakan beberapa faktor antara lain BSC merupakan
alat pengukuran kinerja dan manajemen yang mampu memberikan pandangan yang komprehensif tentang
kinerja organisasi dengan perspektifperspektifnya yang menyeimbangkan

ukuran ﬁnansial dan non ﬁnansial baik
internal maupun eksternal. Organisasi
yang semakin berorientasi pada jasa
akan semakin memerlukan BSC (Wilson, et al., 2003) .
Guna menjamin terlaksananya hal
tersebut, maka sebagaimana telah
ada best practice di beberapa negara
lain maka saat ini bagi Indonesia perlu
segera diterapkan BSC pada Pengguna Barang yang dikenal sebagai
Asset Management Scorecard/AMS.
AMS dapat memberikan feed-back
pengelolaan BMN pada Pengguna Barang bagi kinerja periode berjalan
dan kinerja di masa mendatang serta
merupakan suatu sistem pengendalian
strategis agar aktivitas operasional
terhubung dengan strategi organisasi.
Setiap tahunnya perlu dilakukan penyempurnaan terhadap peta strategis
berikut indikator kinerja utama, baik
di level K/L di pusat maupun unit vertikal K/L di daerah. Adapun penyusu-

b) Internal processes perspective
Perspektif yang berorientasi kepada
pelanggan internal Pengguna Barang
dalam rangka memenuhi keinginan
pelanggan internal dalam MA yang
paling sedikit memuat:
1) Rasio kepuasan pelanggan internal;
2) Pengadaan yang selesai sesuai dengan rencana yang disetujui;
3) Rencana peningkatan kualitas
terimplementasikan;
4) Seluruh pekerjaan terkait aset terlaksana sesuai rencana yang terlah
disetujui;
5) Biaya operasional BMN per meter
persegi atau per unit;
6) Biaya perawatan BMN per meter
persegi atau per unit;
7) Penggunaan energi BMN per meter
persegi atau per unit;
8) Biaya administrasi per total penerimaan;
9) Biaya IT per biaya administrasi total;
10) Biaya transaksi per seluruh pembelian;
11) Tingkat pelayanan (internal).
c) Financial perspective
Serangkaian kegiatan yang dilakukan
dalam organisasi untuk mendukung
ﬁnancial perspective yang setidaknya
memuat:
1) Total penyerapan dana dibanding
yang dianggarkan;
2) Perbandingan biaya pengadaan
dengan pengadaan sejenis;
3) Total PNBP atas pengeloaan BMN;
4) Luas aset yang dimanfaatkan

dibanding luas keseluruhan;
5) Indeks kondisi BMN;
6) Biaya operasional tahunan.
d) Learning and growth perspective
Merupakan sumber daya internal
Pengguna Barang yang dimiliki sebagai
modal untuk melaksanakan kegiatan
organisasi yang memuat minimal:
1) Implementasi teknologi baru untuk
penatausahaan, pelaporan, dan
akuntansi;
2) Implementasi strategi;
3) Implementasi SOP MA baru;
4) Implementasi sistem MA baru;
5) Proﬁling kompetensi masing-masing
SDM;
6) Implementasi asesmen dan rotasi
7) Kepuasan pegawai;
8) Tingkat absensi.
AMS ini selanjutnya menjadi bagian
terintegrasi dalam pengendalian anggaran yang efektif dan optimal. Atas
kinerja pengelolaan BMN oleh Pengguna Barang digunakan skor dan status pencapaian dalam 3 (tiga) warna
yaitu merah, kuning, dan hijau yang
akan berpengaruh terhadap penyediaan anggaran dalam pengelolaan BMN
pada masing-masing K/L. Diharapkan
Pengguna Barang dapat menerapkan
AMS yang dimonitor oleh Pengelola
Barang secara berjenjang yang hasilnya digunakan sebagai bahan kebijakan lebih lanjut oleh Pengelola
Barang dalam rangka MAS dan untuk
akuntabilitas publik maka pencapaian
dalam AMS dipublikasikan secara luas
kepada masyarakat di akhir tahun.
Untuk melihat efektiﬁtas AMS dan
menjamin adanya perbaikan terus
menerus, maka perlu segera dibuatkan simulasi dan model implementasi terlebih dahulu untuk kemudian
diterapkan secara menyeluruh kepada
seluruh Pengguna Barang. Perbaikan
yang diperlukan akan ideal jika Pengelola Barang cq DJKN menjalin kerjasama/hubungan dengan akademisi,
asosiasi profesi manajemen aset, K/L,
lembaga riset, dan pemangku kepentingan lainnya.
Diharapkan dengan terimplementasikannya AMS pada seluruh Pengguna Barang, maka dapat mempercepat
realisasi integrasi asset planning dan

budget planning yang pada gilirannya
dapat meningkatkan peran manajemen aset negara sebagai faktor yang
semakin signiﬁkan dalam mendukung
APBN yang efektif dan optimal.

D. Kesimpulan
dan Saran
Setelah selesainya pelaksanaan
penertiban BMN (inventarisasi, penilaian, dan sertiﬁkasi) maka tugas
selanjutnya bagi Pengelola Barang
dan Pengguna Barang adalah melaksanakan beberapa hal dalam framework MA (MAS) yaitu:
1. inventarisasi dan revaluasi (pembangunan database terkomputerisasi dan pelaksanaan mapping).
2. pelaporan dan akuntansi BMN sebagai akuntabilitas melalui pengembangan dan pemeliharaan sistem,
utilisasi data dalam rangka asset
planning yang terintegrasi dengan
budget planning.
3. Pengukuran kinerja (performance
measurement) BMN untuk mewujudkan BMN yang produktif melalui
cost/beneﬁt analysis, HBU analysis, feasibility study, dan bentuk
analisa lainnya.
4. Pelaksanaan strategi melalui regulasi, pemberdayaan SDM, dan
penerapan AMS.
Dengan eksistensi KPKNL Teladan
(dalam kapasitas sebagai Pengelola
Barang (sesuai batas kewenangannya)
sekaligus Pengguna Barang (satuan
kerja), maka diharapkan framework
MA (MAS) dapat segera terealisasi dengan mulai menjadikan KPKNL Teladan
sebagai prototype dan memilih Pengguna Barang tertentu lainnya untuk
dijadikan pilot project pengelolaan
BMN yang sejalan dengan framework
MA (MAS). Untuk mewujudkan harapan bagi semakin berperannya MA
bagi APBN yang efektif dan optimal
maka ke depan sangat perlu segera
dicanangkan penggunaan AMS pada
Pengguna Barang. AMS diharapkan
menjadi tool bagi terjaminnya realisasi bagi optimalisasi penerimaan,
eﬁsiensi pengeluaran dan efektivitas
pengelolaan aset negara.
* Kasubdit KNL II
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 Proﬁl Kantor

Kakanwil II DJKN Nurpurnomo

Sumber: Qori K - Dit HI

Purnomo menerapkan berbagai kebijakan dan metode untuk meningkatkan integritas dan komitmen pegawai
di lingkungan Kanwil II Medan. Salah
satu metode yang diterapkan adalah
semua pegawai di lingkungan kantor
yang dipimpinnya harus melakukan
absensi/ﬁngerprint 4 (empat) kali sehari. Kebijakan ini diterapkan pertama
kali oleh Kanwil Medan dan merupakan
satu-satunya kebijakan di lingkungan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
Hal ini telah dilaksanakan sejak dimulainya sistem absensi ﬁngerprint di
lingkungan Kementerian Keuangan tahun 2007.
Hal ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin dan sebagai bahan evaluasi
pegawai di lingkungan Kanwil II Medan
dalam rangka mensukseskan pencapaian kinerja Kanwil Medan baik dalam
pengelolaan kekayaan negara, peni-

Kantor Wilayah II Medan

Tingkatkan Disiplin Melalui

Sistem Absensi
Oleh: Risma Br Sinaga*

K

antor Wilayah II DJKN Medan
merupakan unit instansi vertikal dari Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006. Sejak dibentuk hingga
sekarang, Kanwil II DJKN Medan berlokasi di Gedung Keuangan Negara Unit
II Jl. Diponegoro No. 30a Medan. Saat
ini, Kanwil II DJKN Medan membawahi
empat Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang (KPKNL) yang tersebar di beberapa kabupaten/kota dalam
wilayah Provinsi Sumatera Utara, yaitu:
KPKNL Medan, KPKNL Pematang Sian-
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tar, KPKNL Kisaran dan KPKNL Padang
Sidempuan.
Dalam
pelaksanaan tugas dan
fungsinya baik pengurusan kekayaan
negara, penilaian, pengurusan piutang
negara dan lelang Kanwil II Medan memiliki sumber daya manusia sebanyak
62 orang yang terdiri dari satu orang
Eselon II (kepala kantor), lima orang
Eselon III (kepala bidang dan kepala
bagian), 17 orang Eselon IV (kepala
seksi dan kepala subbagian) dan 39
orang pelaksana.
Kanwil Medan dipimpin oleh Nur
Purnomo. Pria kelahiran 15 April 1957
ini menjabat sebagai Kepala Kanwil II
DJKN Medan terhitung mulai tanggal
(TMT) 12 Juni 2007 sampai sekarang.
Dalam memimpin
kantornya, Nur

Sumber: Qori K - Dit HI

Jajaran Kanwil II DJKN
bimbingan teknis, pengendalian, supervisi,
pemantauan,
penggalian
potensi, evaluasi dan pelaksanaan
tugas di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang di
lingkungan Kanwil maupun terhadap
stakeholder. Tugas dan fungsi ini telah
dilakukan Kanwil Medan secara maksimal. Sebagai contoh dalam melakukan
koordinasi, KPKNL Medan apabila ada
kasus-kasus yang perlu dibahas dengan Kanwil dan sifat nya segera, maka
KPKNL Medan diharapkan untuk datang
langsung ke kantor yang terletak di lantai tiga Gedung Keuangan Negara Unit

II untuk membahas kasus tersebut.
Pencapaian kinerja Kanwil Medan
secara keseluruhan sudah baik. Pencapaian kinerja dapat disajikan sebagai berikut: pencapaian Piutang
Negara Dapat Diselesaikan (PNDS)
per 30 September 2010 adalah
Rp13.284.470.000,- dan pencapaian nominal Biaya Administrasi (Biad)
PPN sebesar Rp1.150.720.000,-. Begitu juga dengan hasil lelang, sampai
dengan per 30 September 2010 nilai
pokok lelang mencapai nilai sebesar
Rp115.702.620.000,- dan bea lelang
sebesar Rp1.011.870.000,-. Mengenai

Struktur Organisasi
Kanwil II Medan

laian, piutang negara dan lelang.
Berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 135/KMK.01/2006,
tugas dan fungsi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
adalah
melaksanakan
koordinasi,

1. Kepala Kantor Wilayah II DJKN Medan

: Nur Purnomo

2. Kepala Bidang PKN

: Edward Situmorang

3. Kepala Bagian Umum

: Syaiful Triono

4. Kepala Bidang HI

: Tredi Hadiansyah

5. Kepala Bidang Lelang

: Sukiswantoro

6. Kepala Bidang Penilaian

: Indera Widajanto

7. Pj. Kepala Bidang Piutang Negara

: Nursahid

8. Pejabat Eselon IV
9. Pelaksana

Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara (IP BMN), Kanwil II Medan
telah menyelesaikan IP BMN 100%.
Seluruh pegawai di kantor yang
beralamat di Jl. Diponegoro Medan ini
selalu berupaya semaksimal mungkin
untuk mencapai target yang ditetapkan
oleh kantor pusat mengingat tuntutan
masyarakat akan pelayanan publik yang
transparan, efektif dan profesional yang
semakin kuat. Seiring dengan reformasi
birokrasi Kementerian Keuangan khususnya DJKN, tuntutan tersebut harus
direspon secara cepat agar kewibawaan
pemerintah sebagai penyelenggara layanan publik tetap terjaga.
Ketika ditanya mengenai harapan ke
depan bagi Kanwil II Medan khususnya
dan bagi DJKN umumnya, Nur Purnomo
bercita-cita ingin membuat show room
lelang, sehingga bagi masyarakat ingin
mengikuti atau melihat barang-barang
yang akan dilelang dapat mengunjungi
show room lelang yang ada di setiap
Kantor Wilayah DJKN. Dengan metode
seperti itu, secara tidak langsung DJKN
mengupayakan peningkatan pelayanan
publik yakni dengan memperkenalkan
lelang kepada masyarakat. “Bila perlu
show room lelang itu dikemas sebagus
mungkin. Ya, seperti show room mobil,
orang kan pasti senang berkunjung,”
katanya sembari tersenyum.
*Subdit PSLI Direktorat Hukum dan
Informasi
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 Proﬁl Kantor

I Wayan Subadra
Kepala KPKNL Singaraja

Proﬁl KPKNL Singaraja

menjadi satu bahasa dan satu rasa.
Selain itu, ia juga membekali pegawainya dengan menggunakan motto
“ATM” yakni Amati, Tiru dan Modiﬁkasi. Hal ini merupakan bekal kepada
pegawai agar ke depan dapat menjadi pegawai yang professional dan
menjadi salah satu SDM yang dapat
diandalkan. Kesiapan SDM itu sendiri
dari seorang pelaksana biasa menjadi
manager aset yang berkualitas merupakan hal yang paling penting.
Untuk mencapai tujuan tersebut,
KPKNL Singaraja menekankan kedisiplinan dan integritas, serta kredibilitas anak buahnya dengan mencanangkan kontes pegawai teladan di
lingkungan internal KPKNL Singaraja
yang diadakan setiap tahun dan pengumuman pemenangnya dilaksanakan
setiap akhir tahun. Adapun sistem penilaiannya melibatkan seluruh pegawai
dengan metode scoring pada kuesioner
sedangkan atasan hanya sebagai ﬁlter.

goal dapat terlaksana. Namun, dibalik
semua itu ada kegusaran yang dialami oleh sebagian pegawai mengenai
peningkatan SDM di bidang pendidikan
formal. Pegawai di Singaraja menemui kesulitan ketika akan meneruskan
kuliahnya ke tingkat yang lebih tinggi
seperti Strata I maupun Strata II karena universitas yang ada baru terakreditasi C, sehingga belum memenuhi
syarat.
Mengenai kebijakan yang diterapkan, KPKNL ini menjamin bahwa
semua berjalan sesuai sistem yang
berlaku. Namun, tidak dipungkiri bahwa bahwa kebijakan yang diterapkan
tidak dapat membuat semua orang
puas tapi mencoba memuaskan semua
pihak. Terkait dengan perubahan status menjadi kantor teladan, KPKNL
Singaraja mulai pertengahan semester tahun 2010 harus siap menjadi
kantor teladan terutama dalam hal
kesiapan SDM. Hal yang paling pen-

informasi antara lain: brosur, KiosK
layar sentuh dan monitor yang dapat
diakses umum yang berisi mengenai
kebijakan DJKN.
Adapun dalam pelaksanaan tugas
untuk penyelesaian piutang negara,
lelang dan pengelolaan kekayaan negara dapat dilaksanakan dengan baik.
Mengenai piutang, jumlah Berkas Kasus Piutang Negara (BKBN) relatif sedikit dan semua penanganannya sesuai
Standar Operating Procedure (SOP)
yang ada, baik outstanding besar maupun kecil. Pengurusan piutang negara
oleh KPKNL Singaraja tahun 2010 telah
mencapai target. Hal ini ditunjukkan
sampai dengan 31 Juli 2010 realisasi

Pencapaian kinerja KPKNL Singaraja

Sumber: Bend AS - Dit HI

Sumber: KPKNL Singaraja

Pentingnya Pembinaan SDM
Oleh: Bend Abidin Santosa*

K

antor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang (KPKNL)
Singaraja yang sebelumnya
merupakan Kantor Pelayanan
Piutang dan Lelang Negara (KP2LN)
Singaraja
didirikan
berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
Republik Indonesia Nomor 135/
PMK.01/2007 tentang Organisasi dan
Tata kerja Instansi Vertikal Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).
KPKNL Singaraja merupakan KPKNL
di bawah unit kerja Kantor Wilayah
XIV Direktorat Jenderal kekayaan
Negara (DJKN) yang beralamat di Gedung Keuangan Negara Jalan Udayana
No.10 Singaraja. Wilayah kerja kantor
ini meliputi empat daerah kabupaten,
yang oleh Kepala KPKNL Singaraja, I
Wayan Subadra disingkat dengan istilah “JAMBU BAKAR” yakni Kabupaten
Jembrana, Buleleng, Bangli dan Karangasem. Wilayah kerjanya mempunyai luas total 3.568 km2 atau sekitar
63% dari luas total Provinsi Bali dengan
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luas 5.633 km2 dengan kondisi alam
dataran tinggi dan rendah yang meliputi pegunungan, hutan, perkebunan,
persawahan, rawa-rawa dan pantai.
Sumber Daya Manusia (SDM) yang
mendukung tugas dan fungsi kantor ini
sebanyak 30 orang pegawai yang terdiri dari 26 orang laki-laki dan 3 orang
perempuan serta 1 orang tenaga harian. Adapun struktur organisasi KPKNL
Singaraja sebagai berikut: Kepala
Kantor yaitu I Wayan Subadra, Kepala
Sub Bagian Umum yaitu Priyanto Nugroho, Kepala Seksi (Kasi) Pengelolaan Kekayaan Negara yaitu Nyoman
Subrata, Kasi Pelayanan Penilaian
yaitu Muhammad Ariﬁn, Kasi Piutang
Negara yaitu I Wayan Sugiartha, Kasi
Pelayanan Lelang yaitu Dulatif dan
Kasi Hukum dan Informasi yaitu Gusti
Ketut Nurat.
Dalam memimpin kantornya, I
Wayan Subadra menekankan pentingnya pembinaan Sumber Daya Manusia
(SDM), sehingga pegawai diharapkan

Singaraja telah menyelesaikan IP BMN
100%.
Ketika disinggung mengenai harapan ke depan bagi KPKNL Singaraja
khususnya dan bagi DJKN umumnya,
Pria kelahiran Jembrana, 17 Juni 1964
ini menuturkan bahwa sesuai visi dan
misi DJKN adalah menjadi pengelola
aset negara yang profesional, untuk
itu yang perlu dipersiapkan SDM yang
siap untuk berubah dari perilaku yang
dulunya mengurusi piutang dan lelang
harus berubah menjadi asset manager
yang profesional, sehingga diharapkan
setiap pegawai dapat memunculkan
insting bisnisnya supaya aset yang ada
dapat dimanfaatkan secara efektif

Kriteria penilaian mencakup tiga hal
yakni kinerja, tanggung jawab dan kedisiplinan. Pemenang Kontes Pegawai
Teladan KPKNL Singaraja tahun 2009
adalah I Komang Eka Diana dari Seksi
Pengelolaan Kekayaan Negara. Terhadap pemenang diberikan penghargaan
barang yang dapat menunjang tugas
sehari-harinya di kantor seperti netbook.
Selain Kontes Pegawai Teladan, untuk menumbuhkan keberanian setiap
pegawai berbicara di depan publik dan
kemampuan public speaking, setiap
pegawai yang telah selesai mengikuti
diklat harus mempresentasikan dan
mentranser ilmu yang didapatnya di
hadapan pejabat kantor dan seluruh
pegawai, sehingga apa yang didapatkan dari diklat dapat diketahui juga
oleh seluruh pegawai di KPKNL.
KPKNL ini juga menekankan persaudaran di antara pegawai walaupun
berbeda agama dan suku, sehingga
dapat menjadi satu keluarga yang
utuh sehingga diharapkan semboyan
DJKN yakni one team, one spirit, one

Jajaran Pimpinan KPKNL Singaraja
ting adalah perubahan sikap, mental
dan perilaku yang profesional sebagai
konsekuensi dari reformasi birokrasi.
Untuk kesiapan bangunan ﬁsik, akan
menyesuaikan dengan prosedur yang
ada seperti lokasi pelayanan, fasilitas infrastruktur, information and
technology (IT) serta pelayanan front
ofﬁce, lay out dan pemberian sumber

Sumber: Bend AS - Dit HI

hasil pengurusan piutang negara telah
mencapai Rp 3.798.394.834,- atau
mencapai 172,84% dari target yang
ditetapkan. Begitu juga dengan hasil
lelang, sampai dengan 31 Juli 2010
telah mencapai Rp 1.484.191.000,atau sebesar 194,37% dari target.
Mengenai Inventarisasi dan Penilaian
Barang Milik Negara (IP BMN), KPKNL

dan eﬁsien.
Sedangkan mengenai penanganan piutang negara, menurut alumni
Fakultas Hukum Universitas Gajah
Mada ini, diperlukan penanganan ekstra power untuk menghadapi debitur
yang bermasalah. “Jadi, meskipun
debitur itu diibaratkan terdakwa atau
pesakitan namun juga harus dimanusiakan,” tegasnya. Untuk itu, I Wayan Subadra mengusulkan ke depan,
agar dibuatkan ruangan khusus untuk
membicarakan penyelesaian piutang
negara secara empat mata antara
pihak KPKNL dan pihak debitur, sehingga debitur secara umum tidak
malu dan diharapkan dapat menyelesaikan utangnya. Terakhir, Kepala
KPKNL Singaraja berharap dengan
banyaknya kasus piutang negara yang
berkas dan jaminan tidak jelas, maka
dalam penyelesaian kasus piutang
negara diharapkan ada sebuah terobosan supaya piutang negara dapat
selesai misalnya dengan pemotongan
hutang 50%, sehingga debitur yang
mau membayar hanya setengah saja
dianggap lunas serta dapat dikeluarkan surat keterangan lunas.
*Subdit PSLI Direktorat Hukum
dan Informasi
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 Sudut Pandang

Lelang Resi Gudang
Suatu Tantangan dan Peluang
Oleh: Sumurung Siahaan*
(Pemenang Lomba Menulis DJKN 2010 Kategori Piutang dan Lelang)

Sumber: Istimewa

Pendahuluan
Perkembangan teknologi informasi dan sistem perdagangan dunia
yang turut mempengaruhi sistem
perdagangan di Indonesia, sehingga
secara perlahan tetapi pasti sistem
perdagangan dan perbankan Indonesia akan terpolarisasi ke dalam sistem
internasional. Dalam kenyataannya
perkembangan teknologi dan peradaban masyarakat yang begitu pesat tidak diikuti oleh peraturan perundangundangan, sehingga apabila terjadi
konﬂik rasa keadilan akan terusik.
Realita permasalahan pranata hukum
sering terlambat dibentuk untuk mengantisipasi perkembangan yang mungkin akan menimbulkan kerugian yang
lebih besar bagi satu pihak sedangkan
di lain pihak sengaja dibuat sedemikian rupa untuk mengeruk keuntungan
yang lebih besar atau bahkan untuk
menghancurkan mitra bisnisnya.
Komoditi pertanian misalnya masih jarang digunakan sebagai jaminan
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kredit di bank atau lembaga keuangan
lainnya. Dengan perkembangan perekonomian internasional “terpaksa”
Indonesia mengadopsi dan memberlakukan sistem perdagangan komoditi
pertanian internasional dengan keluarnya Undang Undang Nomor 9 Tahun
2006 tentang Sistem Resi Gudang. Kenapa disebut “terpaksa”, karena kalau
tidak diberlakukan, komoditi pertanian Indonesia akan mempunyai daya
saing yang rendah atau bahkan tidak
laku di pasar global. Hal ini disebabkan masyarakat internasional membutuhkan transparansi produk terutama
yang akan dikonsumsi. Dalam perdagangan internasional suatu produk
harus dilengkapi dengan label kualitas
mutu, tanggal produk, masa daluarsa
bahkan untuk masyarakat tertentu
harus mengetahui persentasi pestisida
yang dipakai. Demikian juga dalam
pengiriman barang, sebelum produk
di kapalkan eksportir terlebih dahulu
memberitahukan kepada negara tu-

juan tentang spesiﬁkasi, kuantitas
dan kualitas barang yang akan dikirim.
Data autentik yang dibutuhkan negara
tujuan ekspor hanya dapat diperoleh
dari sistim resi gudang, sehingga komoditi pertanian Indonesia yang tidak
menggunakan sistim resi gudang akan
ditolak oleh negara lain.
Menurut Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2006 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Sistem Resi Gudang bahwa Resi
Gudang dapat dibebani hak jaminan
untuk pelunasan utang dan apabila
pemberi hak jaminan cidera janji,
penerima hak jaminan mempunyai
hak untuk menjual objek jaminan
atas kekuasaan sendiri melalui lelang
umum atau penjualan langsung.
Dalam praktek, lelang resi gudang
akan muncul dari kreditor pemegang
hak jaminan resi gudang. Untuk itu,
tulisan ini mengkaji mengenai lelang
resi gudang dikaitkan dengan peraturan lelang saat ini.

Pembahasan Masalah
Mungkin masih asing di benak
kita tentang resi gudang. Untuk itu
alangkah baiknya dibahas mekanisme
perdagangan hasil komoditi pertanian
sampai timbulnya istilah resi gudang.
Komoditi pertanian mempunyai ciri
yang khas, yaitu selain berumur terbatas juga hanya dipanen pada waktuwaktu tertentu saja. Akibatnya ﬂuktuasi harga sangat besar, di kala musim
panen apalagi hasil pertanian melimpah ruah harga anjlok dan ketika belum panen harga komoditi melambung
tinggi. Transaksi di pasar indukpun
lebih berorientasi sebagai pedagang
eceran. Petani dalam posisi tawar
tetapi dia butuh modal pembiayaan.
Oleh karena itu komoditi pertanian

ini mempunyai sistem dan mekanisme
perdagangan yang spesiﬁk tersendiri.
Di negara maju petani dan komoditi pertanian dilindungi dan upaya
untuk melindungi petani berikut dengan produknya dibentuklah sistem
perdagangan komoditi pertanian yang
stabil, artinya stabilisasi harga komoditi pertanian tidak terjadi ﬂuktuasi,
kualitas barang terjamin dan adanya
jaminan kepastian pembayaran komoditi. Para petani menjual komoditi
ke Pengelola Gudang, selanjutnya komoditi pertanian dikelola dan dipelihara sedemikian rupa oleh Pengelola
Gudang, sehingga komoditi menjadi
barang yang mempunyai tingkat atau
standar mutu yang diinginkan, lalu
dijual ke pasar. Pada saat barang komoditi masuk ke dalam gudang, petani
memperoleh uang sebesar 50 – 70%
dari harga, sedangkan sisanya dibagi
sesuai dengan perjanjian pemasok
dengan pengelola gudang setelah barang terjual di pasar.
Misalnya, Gabah dimasukkan kedalam gudang dengan harga Rp. 100,
petani memperoleh pembayaran pertama misalnya 50, sisanya setelah komoditi laku akan dibagi berdasarkan
perjanjian pemilik gudang dengan
petani. Porsi pembagian biasanya pemilik gudang plus bank antara 5 – 15
% dari sisa yang belum dibayar dan
sisanya untuk petani. Setelah komoditi masuk gudang, segala sesuatu
yang berkaitan dengan komoditi seperti pengelolaan, pemeliharaan, penjualan sampai kepada pengeluaran
barang menjadi tugas dan tanggung
jawab pemilik gudang.
Setelah komoditi masuk ke dalam
gudang maka Pengelola Gudang
menerbitkan invoice yang berisi jumlah dan kualitas komoditi yang dipasok serta hak dan kewajiban Pengelola Gudang resi gudang atau dalam
bahasa asing disebut warehouse receipt system adalah dokumen bukti
kepemilikan barang yang disimpan di
suatu gudang yang diterbitkan oleh
Pengelola Gudang dan merupakan
sistem perdagangan yang aman serta
merupakan bagian dari sistim pemasaran dan sistim keuangan di banyak
negara industri. Resi gudang dikenal

dalam 2 bentuk yaitu :
a. Resi gudang yang dapat diperdagangkan (“negotiable warehouse receipt”) yaitu suatu resi gudang yang
memuat perintah penyerahan barang
kepada siapa saja yang memegang
resi gudang tersebut atau atas suatu
perintah pihak tertentu.
b. Resi gudang yang tidak dapat
diperdagangkan
(“non-negotiable
warehouse receipt”) yaitu resi gudang
yang memuat ketentuan bahwa ba-

Dalam praktek ada
kalanya debitur
menjaminkan
komoditis pertanian
dengan hak ﬁdusia ke
suatu kreditor dan di
lain ﬁhak barang yang
sama juga dijaminkan
ke kreditor lain
dengan hak
Resi Gudang.

rang yang dimaksud hanya dapat diserahkan kepada pihak yang namanya
telah ditetapkan.
Menurut Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, deﬁnisi resi gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang
yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang. Dengan
demikian resi gudang sebagai alas hak
(document of title) atas barang dapat
digunakan sebagai agunan, karena resi
gudang tersebut dijamin dengan komoditas dan kualitas tertentu dalam
pengawasan dari Pengelola Gudang
yang terakreditasi.
Berdasarkan Peraturan Menteri
Perdagangan (Permendag) Nomor
26/M-DAG/PER/6/2007 tanggal 29
Juni 2007 bahwa komoditi pertanian
sebagai barang yang dapat disimpan
di gudang dalam penyelenggaraan
sistem resi gudang, adalah (1) Gabah;

(2). Beras; (3) Kopi; (4) Kakao; (5)
Lada; (6) Karet; (7) Rumput laut dan
(8) Jagung. Perdagangan resi gudang
di Indonesia diatur oleh suatu badan
yang disebut “Badan Pengawas Sistem
Resi Gudang” yaitu suatu unit organisasi di bawah Menteri Perdagangan
yang diberi wewenang untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan
pengawasan pelaksanaan sistem resi
gudang.
Resi gudang yang diperdagangkan
di Indonesia wajib melalui suatu proses penilaian yang dilakukan oleh suatu
lembaga terakreditasi yang disebut
“Lembaga Penilaian Kesesuaian” yang
berkewajiban untuk melakukan serangkaian kegiatan guna menilai atau
membuktikan bahwa persyaratan tertentu yang berkaitan dengan produk,
proses, sistem, dan/atau personel terpenuhi. Sedangkan yang mendapatkan
kewenangan guna melakukan penatausahaan resi gudang dan derifatif
resi gudang di Indonesia yang meliputi
pencatatan, penyimpanan, pemindahbukuan kepemilikan, pembebanan hak
jaminan, pelaporan, serta penyediaan
sistem dan jaringan informasi adalah
“Pusat Registrasi Resi Gudang” yang
merupakan suatu badan usaha yang
berbadan hukum.
Berdasarkan teori dan praktek
perdagangan internasional, tidak menutup kemungkinan bahwa warehouse
receipt system negara asing beredar
dan diperdagangkan di Indonesia dan
demikian juga sebaliknya sistim resi
gudang Indonesia beredar dan diperdagangkan di luar negeri.

Hak Jaminan Resi Gudang
Pasal 12 Undang-undang No. 9
Tahun 2006 jo. pasal 16 Peraturan
Pemerintah Nomor 36 tahun 2007,
ditetapkan bahwa resi gudang dapat
dibebani hak jaminan untuk pelunasan utang. Dari berbagai ketentuan
lembaga jaminan yang sudah ada seperti hak tanggungan, hipotik, ﬁdusia
dan gadai, dengan memperhatikan
sifatnya resi gudang tidak dapat dijadikan objek yang dapat dibebani oleh
satu di antara bentuk jaminan tersebut. Undang-Undang ini menciptakan
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lembaga hukum jaminan tersendiri di
luar lembaga jaminan yang telah ada
yang disebut “hak jaminan atas resi
gudang”. Lembaga jaminan ini merupakan salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan memberikan
kepastian hukum kepada pihak-pihak
yang berkepentingan. Secara khusus,
undang-undang ini menegaskan kembali ketentuan mengenai perjanjian
ikutan (accessoir) yaitu dibuatnya terlebih dahulu perjanjian kredit antara
Pemegang Resi Gudang dengan kreditor yang menjadi perjanjian pokok
untuk dapat diberikannya jaminan
dengan resi gudang sebagaimana sifat hak jaminan pada umumnya. Hak
jaminan dalam UU ini termasuk klaim
asuransi dalam hal barang sebagaimana tersebut dalam resi gudang yang
menjadi objek hak jaminan diasuransikan.
Dalam teori dan praktek perbankan, salah satu persyaratan dalam setiap terjadi perjanjian pinjam meminjam uang di wajibkan adanya jaminan
(collateral) hal ini dibutuhkan untuk
menjamin pengembalian uang kredit
apabila debitur tidak dapat melunasi
hutangnya sesuai dengan jangka waktu yang disepakati para pihak.
Menurut UU Nomor 42 Tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia bahwa apabila barang jaminan yang diserahkan
berupa barang bergerak termasuk didalamnya komoditi pertanian, maka
pengikatannya dilakukan secara ﬁdusia di Kantor Pendaftaran ﬁdusia
dan selanjutnya dibuatkan Sertiﬁkat
Fidusia. Secara hukum dalam proses
menguangkan barang jaminan tersebut harus tunduk kepada UU Fidusia.
Namun, terhadap barang bergerak
yang bersifat khusus seperti komoditi pertanian bila dijaminkan dapat
mengikuti proses pengikatan jaminan
berdasarkan Undang Undang Nomor 9
Tahun 2006 tentang Resi Gudang beserta peraturan pelaksanannya.
Ketika penerima resi gudang cidera janji dengan Pengelola/Pemilik Gudang atau ketika Pemberi Hak
Jaminan cidera janji dengan Penerima
Hak Jaminan resi gudang, maka barang berupa komoditi pertanian yang
ada di gudang akan diproses dengan
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mekanisme penjualan sesuai dengan
yang diatur dalam Undang Undang
Tentang Resi Gudang.

Penjualan Objek Hak
Jaminan
Sebagaimana dikemukakan diatas
bahwa dalam terbentuknya suatu resi
gudang paling sedikit ada 3 subjek
hukum yang melakukan perhubungan
hukum yaitu pemilik barang (Pemberi

Berdasarkan teori dan
praktek perdagangan
internasional, tidak
menutup kemungkinan bahwa warehouse
receipt system negara
asing beredar dan
diperdagangkan di
Indonesia dan
demikian juga
sebaliknya sistim resi
gudang Indonesia
beredar dan diperdagangkan di luar negeri.

Hak Jaminan), Pengelola Gudang dan
Penerima Hak Jaminan. Kemungkinankemungkinan cidera janji yang muncul terjadi dalam kontrak tripartid
adalah:
a. Cidera janji Pemegang Resi
Gudang terhadap Pengelola Gudang;
Kemungkinan cidera janji atau wanprestasi Pemegang Resi Gudang meliputi, antara lain, Pemegang Resi
Gudang tidak membayar biaya penyimpanan, atau tidak mengambil
barang walaupun resi gudang jatuh
tempo. Dalam undang-undang ini diatur untuk keadaan tertentu Pengelola
Gudang diberi wewenang untuk menjual langsung dengan prosedur penjualan secara langsung dan/atau melalui lelang umum, Pengelola Gudang
mendapat perlindungan dengan mem-

punyai hak untuk mencegah kerugian
yang mungkin dideritanya akibat
cedera janji yang dilakukan oleh Pemegang Resi Gudang. Tindakan yang
diperbolehkan/dilegalkan Pengelola
gudang adalah bagi barang komoditi
yang dinilai mempunyai daya tahan
yang masih lama penjualan dilakukan
dengan cara lelang umum, sedangkan
komoditi pertanian yang jangka waktunya telah habis atau jika tidak dilakukan penjualan berakibat nilai komoditas akan bertambah turun maka
penjualan dilakukan secara langsung.
Hak Pengelola Gudang menjual komoditi dengan kekuasaan sendiri diharuskan adanya persetujuan Badan
Pengawas.
b. Pemberi Hak Jaminan cidera
janji terhadap kewajibannya kepada
penerima jaminan;
Pasal 16 ayat (1) UU No. 9 Tahun
2006 Tentang Resi Gudang, ditegaskan
apabila pemberi Hak Jaminan cedera
janji, penerima Hak Jaminan mempunyai hak untuk menjual objek jaminan
atas kekuasaan sendiri melalui lelang
umum atau penjualan langsung, artinya bahwa Penerima Hak Jaminan
mempunyai hak eksekusi (a) melalui
lelang umum atau (b) penjualan langsung tanpa memerlukan penetapan
pengadilan.
Penjualan melalui eksekusi lelang
umum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dalam Undang-undang
ini adalah;
Penerima Hak Jaminan harus
memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Pemberi Hak
Jaminan, Pusat Registrasi, dan Pengelola Gudang paling lambat 3 (tiga) hari
sebelum pelaksanaan penjualan. Isi
surat pemberitahuan dimaksud paling
sedikit harus memuat:
- deskripsi barang yang meliputi
jenis, tingkat mutu, jumlah, dan jika
ada kelas barang;
- harga yang ditawarkan; dan
- waktu dan tempat penjualan lelang.
Atas hasil penjualan resi gudang
dimaksud Penerima Hak Jaminan memiliki hak untuk mengambil pelunasan
piutangnya setelah dikurangi biaya

penjualan dan biaya pengelolaan
seperti biaya penyimpanan dan biaya
asuransi.
KPKNL mengantisipasi hak eksekusi
melalui lelang umum yang dimaksudkan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang
tentang Resi Gudang. Pokok dan fungsi KPKNL. Oleh karenanya kedepan

Klas II akan kewalahan menentukan
kategori lelang resi gudang apakah
merupakan lelang eksekusi atau lelang non eksekusi. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana tata cara
pemungutan bea lelang dan apakah
Pejabat Lelang berani melaksanakan
lelang Resi Gudang?

tugas pokok dan fungsi KPKNL sangat
strategis dalam melaksanakan lelang
resi gudang dan hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang. Ketentuan
perundang-undangan mengenai lelang
umum diatur dalam Vendu Reglement
Stb, 1908 stb.108 yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010
dan Petunjuk teknis pelaksanaan lelang diatur dalam Peraturan Direktur
Jenderal Piutang dan Lelang Negara
No. PER-02/PL/2006.
Dalam Bab I tentang Ketentuan
Umum Peraturan Menteri Keungan ini
tidak menjelaskan lelang resi gudang
termasuk lelang eksekusi atau non
eksekusi, sehingga seandainya ada
permohonan lelang resi gudang para
Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Dirjen
diatas dijelaskan bahwa Kepala KPKNL
wajib melakukan veriﬁkasi terhadap
kelengkapan persyaratan dan legalitas
formal subjek/objek lelang. Selanjutnya Pasal 5 Peraturan Direktur Jenderal menyebutkan bahwa syarat-syarat
yang harus dipenuhi oleh pemohon lelang agar lelang dapat dilaksanakan,
belum memuat syarat-syarat lelang
resi gudang, sehingga apabila ada
permohonan lelang resi gudang tidak
dapat dilaksanakan.

Sumber: Istimewa

Penutup
Dari uraian di atas, penulis mengambil kesimpulan dan saran sebagai
berikut:
A. Kesimpulan
1. Perdagangan Sistem Resi Gu-

dang atau dalam bahasa asing disebut
warehouse receipt system merupakan
system perdagangan yang baru di Indonesia dan telah diberlakukan berdasarkan Undang Undang Nomor 9
Tahun 2006 jo. Peraturan Pemerintah
No. 36 Tahun 2007 jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/
PER/6/2007 tanggal 29 Juni 2007.
2. Berdasarkan Undang-undang
Resi Gudang kemungkinan untuk meminta lelang ke KPKNL atau Pejabat
Lelang adalah Kreditor Pemegang
Hak Jaminan Resi gudang dalam hal
debitor melakukan wanprestasi dan
Pengelola Gudang dalam hal pemilik
barang wanprestasi.
3. Penerima Hak Jaminan Resi
Gudang maupun Penerima Hak Jaminan Fidusia sama-sama memberikan
kedudukan untuk diutamakan/didahulukan terhadap kreditor yang lain.
4. Hak Jaminan Resi Gudang lebih
menjamin kepastian hukum barang
yang dijaminkan, karena resi gudang
memuat diskripsi barang, tempat dan
lokasi barang.
5. Peraturan Menteri Keuangan
No. 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April
2010 tentang petunjuk pelaksanaan
lelang maupun Peraturan Direktur
Jenderal Kekayaan Negara tentang
petunjuk teknis pelaksanaan lelang
belum mengakomodir prosedur dan
tata cara lelang resi gudang sehingga
apabila terjadi sengketa mengenai
resi gudang pengguna jasa lelang tidak mendapatkan perlindungan.
B. Saran-saran
1. Agar DJKN melakukan regulasi revisi terhadap Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
2. Agar DJKN membuat aturan tentang hak previlage hasil lelang atas
hak jaminan resi gudang.
3. Alangkah baiknya DJKN dapat
membuat aturan tentang sistem dan/
atau prosedur lelang warehouse receipt system milik asing yang beredar
dan diperdagangkan di Indonesia dan
resi gudang Indonesia yang beredar
dan diperdagangkan di luar negeri.
* Kasi HI KPKNL Bandar Lampung
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 Workshop
perhitungan simpanan karbon pada
biomassa hutan TNGGP. Disamping itu
juga umtuk menghitung potensi hasil hutan non kayu berupa tumbuhan
obat, anggrek, rotan dan paku-pakuan.
b. Wawancara dengan pengunjung wisata alam pada kawasan TNGGP sebagai data perhitungan manfaat wisata
alam dengan menggunakan Metode Biaya Perjalanan/Travel Cost Method.
c. Wawancara manfaat hidrologis, dilaksanakan di desa sekitar TNGGP. Kegiatan ini berupa wawancara terhadap
penduduk desa tersebut terkait penggunaan air dari kawasan hutan TNGGP
untuk menduga nilai manfaat hidrologi.

b. Narasumber Nuzulul Haq:
1) penilaian proyek pertambangan dengan teknik modern;
2) Simulasi perhitungan NPV tambang.
2. Materi penilaian sumber daya alam
Hayati berupa hutan. Materi disampaikan meliputi:
a. narasumber Bahruni:
1) Kebijakan dan aplikasi pengelolaan SDH dalam peningkatan
pendapatan negara.
b. narasumber Soﬁatin:
1) mengenal hutan dan penilaian
sumberdaya hutan;
2) penilaian manfaat hidrologi;
3) penilaian manfaat wisata
Alam.
c. narasumber Ichsan Suwandhi:

Penilaian Kekayaan Negara

Workshop Penilaian SDA
Oleh: Tim Subdit Penilaian SDA*

D

irektorat Penilaian Kekayaan
Negara (PKN), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menyelenggarakan workshop Penilaian Sumber Daya Alam (SDA) tanggal 19-24 Juli
2010 bertempat di Hotel Aston Marina
Ancol, Jakarta Utara, DKI Jakarta.
Kegiatan workshop penilaian SDA
ini diikuti oleh 109 peserta dari KPKNL
dan Kanwil DJKN di seluruh Indonesia yang terdiri dari 1 orang Kepala
KPKNL, 7 orang Kabid Penilaian, 83
orang Kasi, dan 18 pelaksana. Kegiatan ini dilakukan selama 6 (enam) hari
meliputi tiga hari kegiatan di dalam
ruangan berupa pemberian materi
dan dua hari kegiatan di lapangan
berupa Praktek Kerja Lapangan serta
penutupan dan evaluasi kegiatan pada
hari terakhir.
Workshop dibuka oleh Suyatno
Harun, selaku Direktur Penilaian
Kekayaan Negara. Kegiatan yang dilaksanakan dalam Workshop Penilaian
Sumber Daya Alam meliputi :
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Sumber: Dit PKN DJKN

Kasubdit Penilaian SDA DJKN Ahmad Nizar sebagai mentor
1. Materi penilaian sumber daya alam
mineral berupa tambang. Materi
disampaikan meliputi:
a. Narasumber Rudianto Ekawan:
1) dasar-dasar penilaian tambang;
2) penilaian tambang dengan
metode pendapatan;
3) studi kasus penilaian tambang
PT. Newmont Nusa Tenggara.

1) penilaian manfaat ﬂora;
2) penilaian manfaat fauna;
3) metode penilaian sumber daya
hutan.
3. Field trip pada Tambang Emas
Pongkor, PT Antam Tbk;
Kegiatan PKL yang dilakukan di Unit
Bisnis dan Pertambangan Emas (UBPE)

Pongkor PT ANTAM Tbk ditujukan agar
Peserta dapat mengerti dan memahami proses bisnis yang berlaku di
Pertambangan Emas. Kegiatan yang
dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Diskusi dengan manajemen PT
Antam Tbk terkait dengan proses
penambangan emas secara umum, aspek keuangan (harga emas di pasaran
internasional dan struktur biaya), aspek pemasaran dan aspek lingkungan.
b. Peserta mengunjungi lokasi tambang
dalam di gudang handak dan mendapat
penjelasan mengenai mekanisme pengambilan bijih emas menggunakan
metode cut and ﬁll, proses peledakan (blusting) , penyanggaan dinding,
pembuangan tailing dan proses pengangkutan bijih emas.
c. Peserta mengunjungi pabrik pengolahan dari bijih emas menjadi produk
dore bullion, yang meliputi proses
crushing, milling, cyanidation, carbon leaching and stripping, electro
winning to melting and casting.
Kegiatan ﬁeld trip tersebut didampingi
oleh Engineer dari UBPE Pongkor PT.
Antam,TBK serta Rudianto Ekawan.
4. Field trip pada Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.
Kegiatan PKL yang dilaksanakan pada
kawasan Taman Nasional Gunung
Gede Pangrango (TNGGP) ditujukan
agar peserta dapat mengerti, mema-

Rangkaian Kegiatan Workshop SDA

hami dan mengaplikasikan penilaian
sumber daya hutan.
Kegiatan ini didampingi oleh Petugas
TNGGP serta Soﬁatin dan Ichsan Suwandhi. Kegiatan yang dilaksanakan
adalah sebagai berikut :
a. Analisis vegetasi pada jenis hutan
dataran tinggi TNGGP untuk menduga
potensi tegakan hutan sebagai dasar

Sumber: Dit PKN DJKN

5. Penutupan
Kegiatan pada hari terakhir yaitu
berupa penutupan yang dilaksanakan
mulai pukul 08.00 hingga pukul 10.00
berupa evaluasi dan penutupan kegiatan serta pembagian sertiﬁkat kepada
seluruh peserta. Dalam acara penutupan tersebut dilakukan pemilihan
lima peserta terbaik dengan kriteria
keaktifan selama mengikuti workshop,
yaitu sebagai berikut :
1. Terbaik Pertama: Widi Ardi Bayu C.
dari Kanwil XV DJKN Makasar
2. Terbaik Kedua: Edih Mulyadi dari
Kanwil IX DJKN Semarang
3. Terbaik Ketiga : Umbang Winarsa
dari Kanwil XIII DJKN Samarinda
4. Terbaik Keempat : Herry Khusairi
dari Kanwil VIII DJKN Bandung
5. Terbaik Kelima : TB. Abdurahman
dari Kanwil I DJKN Aceh
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 Agenda DJKN
Dirjen menyerahkan
penghargaan kepada
balai lelang dan pejabat
lelang berprestasi

Diseminasi
Kebijakan Lelang
Dan Kiat-kiat Meningkatkan
Lelang Sukarela Oleh:

Tim Direktorat Lelang

K

ebijakan lelang dan kiat-kiat
meningkatkan lelang sukarela
menjadi tema yang diangkat oleh Direktorat Lelang
melalui kegiatan bertajuk diseminasi
yang dilaksanakan pada hari Rabu
tanggal 27 Oktober 2010 di Auditorium Dhanapala. Kegiatan Diseminasi
Kebijakan Lelang juga dilaksanakan di
Bandar Lampung pada tanggal 26 Oktober 2010 dan di Makassar pada tanggal 29 Oktober 2010.
Di Jakarta, diseminasi dibuka oleh
Dirjen Kekayaan Negara dihadiri oleh
beberapa Pejabat Eselon II Kantor
Pusat DJKN, Kepala Kanwil VII DJKN
Jakarta, Kepala KPKNL di lingkungan
wilayah Jakarta dan 220 peserta.
Peserta tersebut berasal dari unsur
Pejabat Lelang Kelas I, Pejabat Lelang
Kelas II, Balai Lelang, Perbankan, Kantor Pertanahan dan unsur lain-lain.
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Kebijakan lelang yang disampaikan dalam diseminasi adalah 4 PMK
yang diterbitkan pada tahun 2010,
yaitu PMK Nomor 93/PMK.06/2010
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Lelang, PMK Nomor 174/PMK.06/2010
tentang Pejabat Lelang Kelas I, PMK
Nomor 175/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas II, dan PMK Nomor
176/PMK.06/2010 tentang Balai Lelang. Diseminasi ini merupakan salah
satu wujud upaya yang dilakukan Direktorat Lelang untuk meningkatkan
kinerja lelang dan terutama sebagai
langkah dalam mewujudkan networking yang kondusif selain empat
langkah pembaharuan lelang berupa
styling, securing, simplifying, dan
reporting and monitoring yang akhirakhir ini sedang digalakkan. Pembaharuan tersebut harus dilakukan untuk
mewujudkan proyeksi lelang di tahun-

tahun mendatang sebagai sarana jual
beli yang esensial untuk tujuan pengamanan kepentingan negara.
Dalam sambutannya, Dirjen Kekayaan Negara menyampaikan bahwa
diseminasi kebijakan lelang ini dilakukan untuk menyamakan persepsi
agar tidak terjadi permasalahan dalam penerapan dan pelaksanaan di
lapangan serta sebagai media penyelesaian masalah bagi semua pihak
sehingga lelang dapat terus berkembang, seiring dengan kepercayaan dan
minat masyarakat yang semakin besar
terhadap lelang. Dalam kesempatan
yang sama, Dirjen Kekayaan Negara
menghimbau kepada para stakeholder
sebagai entitas bisnis lelang untuk
bersama-sama menjaga lembaga lelang di Indonesia supaya tetap eksis
dan terus berkembang. Menurut Dirjen Kekayaan Negara, faktor penting

Foto: Dit. Lelang

Diseminasi Lelang di Bandar Lampung
yang berperan besar untuk mewujudkan hal tersebut adalah para pelaku
lelang yang patuh pada ketentuan
yang berlaku untuk lelang, koordinasi
yang terjalin baik dan memegang etika
pelayanan yang tinggi, sehingga pada
akhirnya motto “Sales Means Auction”
dapat terwujud. Di sisi lain, pihak regulator dituntut untuk terus-menerus
mengevaluasi secara periodik tingkat
implementasi ketentuan lelang di masyarakat, dan tidak tertutup kemungkinan bisa disempurnakan lagi.
Melalui forum diseminasi ini, untuk pertama kalinya Direktorat Lelang
mencoba melakukan kajian bersama
stakeholder lelang untuk mengidentiﬁkasi kiat-kiat yang dapat diterapkan
guna peningkatan lelang sukarela.
Setelah melalui tahap pemaparan,
berbagi pengalaman dan diskusi, kajian tersebut menghasilkan 4 hal yaitu
networking, marketing, excellent services, dan continuing improvement.
Networking mengusahakan sebanyak mungkin potensi pemohon lelang/
penjual (memperluas coverage) yang
salah satunya dengan membuat mailing-list para peminat dan portal lelang
(auction web). Upaya marketing yang
perlu dilakukan adalah melalui above
the line marketing yaitu dengan peningkatan pelayanan berbasis pelanggan (customer relationship management), membuat iklan layanan lelang,
menyediakan informasi lelang melalui
katalog/brosur, sosialisasi, klinik lelang dan upaya lainnya. Kontribusi

Foto: Candra

Diseminasi Lelang di Makassar
peningkatan kinerja lelang melalui
excellent services dilakukan dengan
pelayanan prima pra lelang melalui
asset dressing, dan pelayanan prima
purna lelang untuk menjaga kesetiaan
pelanggan. Hal terakhir yang tidak
kalah pentingnya, melakukan evaluasi terus menerus terhadap ketentuan
lelang untuk kepentingan perbaikan,
peningkatan kemampuan sumber daya
manusia serta peningkatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (continuing improvement).
Acara yang sama berlangsung selama satu hari pada tanggal 26 November 2010 di Hotel Novotel Lampung.
Kanwil Bandar Lampung selaku penyelenggara mengundang 122 stakeholder
yang merupakan stakeholder Kanwil
Bandar Lampung dan stakeholder seluruh KPKNL di lingkungan Kanwil Bandar Lampung (KPKNL Bandar Lampung,

KPKNL Metro, dan KPKNL Bengkulu).
Kanwil Bandar Lampung mengundang dua orang narasumber dari Kantor Pusat DJKN yaitu Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Bina Lelang I, Ida
Novianti dan Tenaga Pengkaji Harmonisasi Kebijakan, Purnama T. Sianturi
yang sekaligus memaparkan peraturan
dan kebijakan strategis di bidang lelang. Narasumber dari Kanwil Bandar
Lampung sendiri ada tiga yaitu Kepala
Kanwil (Kakanwil) Bandar Lampung,
Tri Intiaswati, yang sekaligus menyampaikan peraturan dan kebijakan
strategis di bidang pengelolaan BMN.
Kantor Wilayah (Kanwil) XVI DJKN
Makassar juga menyelenggarakan

Foto: Tajudin
acara yang sama. Acara diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober 2010
bertempat di Hotel Sahid Jaya Makassar. Acara ini dihadiri sekitar 100 undangan yang antara lain datang dari
kalangan perbankan, balai lelang,
pejabat lelang kelas II, serta satuan
kerja Kementerian/Lembaga.
Acara ini dibuka secara resmi oleh
Kepala Kanwil Makassar, Mustafa.
Tampil sebagai pembicara antara lain
adalah Tenaga Pengkaji Harmonisasi
dan Kebijakan DJKN, Kasubdit Bina
Lelang II Direktorat Lelang, Riris Simangunsong serta Kepala Bidang
Lelang Kanwil Makassar, Rocky Sandhora, yang menyampaikan materi
terkait peraturan terbaru di bidang
lelang. Sedangkan Materi Pengelolaan
BMN diisi oleh Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN) II Kanwil
Makassar, Anas Waskita.
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 Galeri Foto
Sosialisasi PP Nomor 53
Tahun 2010
Kantor Pusat DJKN mengadakan sosialisasi PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Acara
diselenggarakan pada tanggal 30 September 2010 bertempat di Hotel Red Top
Jakarta, dengan peserta pejabat eselon
III dan eselon IV Kantor Pusat DJKN.

Sumber: Bend AS - Dit HI

DJKN Serahkan Aset Tanah Seluas 11.955
m2 Kepada Kementerian Kesehatan
Kementerian Keuangan c.q. DJKN menyerahkan aset eks Badan
Penyehatan Perbankan Nasional berupa tanah dengan luas total
11.955 m2 kepada Kementerian Kesehatan pada tanggal 29 Juli
2010 di Gedung Syafrudin Prawiranegara, Jl. Lapangan Banteng
Timur, Jakarta Pusat.
Sumber: Candra - Dit HI

Leadership Development
Program Angkatan Ketiga
DJKN menyelenggarakan kegiatan
Leadership Development Program
(LDP) Angkatan Ketiga. Kegiatan
yang diikuti enam puluh pejabat DJKN
di level eselon II dan III ini diadakan di
Denpasar, Bali, pada 26 hingga
29 September 2010.
Sumber: Bag umum DJKN

Finalisasi Penyelesaian Dokumen Pendukung dan Penyusunan RKA K/L
Pagu Deﬁnitif DJKN Anggaran 2011
DJKN menyelenggarakan acara Finalisasi
Penyelesaian Dokumen Pendukung dan
Penyusunan RKA K/L Pagu Deﬁnitif DJKN
Anggaran 2011 yang dimulai pada 27 September
2010 dan diikuti oleh seluruh Kantor wilayah dan
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
(KPKNL) di seluruh Indonesia.
Sumber: Bend AS - Dit HI
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