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VISI: 
Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel 
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 

MISI: 
1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan 
efektivitas pengelolaan kekayaan negara. 
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan 
hukum. 
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai  tambah pengelolaan investasi 
pemerintah. 
4. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar  dan dapat dijadikan 
acuan dalam berbagai keperluan. 
5. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien,  
transparan, dan akuntabel. 
6. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan 
kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi 
kepentingan masyarakat.

Visi dan Misi DJKN
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daftar

Salah satu isu hangat di tengah upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara adalah 
dengan optimalisasi aset untuk mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Hal ini untuk 
mendukung pembangunan infrastruktur yang berlangsung masif di seluruh Indonesia yang membutuhkan 
pembiayaan tidak sedikit. Pemanfaatan aset yang dapat menghasilkan pendapatan menjadi suatu alternatif 
yang menarik. Untuk itu redaksi memilih tema besar optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Negara dan 
kontribusinya terhadap penerimaan negara.

Maraknya korupsi di berbagai daerah sering menimbulkan pertanyaan sebagian besar masyarakat 
bagaimana harta sitaan dan rampasan itu dikelola. Untuk itu redaksi mengulas pengelolaan barang 
gratifikasi pada kolom PKNSI. Kolom KND mengulas tentang “menjual” BUMN. Apakah benar negara telah 
menjual BUMN?. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menitipkan pesan-pesan kepada para insan 
DJKN dalam video pembukaan Rakernas DJKN tahun 2017 yang diulas dalam rubrik Reportase. Terakhir, 
tidak lupa tulisan dan foto-foto lansekap yang indah dari rekan-rekan di KPKNL Sorong tentang surga yang 
tersembunyi di tanah Papua yang tentunya akan membuat anda ingin segera berlibur. 

Kami menantikan kontribusi terbaik Anda dalam bentuk kajian, tulisan, hingga ulasan tempat wisata. Saran 
dan kritik juga senantiasa menjadi semangat bagi kami untuk bergerak dan bertransformasi menjadi lebih 
baik. Akhirnya kami ucapkan selamat menikmati Media KN edisi 27 ini.
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sambutan 
dirjen
Dalam eksistensinya sebagai manajer aset, DJKN secara berkesinambungan terus 
melakukan upaya optimalisasi terhadap aset negara khususnya Barang Milik Negara 
(BMN). Dalam siklus pengelolaan keuangan negara, peran pengelolaan BMN menjadi 
strategis bagi kestabilan fiskal yang berdampak signifikan terhadap pos penerimaan dan 
belanja negara. Implikasi pengelolaan BMN yang optimal dilakukan melalui peningkatan 
transparansi dan akuntabilitas, pelaksanaan kegiatan dan program, serta peningkatan 
efisiensi dan efektifitas penerimaan dan belanja negara.

Tolak ukur optimalisasi pengelolaan BMN tak lepas dari upaya perbaikan tata kelola BMN 
melalui penyempurnaan regulasi dan standar sistem dan prosedur dengan menerbitkan 
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2006 yang terakhir diubah dengan PP Nomor 
27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Saat ini, regulasi 
terkait pengelolaan BMN terus mengalami perkembangan dimana hampir setiap aspek 
manejemen aspek telah memiliki regulasi yang spesifik.

Transparansi dan akuntabilitas pemerintah dapat dilihat dari penyajian Laporan 
Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Pengelolaan BMN secara riil ditunjukkan dari 
kualitas penyajian BMN pada Neraca LKPP di tahun 2016 memperoleh opini Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Fungsi dasar (mandatory) 
BMN menjadi semakin vital apabila dilihat porsinya mencapai 40% dalam LKPP.  Fungsi 
BMN tidak sebatas dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, 
namun diarahkan untuk kepentingan nasional seperti penyediaan infrastruktur dan 
layanan umum yang memadai dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Selain itu 
pengelolaan BMN yang optimal dapat mampu meningkatkan efisiensi APBN  dari sisi 
penerimaan dan belanja negara. Dari sisi penerimaan, pengelolaan BMN diharapkan 
menyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang utamanya berasal dari 
pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN. Dari sisi belanja, penghematan alokasi 
belanja modal dapat dilakukan melalui distribusi BMN idle.

Pengelolaan BMN telah mengalami perkembangan yang berarti. Namun demikian masih 
banyak tantangan yang harus dicapai kedepannya. Tantangan yang dihadapi pengelolaan 
aset dari waktu ke waktu akan semakin besar dan kompleks seiring dengan terus 
meningkatnya nilai aset negara. Sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk 
meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan BMN yang optimal. Mari kita 
kawal pengelolaan BMN untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, menciptakan 
ekonomi nasional yang semakin kuat.

Dirjen Kekayaan Negara

Isa Rachmatarwata
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_____   Resensi Wisata   _____

Teks: Rocky Rovelino - Foto: Aqib Widayatno - KPKNL Sorong

MISOOL
S U R G A  T E R S E M B U N Y I 
D I  T A N A H  P A P U A

Penasaran akan kata-kata travel blogger ternama di 
Indonesia tersebut, kami akhirnya memutuskan untuk 
pergi ke Misool. “Iyo kaka, kalo kaka memang traveller 

sejati, kaka musti pigi ka Misool. Masak so 3 tahun di Sorong 
belum ka Misool sih...” ejek seorang teman asal Sorong 
kepada kami. 

Keindahan Raja Ampat di Papua memang sudah tidak 
diragukan lagi. Terletak di barat laut Pulau Papua, tepatnya 
di Sorong, tempat ini menjadi favorit para pecinta olahraga 
menyelam. Baru-baru ini Raja Ampat dinobatkan CNN travel 
sebagai destinasi snorkling dan diving terbaik di dunia.

Asal mula nama Raja Ampat menurut mitos masyarakat 
setempat, pada zaman dahulu kala seorang wanita 
menemukan tujuh telur. Empat butir di antaranya menetas 
menjadi empat orang pangeran yang terpisah dan masing-
masing menjadi raja yang berkuasa di Waigeo, Salawati, 
Misool Timur dan Misool Barat. Sementara itu, tiga butir telur 
lainnya menjadi hantu, seorang wanita, dan sebuah batu.

Dalam perjalanan sejarahnya, wilayah Raja Ampat telah 
lama dihuni oleh masyarakat bangsawan dan menerapkan 
sistem adat Maluku. Tiap desa dipimpin oleh seorang raja. 
Semenjak berdirinya lima kesultanan muslim di Maluku, 
Raja Ampat menjadi bagian klaim dari Kesultanan Tidore. 
Setelah Kesultanan Tidore takluk dari Belanda, Kepulauan 
Raja Ampat menjadi bagian klaim Hindia Belanda.

Pulau Misool adalah salah satu dari empat pulau besar 
di Kepulauan Raja Ampat di Papua Barat , Indonesia . 
Luas wilayahnya 2.034 km². Pulau Misool berada di 
distrik Misool, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. 
Pulau Misool ini berbatasan langsung dengan Laut Seram. 
Daerah ini terletak di kepala burung Papua Barat dan dekat 
dengan Kota Sorong . Misool terbagi atas dua bagian yaitu 
Misool Timur Selatan dan Misool Barat. 

Pulau Misool termasuk dalam daerah segitiga karang dunia 
dengan jumlah variasi ikan hias mencapai 75% dari jumlah 
ikan hias dan karang yang ada di dunia. Daerah ini juga 
memiliki laut lepas yang luas sekali sehingga menjadi jalur 
lalu lintas hewan-hewan besar seperti ikan paus, gurita, pari 
manta, penyu, lumba-lumba, dan lain-lain. 

Akses menuju Misool, Raja Ampat

Rute umum yang ditempuh oleh para wisatawan untuk sampai 
di Misool adalah dengan melakukan perjalanan udara menuju 
ke kota Sorong (Bandara Domine Edward Osok Sorong). 
Setelah tiba di Sorong, perjalanan dilanjutkan dengan private 
speed boat selama 2,5 jam. Jika hendak menghemat biaya, 
kita bisa menggunakan Ferry/kapal cepat melalui Pelabuhan 
Rakyat Sorong. Waktu tempuhnya selama 4 jam perjalanan. 
Namun, kita harus menyesuaikan jadwal ferry, karena kapal 
cepat tujuan Sorong – Misool hanya terjadwal di hari Senin, 
Rabu, dan Jumat.

“As I told you before, Misool is a piece 
of heaven on earth. I wish I could visit 
the heaven over and over again..”, 
    Marischka Prudence.
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Penginapan di Misool

Di Misool hanya tersedia penginapan 
berbentuk homestay yang dikelola oleh 
masyarakat setempat, dengan budget 
berkisar antara Rp.500.000,- sampai 
Rp.800.000,- per orang per malam. 
Tarif ini sudah termasuk 3 x makan 
dan free coffee dan snack. Tapi, jika kita 
punya budget lebih, kita bisa menginap 
di Misool Eco Resort, dengan tarif 
Rp.5,8 jt per orang per malam untuk 
WNI. Di tahun 2016 , resort ini masuk 
daftar resort terbaik no.2 di dunia versi 
CNN travel.

Yang harus dikunjungi di Misool:

1. Gua Keramat

Berlokasi di teluk Tomolol yang tenang, 
gua ini dialiri air berwarna hijau tosca 
bening dengan kedalaman antara 2-5 
meter. Kita bisa menyusuri gua dengan 
body rafting atau berenang. Didalam 
gua, kita disuguhi pemandangan 
stalagtit dan stalagmit yang indah dan di 
dalamnya terdapat ruang terbuka seperti 
danau yang ada di cerita bidadari. 
Untuk menyusuri gua disarankan 
menggunakan guide/pemandu lokal.

Berbeda dengan Raja Ampat bagian 
utara, mayoritas masyarakat di Raja 
Ampat bagian selatan beragama Islam. 
Di Gua Keramat, terdapat makam yang 
dipercaya sebagai makam dua tokoh 
yang menyebarkan agama Islam di sana. 

Gua yang sangat besar ini konon katanya 
menjadi pusat kerajaan Misool. Disebut 
Gua Keramat karena ada makam tua 
leluhur Misool, yang uniknya ada 

kaligrafi “Allah” di bagian atas mulut 
gua yang terbentuk secara alami. Di 
dalamnya terdapat batu besar yang 
dinamai Batu Kursi/Singgasana Raja. 
Di depan batu ini ada jalur naik menuju 
Kamar Putri. Disini kita bisa menguji 
nyali dengan lompat ke air dari tebing 
batu karst yang tidak terlalu tinggi. 

Lalu, di dekat Gua Keramat terdapat 
Gua Tengkorak dimana di sana terdapat 
tengkorak dan tulang belulang manusia 
zaman dulu. Menurut cerita guide lokal, 
tengkorak itu adalah satu keluarga yang 
berdiam lama di dalam gua hingga 
meninggal, ada pula yang mengatakan 
setelah meninggal baru fosil mereka 
dibawa ke dalam gua. Belum ada 
kepastian mengenai kebenarannya. Tapi 
yang pasti, pemandangan di sekitar gua 
itu tidak boleh dilewatkan karena sangat 
spektakuler!.

2. Sunmalelen

Destinasi selanjutnya adalah wisata 
Petroglyph (lukisan di batu) yang 
merupakan lukisan prasejarah pada 
dinding batu. Lukisan yang diperkirakan 
berusia lebih dari 5.000 tahun tersebut 
tersembunyi diantara labirin batuan 
karst Sunmalelen.  Di tempat tersebut 
terdapat lukisan berwarna cokelat, 
merah, dan putih yang dibuat oleh 
leluhur Misool di masa lalu. Bentuknya 
ada yang seperti manusia, kapal, 
ikan duyung, lumba-lumba, dan 
telapak tangan. Sayangnya, saat ini 
banyak lukisan tangan tersebut sudah 
luntur tertutup kapur yang mencair 
karena mayoritas disini merupakan 
pegunungan karst berkapur.

3. Yapap

Di Yapap kita akan menjumpai karst-
karst dengan bermacam bentuk yang 
merupakan salah satu icon atau ciri khas 
dari Misool. Kita bisa melihat batuan-
batuan karang yang terlihat seperti 
melayang di tambah dengan indahnya 
pasir putih yang memberikan kesan 
tosca pada laut dangkalnya.

4. Puncak Love Dafalen

Spot ini baru saja ditemukan oleh 
masayarakat setempat dan kami 
beruntung dapat melihatnya. Untuk 
melihat laguna dengan bentuk hati 
ini, kita harus trekking menaiki bukit 
karst yang lumayan menantang. Waktu 
yang ditempuh 30 hingga 45 menit 
tergantung kondisi fisik. 

Segala jerih payah trekking keatas 
akan terbayar lunas begitu sampai 
dipuncak. Ketika melihat ke bawah kita 
disuguhkan pemandangan yang luar 
biasa. Pemandangan laguna berbentuk 
hati/”Love”. Danau cinta ini pasti bukti 
cinta Tuhan Sang Pencipta kepada 
Indonesia dan Papua pada khususnya. 
Spot ini sangat cocok untuk photosession 
prewedding buat teman-teman yang mau 
menikah.
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5. Batu Love

Setelah kita turun dari Bukit Love Dafalen, tak jauh kita akan 
menjumpai Karst yang juga berbentuk hati/Love.

6. Balbulol

Balbulol merupakan rangkaian pegunungan karst dan 
piramida karst. Balbulol memiliki bentuk batuan Karst 
kerucut berukuran seperti pohon natal yang sangat besar, dan 
tinggi batuan ini mencapai puluhan meter. Ada satu “pulau” 
kerucut besar di tengah, dengan bentuk kerucut lain yang 
lebih mengkotak di bagian sisinya. Spot ini juga merupakan 
icon wajib yang harus dikunjungi di Misool.

7. Pulau Gamfi

Pulau ini memiliki pasir putih yang lembut dan pemandangan 
yang sangat menyejukkan mata. Pulau kecil ini biasanya jadi 
stopping-spot untuk makan siang setelah berkeliling beberapa 
area di Misool.

8. Gua Puteri Termenung di Lenmakana

Lenmakana adalah sebuah pulau di sekitaran gugusan 
Kaunutlol. Diperlukan sedikit caving untuk menuju tempat 
yang dinamakan Gua Putri Termenung. Di dalam Gua 
tersebut banyak terdapat stalagtit dan stalagnit berwarna hijau 
dan putih kecoklatan. Untuk menuju patung Putri termenung  
kita harus melewati 2 pintu gua, dan di dalam gua ada batu 
yang menyerupai bentuk seorang Putri yang termenung.

9. Danau Ubur-Ubur (Stingless Jellyfish Lake)

Tahukah anda, di Indonesia hanya ada 4 (empat) 
lokasi danau ubur-ubur yang tidak menyengat 
(Stingless Jellyfish) yaitu di Kakaban – Derawan, 

Togean – Sulawesi Tengah, Pulau Landu – NTT, dan Misool 
– Papua Barat. Berdasarkan informasi dari BLUD Kab. Raja 
Ampat, di wilayah Misool sendiri ada sekitar 5 lokasi danau 
yang terdapat Stingless Jellyfish ini. Namun, baru 2 lokasi 
yang bisa diakses, yaitu di Lenmakana dan Karawapop.

10. Diving

Aktivitas yang wajib dilakukan di Misool adalah Diving. Salah 
satu dive spot terbaik di Misool adalah Magic Mountain, yang 
sering menduduki posisi sebagai tempat penyelaman nomor 
satu di Raja Ampat Papua Barat. Magic Mountain adalah 
sebuah puncak lepas pantai yang menyajikan aksi tanpa 
henti. Warna-warni terumbu karang dan ribuan ikan akan 
menemani kita laksana berada akuarium alam raksasa. Ketika 
arus sedang masuk, schooling fish akan muncul layaknya 
sebuah festival. Tidak ketinggalan, si legendaris pari manta 
juga menghuni di tempat ini dan pasti menjadi bintang tamu 
yang menyenangkan. Selain itu, black tip shark dan white tip 
shark adalah penghuni yang ramah bagi para diver di spot ini.

Menyusuri keindahan bawah laut di Raja Ampat Papua 
memang terasa menggoda. Namun, lokasi yang cenderung 
sulit dijangkau membuat Anda harus mempersiapkan 
segalanya dengan baik.

Jadi, Kapan anda ke Misool, Raja Ampat?
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Galeri DJKNGaleri DJKN

FocusPN, Aplikasi Optimalisasi 
Pengurusan Piutang Negara 
Mendatang

Direktorat PNKNL mengadakan 
Training Of Trainer (ToT) FocusPN 
di Aula DJKN, (4/9). Acara dibuka 
oleh Direktur Piutang Negara 
dan Kekayaan Negara Lain-Lain 
(PNKNL) Purnama T Sianturi. 
Acara dihadiri oleh perwakilan 
perwakilan Kantor Pelayanan 
Kekayaan Negara dan Lelang 
(KPKNL) dan Kantor Wilayah 
(Kanwil) se-Indonesia. Direktorat 
PNKNL, lanjut Purnama, sedang 
berkoordinasi secara intensif 
dengan Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK)  terkait dengan pembatasan 
ruang gerak kepada debitor 
Piutang Negara. 

Melalui Lelang Beli Barang 
Murah, Boleh Cek Sepuasnya

Direktorat Jenderal Kekayaan 
Negara (DJKN) menghadirkan 
Direktur Lelang Lukman Effendi 
dalam acara Sapa Indonesia Pagi 
yang disiarkan secara Live di 
Kompas TV dengan topik Lelang 
Barang Hasil Sitaan KPK. Turut 
hadir dalam acara yang menyapa 
di hari Jumat pagi (22/9) adalah 
pakar hukum pidana Asep Iwan 
Iriawan. Acara dipandu oleh news 
anchor Bayu Sutiyono

Direktur Piutang Negara dan 
Kekayaan Negara Lain-lain (PNKNL) 
Purnama T. Sianturi dan Bupati 
Kutai Timur Ismunandar melakukan 
penandatanganan Perjanjian 
Pinjam Pakai slot penerbangan pada 
Bandara Tanjung Bara, Kabupaten 
Kutai Timur. Penandatanganan yang 
dilakukan di Ruang Rapat Direktorat 
PNKNL Kantor Pusat DJKN 
ini menindaklanjuti persetujuan 
pinjam pakai barang milik 
negara (BMN)  Perjanjian Karya 
Pengusahaan Pertambangan 
Batubara (PKP2B) PT Kaltim Prima 
Coal dengan Pemerintah Daerah 
Kutai Timur (28/9).

DJKN mengadakan Focus Grup 
Discussion terkait implementasi 
hukum pertahanan dalam 
pengelolahan aset properti eks 
BPPN, eks Kelolaan PT. PPA, dan 
eks Badan Dalam Likuidasi (BDL) 
dengan menghadirkan narasumber 
Guru Besar Hukum Agraria Fakultas 
Hukum Universitas Indonesia Prof Arie 
Sukanti Hutagalung, S.H., MLI dan 
Direktur Jenderal Pengadaan Tanah 
Kementrian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertahanan Nasional Arie 
Yuriwin pada Rabu (31/10) di Kantor 
Pusat DJKN, Jakarta. 

Direktorat Jenderal Kekayaan 
Negara  (DJKN) mengadakan 
seminar hukum bertajuk 
Transformasi Pengurusan 
Piutang Negara Menjadi  
Pengelolaan Piutang Negara 
Untuk Mewujudkan Tata 
Kelola Piutang Negara Yang 
Lebih Baik. Seminar hukum 
dibuka oleh Direktur Hukum 
dan Hubungan Masyarakat 
DJKN Tri Wahyuningsih 
Retno Mulyani pada Rabu 11 
Oktober 2017 di Jakarta.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo 
meminta pihak perbankan dapat 
mendukung kinerja lelang yang 
menjadi salah satu tugas Direktorat 
Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) 
menjadi lebih baik dan lebih 
meningkatkan koordinasi dengan 
sesama institusi dan menurunkan 
gugatan hukum terkait lelang. 
Hal ini diungkapkan Wamenkeu 
saat memberikan arahan pada 
rapat bersama DJKN dengan 
para pimpinan perbankan yang 
merupakan stakeholder  DJKN 
terkait lelang eksekusi Pasal 
6 Undang-Undang (UU) Hak 
Tanggungan pada Selasa, (31/10) di 
Mezzanie Kementerian Keuangan, 
Jakarta Pusat.

Sinergitas Percepatan Pendanaan 
Pengadaan Tanah Bagi Proyek 
Strategis Nasional

Lembaga Manajemen Aset Negara 
(LMAN) mengadakan pertemuan 
bertajuk Sinergitas Percepatan 
Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi 
Proyek Strategis Nasional (PSN). 
Pertemuan di Hotel Borobudur, 
Jakarta (6/9). Acara dihadiri oleh Wakil 
Menteri Keuangan Mardiasmo, Dirjen 
Kekayaan Negara Isa Rachmatarwata, 
Direktur LMAN Rahayu Puspasari 
beserta undangan.

Task Team Leader dan Country Coordinator 
Wealth Accounting and Valuation of 
Ecosystem Services (WAVES) Juan 
Pablo Castaneda mengatakan untuk 
menjaga kerja sama dan melanjutkan 
rencana-rencana yang telah terlaksana 
ataupun yang akan dijalankan terkait 
kerja sama WAVES dan Direktorat 
Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) terkait 
penyusunan laporan potensi fiskal Sumber 
Daya Alam (SDA) (29/9). Hal tersebut 
disampaikan saat melakukan kunjungan 
ke Kantor Pusat DJKN, Jakarta.

Ingin Tingkatkan Kreativitas, DJKN 
Terapkan Pola Mutasi Terorganisasi

Direktur Jenderal Kekayaan Negara 
Isa Rachmatarwata melantik 125 
pejabat eselon IV /Pengawas di Aula 
DJKN (4/9).  Isa menekankan untuk 
selalu meningkatkan kualitas softskill. 
“Kementerian Keuangan akan 
menerapkan pola mutasi yang lebih cepat. 
Bagaimanapun juga pada level pejabat, 
yang lebih dibutuhkan adalah softskill, 
kemampuan untuk mengatur dan menjadi 
pemimpin,” jelasnya.
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Galeri DJKN Galeri DJKN

Infrastructure is not a luxury, infrastuktur adalah kebutuhan untuk manusia bisa hidup 
layak dan bermartabat,  jembatan bagi rakyat Indonesia untuk mewujudkan cita-cita 
kemerdekaan yaitu masyarakat adil makmur yang merata. Hal itu diungkapkan Menteri 
Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada pembukaan seminar bertajuk Sinergi Manajemen 
Aset, Treasury, dan Pembiayaan untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur 
Indonesia pada 24 Oktober 2017 di Gedung Dhanapala, Jakarta. Membangun 
infrastruktur di Indonesia dengan kondisi geografisnya yang unik, populasi penduduk 
terbesar ke 4 di dunia dan demografi muda yang produktif adalah suatu kebutuhan.

DJKN merebut kembali juara 
tenis meja beregu dalam rangka 
peringatan Hari Oeang Republik 
Indonesia (HORI) ke-71. Kegiatan 
pertandingan tenis meja ini diikuti 
oleh karyawan Kemenkeu. Masing-
masing Unit Eselon I berusaha 
mengirimkan atlet-atlet terbaik 
yang dimiliki. Pertandingan tenis 
ini berlangsung selama dua hari 
mulai tanggal 17 Oktober 2017 – 
18 Oktober 2017. DJKN menjuarai 
kejuaran tenis meja beregu setelah 
di final mematahkan perlawanan 
tim DJBC. 

DJKN mengembangkan aplikasi yang 
memungkinkan pelaksana tugas dapat 
memantau status pembayaran biaya 
perjalanan dinas yang telah dilaksanakan 
olehnya. Pengembangan aplikasi ini 
sebagai wujud upaya peningkatan 
pelayanan. Bagian Keuangan Sekretariat 
DJKN memberi nama Aplikasi ini 
“MANDIRI-DJKN” (singkatan dari 
Monitoring Pembayaran Biaya Perjalanan 
Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri-
DJKN). Aplikasi ini mulai diujicobakan di 
dua kegiatan diklat, yaitu Diklat Persiapan 
Purnabhakti bertempat di BDK Malang dan 
Lokakarya Kesekretariatan bertempat di 
Pusdiklat PPSDM, keduanya dilaksanakan 
pada Kamis (26/10/2017).

Bedah Buku Architecture of 
Love dan diskusi work-life 
balance dengan narasumber Ika 
Natassa serta Sosialisasi tentang 
Pengarusutamaan Gender oleh 
Kepala Biro Perencanaan dan 
Keuangan, Sekretariat Jenderal 
Kementerian Keuangan Chalimah 
Pudjihastuti, diselenggarakan 
pada Rabu (08/11). Kegiatan 
di Aula Gedung DJKN lantai 5 
Selatan ini, semakin memeriahkan 
hari kedua Pekan Transformasi, 
setelah sebelumnya cerita 
Transformasi bersama Direktur 
Jenderal Kekayaan Negara, Isa 
Rachmatarwata.

DJKN menyelenggarakan 
kegiatan yang bertajuk Refleksi 
dan Apresiasi Pengelolaan 
Barang Milik Negara (BMN) 
Kementerian/Lembaga (K/L) 
tahun 2016 atau dikenal 
dengan nama BMN Awards 
Tahun 2017 di Aula Gedung 
Dhanapala, Kamis (2/11). BMN 
Awards merupakan pemberian 
apresiasi atau penghargaan 
dari Menteri Keuangan 
selaku Pengelola BMN atas 
kinerja pengelolaan BMN 
yang dilakukan oleh K/L dan 
pada tahun ini fokus penilaian 
kinerja meliputi utilisasi BMN, 
kepatuhan pelaporan BMN dan 
sertifikasi BMN.

DJKN pada Kamis (28/12) 
melaksanakan kegiatan English 
Day kepada seluruh Calon 
Aparatur Sipil Negara (CASN) 
bertempat di Ruang Serba Guna 
Kantor Pusat DJKN. Kegiatan 
yang dikemas oleh Sub Bagian 
Pengembangan Pegawai 
DJKN bekerja sama dengan 
Direktorat Penilaian dilaksanakan 
sebagai bentuk pengembangan 
keterampilan berbahasa Inggris 
bagi CASN dan sebagai ajang 
mengenalkan English Club 
DJKN. Acara dibuka oleh Direktur 
Penilaian Meirijal Nur.

Bagian Kepegawaian Sekretariat 
DJKN menyelenggarakan 
seminar scholarship coaching and 
mentoring (22/11). Hadir sebagai 
narasumber Eko Prasetyo, Tenaga 
Pengaji Orientasi Kekayaan Negara. 
Sebelum memulai materi, pria 
yang sebelumnya menjabat sebagai 
Direktur Lembaga Pengelola Dana 
Pendidikan (LPDP) itu meminta 
seluruh peserta seminar untuk 
mengkaji kembali tujuan peserta 
sebelum memilih jurusan dan 
universitas sebagai program studi 
lanjut mereka.

Direktorat Jenderal Kekayaan 
Negara (DJKN) melalui website-
nya yang beralamat di www.
djkn.kemenkeu.go.id menjadi 
nominator dalam Acara Anugerah 
Media Humas [AMH] 2017 
kategori Pelayanan Internet 
yang diselenggarakan oleh 
Badan Koordinasi Hubungan 
Masyarakat {Bakohumas} 
Kementerian Komunikasi dan 
Layanan Informatika [Kominfo] di 
Palembang, Sumatera Selatan. 
AMH 2017 merupakan salah 
satu rangkaian kegiatan Sinergi 
Aksi Informasi dan Komunikasi 
Publik (SAIK) Tahun 2017 yang 
diprakarsai oleh Kominfo dan 
diselenggarakan pada 21-24 
November 2017.
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Kabar Daerah Kabar Daerah

KPKNL Pangkalpinang melelang 
pabrik bioethanol yang berlokasi 
di kawasan Pegantungan, 
Kecamatan Badau, Belitung 
(06/09). Pelaksanaan lelang yang 
dilakukan melalui penawaran 
closed bidding dilaksanakan di 
Hotel MaxOne Bellstar Belitung. 
Turut hadir Kasi Pelayanan 
Lelang KPKNL Pangkalpinang, 
Dede Herdian. Pelaksanaan 
lelang Satu paket besi tua eks 
Mesin dan Peralatan Pengolahan 
Bioethanol yang akan dibongkar 
kondisi Rusak Berat merupakan 
lelang yang kedua dilaksanakan 
KPKNL Pangkalpinang setelah 
sebelumnya tidak ada yang 
mengajukan pelaksanaan lelang 
karena harga yang ditawarkan 
terlalu tinggi.

Bimbingan Teknis Revaluasi 
Barang Milik Negara kepada 
Satuan Kerja yang berada di 
wilayah kerja Kantor Pelayanan 
Kekayaan Negara dan Lelang  
Makassar kembali diselenggarakan 
di Aula Gedung Keuangan 
Negara I Makassar. Berlangsung 
selama 5 hari sejak tanggal 04 
sampai dengan 08 September 
2017, kegiatan tersebut berbeda 
dengan pelaksanaan bimbingan 
yang diselenggarakan pada 
bulan Agustus 2017 sebelumnya 
karena lebih memfokuskan pada 
hasil pengisian form yang telah 
dilakukan sekaligus untuk melihat 
kesiapan dan kelengkapan Satker 
dalam mengisi form..

KPKNL Tegal, Kanwil DJKN Jateng 
dan DIY melakukan kegiatan 
pembinaan di bidang lelang dan 
penilaian kinerja Pejabat Lelang 
Kelas I Semester I 2017 pada 
Senin, (11/09).Berlangsung di 
ruang rapat KPKNL Tegal, acara 
dibuka oleh Kepala KPKNL Tegal 
Dwi Hariyanto. Dwi berharap 
jajarannya mampu melaksanakan 
apa yang menjadi arahan Kanwil 
DJKN Jateng dan DIY yaitu 
memperoleh hasil lelang yang 
optimal, produk risalah lelang 
yang baik dan dan pelaporan yang 
tepat waktu.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 
dan Lelang (KPKNL) Padang 
melaksanakan penandatanganan 
Laporan Hasil Inventarisasi dan 
Penilaian untuk aset KPKNL yang 
dinilai ulang dalam Revaluasi 
Barang Milik Negara 2017, kamis 
(7/9). Penilaian ulang terhadap 
aset-aset KPKNL Padang yang 
terdiri dari tiga bidang tanah dan 
empat bangunan ini diharapkan 
menjadi pionir bagi satuan-satuan 
kerja di lingkungan KPKNL Padang.

Juru Sita Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 
Lelang (KPKNL) Bandar Lampung Aceng Saeful 
Anwar pada Kamis (7/9) melaksanakan tugas 
penyitaan di Kota Agung, Kabupaten Tanggamus 
Lampung. Objek yang akan disita adalah barang 
jaminan atau harta kekayaan lain milik Penanggung 
Hutang atas nama PT. INF. Adapun tugas ini 
merupakan tugas bantuan terhadap KPKNL 
Jakarta V. Bidang tanah yang menjadi jaminan 
hutang terbentang dalam empat Kecamatan dan 
17 Desa yang berbeda. Aceng menyatakan bahwa 
barang jaminan terdiri dari tiga bidang tanah yang 
berbagi dalam tiga Sertifikat Hak Guna Usaha 
(SHGU) dengan luas total 659,48 Ha.

KPKNL Jakarta IV dengan RSUP Nasional 
Dr. Ciptomangunkusumo (RSCM) 
menggelar rapat pimpinan yang digelar 
Senin (18/09). Acara dihadiri oleh Sigit 
Prasetyo Nugroho, Kepala KPKNL Jakarta 
IV dan Harris Fadillah, Direktur Keuangan 
RSCM. Agenda rapat tersebut membahas 
penyelesaian pengurusan piutang negara 
untuk tahun 2017 dan 2018. Rapat diakhiri 
dengan penandatanganan Berita Acara 
Rekonsiliasi Piutang Negara antara 
KPKNL Jakarta IV dengan RSCM.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 
dan Lelang (KPKNL) Tasikmalaya 
melaksanakan Lelang Noneksekusi 
Wajib Barang Milik Daerah pada 
Perusahaan Daerah Air Minum 
Kabupaten Tasikmalaya berupa 
13 kendaraan Roda empat dan 63 
kendaraan roda dua (13/09). Lelang 
dilaksanakan di Lapangan olah raga  
KPKNL Tasikmalaya, dengan metode 
lelang konvensional  yaitu penawaran 
terbuka dengan diawali calon pembeli 
lelang menyetor uang jaminan secara 
tunai kepada Pejabat Lelang.

Dalam rangka Asset Revaluation 
Exercise (State Asset Revaluation 
for Government Financial Report), 
pegawai Jabatan Penilaian dan 
Pengkhidmatan Harta (JPPH)  
Kementerian Keuangan Malaysia 
mengikuti Internship Programme 
di KPKNL Bogor. Kegiatan tersebut 
akan dilaksanakan dari tanggal 18-
29 September 2017, di mana lokasi 
yang akan dikunjungi oleh delegasi 
JPPH disesuaikan dengan jadwal 
revaluasi Barang Milik Negara 
(BMN) KPKNL Bogor.
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Kabar Daerah Kabar Daerah

Seluruh pegawai Kanwil DJKN 
Lampung dan Bengkulu, baik yang 
ASN maupun non ASN, mengikuti  
In House Training Peningkatan 
Soft Competency di aula Kanwil 
DJKN Lampung dan Bengkulu. 
Mengingat pentingnya kegiatan, 
seluruh pegawai diwajibkan 
mengikutinya, termasuk yang 
sedang melaksanakan kegiatan 
Revaluasi BMN. Bertindak 
selaku Instruktur pada acara 
tersebut adalah Gathot Subroto, 
Widyaiswara Muda dari Balai 
Diklat Keuangan Denpasar, 
dan Saryono dari Pusdiklat 
Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Kementerian Keuangan 
Magelang yang memandu sesi 
permainan edukatif.

Pemerintah Kabupaten Lampung 
Barat menyelenggarakan rapat 
koordinasi persiapan lelang Barang 
Milik Daerah berupa kendaraan, 
Rabu (30/11) di Ruang Pesagi, 
Kantor Sekretariat Daerah Pemkab 
Lambar. Rapat dipimpin langsung 
oleh Sekretariat Daerah Kabupaten 
Lampung Barat, Akmal Abd. Nasir. 
Akmal menyampaikan ucapan terima 
kasih atas kerja sama yang terjalin 
antara Pemkab Lambar dan Kantor 
Pelayanan Kekayaan Negara dan 
Lelang Bandar Lampung sehingga 
sampai tahun 2016, Pemkab Lampung 
Barat mampu mempertahankan opini 
WTP dari BPK.

Kantor Pelayanan Kekayaan 
Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai 
menggelar SEROJA Awards 2017 
untuk mengapresiasi pengguna 
layanan KPKNL Dumai atas 
sinergi dan kerja samanya selama 
ini, Kamis (14/12). Bertempat di 
lobi KPKNL Dumai yang telah 
disulap sedemikian rupa, SEROJA 
Awards 2017 memberi apresiasi 
bagi pengguna layanan KPKNL 
Dumai, yakni di bidang Pengelolaan 
Kekayaan Negara, Pelayanan 
Lelang, Pelayanan Penilaian dan 
Pengurusan Piutang Negara. Nama 
SEROJA sendiri diambil dari motto 
KPKNL Dumai yaitu Semangat, 
Energik, Ramah, Optimis, Jujur, 
Amanah (SEROJA).

KPKNL Bandar Lampung 
melaksanakan lelang atas 
permohonan lelang sukarela dari 
PT Pelindo II Cabang Pelabuhan 
Panjang. Lelang non eksekusi 
sebagai tindak lanjut atas 
penghapusan sebagian aset PT 
Pelindo yaitu satu paket objek 
lelang yang merupakan aktiva PT 
Pelindo yang akan dihapuskan 
terdiri dari 1 unit forklift, 2 
unit spreader, dan bongkaran 
bangunan masjid yang dibangun 
oleh Pelindo sendiri.

Pelaksanaan inventarisasi tanah dan bangunan terbantu oleh aplikasi yang dibangun 
secara mandiri oleh mahasiswa UGM. "Mahasiswa kami telah membuat suatu aplikasi 
yang bisa menentukan letak spasial tanah dan bangunan milik UGM, keberadaan garis 
lintang dan garis bujur serta peruntukan dari tanah dan bangunan tersebut", jelas 
Ari. UGM merupakan universitas besar dengan tanah dan bangunan yang terletak di 
berbagai lokasi sehingga aplikasi ini akan sangat membantu dalam hal inventaris 
tanah dan bangunan.

KPKNL Surabaya telah berhasil 
menggapai mimpi yang sudah lama 
diidam-idamkan, yakni capaian realisasi 
lelang 1 triliun rupiah melalui e-Auction 
atas lelang hak tanggungan yang 
dilaksanakan Pejabat Lelang Guntar 
Arifin di ruang Lelang KPKNL Surabaya 
pada Kamis (28/12/2017) terhadap dua 
obyek lelang hak tanggungan jaminan 
kredit PT. Bank Mandiri. Kedua obyek 
berlokasi di tengah Kota Surabaya laku 
terjual pada angka Rp. 298,9 Miliar. Hal 
itu mendorong total realisasi pokok 
lelang KPKNL Surabaya mencapai Rp. 
1,04 Triliun. Angka yang fantastis bagi 
KPKNL Surabaya mengingat target 
realisasi lelang tahun 2017 ada pada 
kisaran angka 300 Miliar rupiah.

Di penghujung tahun 2017, Kantor 
Pelayanan Kekayaan Negara 
dan Lelang (KPKNL) Ternate 
melaksanakan Bazar Lelang 
Sukarela, kamis (21/12). Bertempat 
di halaman KPKNL Ternate, 
Keriuhan terlihat di lokasi perhelatan 
lelang yang sudah dipadati oleh 
calon pembeli sejak pagi. Acara 
lelang ini bertujuan untuk mengajak 
masyarakat menggunakan layanan 
lelang di KPKNL Ternate sekaligus 
memperkenalkan KPKNL Ternate ke 
seluruh lapisan masyarakat Ternate. 
Barang yang dilelang merupakan 
barang yang dihimpun dari 
masyarakat yang secara sukarela 
menyampaikan barang-barangnya 
ke KPKNL Ternate untuk dijual 
melalui proses pelelangan.

Kepala Kanwil DJKN Riau, Sumatera 
Barat, dan Kepulauan Riau, T. Agus 
Priyo Waluyo, menandatangani 
perjanjian kerjasama optimalisasi 
dan percepatan lelang eksekusi hak 
tanggungan dengan PT Bank Syariah 
Mandiri (PT BSM) di Hotel Pangeran.
Rabu (13/12). Pada tahun 2015 rata-
rata lelang hak tanggungan yang laku 
di wilayah Riau, Sumatera Barat, dan 
Kepulauan Riau hanya sebesar 2%. 
Angka tersebut meningkat menjadi 
26% pada tahun 2017.
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Potensi Pemanfaatan BMN 

Rendahnya kontribusi pengelolaan aset terhadap 
penerimaan tidak serta merta berarti bahwa pengelolaan 
BMN belum dilakukan secara optimal. Pendekatan tingkat 
pengembalian aset (return on asset) untuk mengukur 
optimalisasi aset kurang tepat jika diterapkan pada entitas 
sektor publik. Berbeda dengan sektor bisnis, penggunaan 
aset pada entitas publik tidak selalu berkorelasi dengan 
upaya untuk menghasilkan pendapatan (revenue 
generating). Pada entitas pemerintah, sebagian besar 
aset utamanya digunakan untuk penyediaan layanan 
umum dan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan. 
Oleh karena itu, untuk mengukur tingkat optimalisasi 
aset terhadap penerimaan sebaiknya dilakukan dengan 
membandingkan realisasi penerimaan dari pengelolaan 
aset dengan nilai aset potensial yang dapat dimanfaatkan 
untuk menghasilkan penerimaan, bukan dengan 
membandingkannya dengan nilai aset secara keseluruhan.

Aset-aset yang paling potensial untuk dimanfaatkan 
ialah aset-aset yang tidak digunakan (unutilized) atau 
berlebih (idle). Untuk itu, perlu dilakukan perhitungan 
nilai aset-aset potensial tersebut. Cara yang paling mudah 
dilakukan ialah dengan membandingkan nilai total aset 
dengan tingkat utilisasi aset. Namun demikian untuk 
mendapatkan data yang lebih valid dan andal, identifikasi 
dan pemetaan aset secara langsung lebih baik dilakukan 
terlebih dahulu. Pemanfaatan aset untuk menghasilkan 
penerimaan sebenarnya tidak hanya dapat dilakukan 
terhadap aset-aset yang tidak digunakan atau berlebih 
melainkan juga terhadap aset yang digunakan tetapi 
penggunaannya tidak optimal. Tingkat optimalisasi 
penggunaan aset sebenarnya dapat ditentukan melalui 
analisis penggunaan tertinggi dan terbaik (highest and 

best use). Namun demikian hal itu akan sulit dilakukan 
mengingat analisis tersebut harus mencakup seluruh aset 
yang digunakan sehingga memerlukan waktu dan biaya 
yang cukup besar. 

Pemanfaatan BMN Saat Ini

Pemanfaatan BMN untuk menghasilkan penerimaan 
sebenarnya telah dibuka ruangnya sejak tahun 1994 
dengan terbitnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
470/KMK.01/1994 tentang Tata Cara Penghapusan dan 
Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara. Namun, 
hingga saat ini pemanfaatan BMN tetap belum memberi 
kontribusi berarti terhadap penerimaan negara. Tahun 
2016, kontribusi penerimaan hasil pemanfaatan BMN 
hanya sebesar 0,13% dari total penerimaan negara bukan 
pajak (PNBP). Sebagian besar hasil pemanfaatan BMN 
tersebut berasal dari pendapatan sewa tanah, gedung, 
dan bangunan dengan realisasi sebesar Rp283,71 
milyar. Penerimaan sewa tersebut menyumbang 82,61% 
dari total penerimaan pemanfaatan BMN. Kerja sama 
pemanfaatan (KSP) yang diharapkan memberi kontribusi 
yang besar terhadap penerimaan, hanya menyumbang 
3,87% dari total penerimaan. Penerimaan yang lebih 
besar justru berasal dari pemanfaatan BMN dalam bentuk 
lainnya yang menyumbang 10,16% dari total pendapatan. 
Sedangkan pendapatan dari bangun guna serah (BGS)/
bangun serah guna (BSG) tidak memberi kontribusi sama 
sekali terhadap penerimaan negara.

Bentuk-bentuk Pemanfaatan

Pada awalnya, bentuk pemanfaatan yang menghasilkan 
penerimaan hanya berupa sewa dan bangun guna serah 
(build, operate, and trasnfer/BOT). Dalam perkembangan 
selanjutnya, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Negara:

Surya Hadi Purnama - Direktorat PKNSI

Potensi dan Kontribusinya 
terhadap 

Penerimaan Negara

Tabel 1: Pendapatan pengelolaan BMN pada LKPP 2016

Jenis Pendapatan Anggaran Realisasi % CapaianMAP Uraian 
42312 Pendapatan Penjualan Aset 162.514.174.000  141.430.367.495 87,03%
42314 Pendapatan Sewa 4.050.090.644.000  343.438.059.926 8,48%

42315

Pendapatan dari Pengelolaan 
BMN (Pemanfaatan dan 
Pemindahtanganan) serta 
Pendapatan dari Penjualan 

-  565.461.847.332 -

Jumlah 4.212.604.818.000 1.050.330.274.753 24,93%
Sumber: LKPP Tahun 2016

Optimalisasi aset untuk mendukung APBN menjadi 
isu hangat ditengah upaya pemerintah dalam rangka 
meningkatkan penerimaan negara. Perhatian yang begitu 
besar terhadap pembangunan infrastruktur memerlukan 
pembiayaan yang tidak sedikit. Untuk itu sumber-
sumber potensial penerimaan negara harus terus digali. 
Pemanfaatan aset yang dapat menghasilkan pendapatan 
menjadi suatu alternatif yang menarik. Hal ini tentu tidak 
mengherankan mengingat besarnya nilai aset yang kita 
miliki. Pemanfaatan BMN tidak hanya diharapkan menjadi 
alternatif sumber penerimaan melainkan juga memberi 
kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan negara.. 
Namun faktanya, kontribusi pemanfaatan BMN terhadap 
penerimaan negara masih jauh dari harapan. Menurut 
data LKPP tahun 2016, total realisasi pendapatan terkait 
pengelolaan BMN hanya sebesar Rp1,05 triliun. Jumlah 
penerimaan ini dirasa terlalu kecil, mengingat besarnya 
nilai BMN yang mencapai Rp2.574 triliun. Jika dibandingkan 
dengan total nilai BMN tersebut, tingkat pengembalian 
aset (return on asset/RoA) BMN sangat rendah, hanya 
mencapai 0,041%. Rendahnya kontribusi terhadap 
penerimaan ini masih dibebani dengan kinerja penerimaan 
yang juga kurang menggembirakan. Penerimaan 
yang dapat terealisasi pada tahun itu hanya sebesar 
24,93%, sangat jauh dari target yang telah ditetapkan.

Laporan Utama | Direktorat PKNSI
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berada pada Pengguna Barang.

3. Bangun Guna Serah (BGS)/ Bangun Serah 
Guna (BSG)

Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan BMN berupa tanah 
oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/
atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan 
oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu 
yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan 
kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut 
fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. Sedangkan 
Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan BMN berupa 
tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan 
dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai 
pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh 
pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang 
disepakati. BGS/BSG dilakukan dengan pertimbangan 
Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi 
penyelenggaraan pemerintahan negara untuk kepentingan 
pelayanan umum dalam rangka penyelenggaran tugas dan 
fungsi dan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk 
penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut. Kontribusi 
terhadap penerimaan negara berupa  kontribusi tahunan 
yang harus disetorkan ke rekening Kas Umum Negara 
setiap tahun. Besaran kontribusi tahunan ditetapkan 
berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh 
pejabat yang berwenang. Selain kontribusi berupa 
penerimaan, sebagian objek BGS/BSG dapat digunakan 
untuk tugas dan fungsi sesuai penetapan Pengelola 
Barang/Pengguna Barang.

4. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI)

Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur adalah kerja sama 
antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan 
penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. KSPI dilakukan dengan 
pertimbangan dalam rangka kepentingan umum dan/
atau penyediaan infrastruktur guna mendukung tugas 
dan fungsi pemerintahan, tidak tersedia atau tidak cukup 
tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara untuk penyediaan infrastruktur, dan termasuk 
dalam daftar prioritas proyek program penyediaan 
infrastruktur yang ditetapkan pemerintah. Jangka 
waktu KSPI paling lama 50 (lima puluh) tahun. Setelah 
pelaksanaan KSPI, objek KSPI dan barang hasil KSPI 
diserahkan kepada pemerintah dan menjadi BMN sejak 
diserahkan. Selain memperoleh aset, pelaksanaan KSPI 
juga dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan 
negara berupa pembagian kelebihan keuntungan. Besaran 
bagian kelebihan keuntungan tersebut ditetapkan oleh 
pengelola barang.

Profil Pemanfaatan

Berdasarkan data persetujuan pemanfaatan yang diproses 
melalui Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan 
Sistem Informasi, jumlah penetapan pemanfaatan BMN 
pada tahun 2016 sebanyak 11 persetujuan, dengan 
nilai BMN yang dimanfaatkan sebesar Rp1,61 triliun. 
Persetujuan pemanfaatan terbanyak dalam bentuk sewa 
dengan 8 persetujuan dengan nilai BMN sebesar Rp856,4 
miliar. Total nilai sewa yang ditetapkan sebesar Rp12,98 
miliar. Bentuk pemanfaatan selanjutnya ialah kerja sama 
pemanfaatan sebanyak 2 persetujuan, dengan total nilai 
BMN yang dimanfaatkan sebesar Rp738,19 miliar. 

Permasalahan yang dihadapi

Menurut hemat penulis, belum optimalnya pemanfaatan 
BMN setidaknya disebabkan beberapa faktor. Pertama, 
belum adanya pemetaan potensi pemanfaatan BMN secara 
komprehensif sehingga kebijakan dan stratregi pengelolaan 
tidak dapat dirumuskan dengan tepat. Kedua, belum 
adanya mekanisme yang mampu mendorong optimalisasi 
BMN yang tidak digunakan secara optimal. Ketiga, 
paradigma pengelolaan BMN masih bersifat sektoral 
sehingga optimalisasi BMN hanya dapat diwujudkan 
sepanjang memberi manfaat langsung (direct benefit) 
kepada entitas. Selain faktor-faktor tersebut, permasalahan 
umum yang sering dihadapi ialah sebagai berikut.

1. Pemanfaatan aset yang belum dilakukan secara tertib

Pemanfaatan BMN yang belum dilaksanakan secara 
tertib merupakan salah satu penyebab penerimaan hasil 

Pemanfaatan Barang Milik Negara, bentuk-bentuk 
pemanfaatan BMN yang dapat menghasilkan penerimaan 
diperluas menjadi sewa, KSP, bangun guna serah (BGS)/
bangun serah guna (BSG), dan kerja sama penyediaan 
infrastruktur (KSPI). Di luar bentuk-bentuk pemanfaatan 
yang telah diatur dalam regulasi tersebut, sebenarnya 
masih terdapat bentuk lain pemanfaatan aset yang dapat 
dilakukan. Bentuk pemanfaatan tersebut ialah konsesi 
dan kerja sama operasi (management and operating 
agreements). Karakteristik bentuk-bentuk pemanfaatan 
tersebut dirangkum dalam tabel berikut:

1. Sewa

Sewa adalah pemanfaatan BMN oleh pihak lain dalam 
jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang 
tunai. Penyewaan BMN dilakukan dengan tujuan 
mengoptimalkan Pemanfaatan BMN yang belum/tidak 
dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 
penyelenggaraan pemerintahan negara,  memperoleh 
fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas 
dan fungsi instansi Pengguna Barang, dan mencegah 
penggunaan BMN oleh pihak lain secara tidak sah. Jangka 
waktu Sewa BMN paling lama 5 (lima) tahun. Pelaksanaan 
sewa dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhan 
objek BMN. Kontribusi kepada penerimaan negara berupa 
nilai sewa. Formula tarif/besaran Sewa ditetapkan oleh 
Pengelola Barang, untuk BMN berupa tanah dan/atau 
bangunan; atau Pengguna Barang dengan persetujuan 
Pengelola Barang, untuk BMN berupa selain tanah 
dan/atau bangunan. Pembayaran uang Sewa dilakukan 

secara sekaligus dimuka dengan cara menyetorkannya ke 
rekening Kas Umum Negara.

2. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN 
oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam 
rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan 
sumber pembiayaan lainnya. KSP dilaksanakan dalam 
rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna BMN 
dan meningkatkan penerimaan negara. Pelaksanaannya 
dilakukan dengan pertimbangan tidak tersedia atau 
tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara untuk memenuhi biaya operasional, 
pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan 
terhadap BMN. Hasil KSP berupa tanah, gedung, 
bangunan, sarana dan fasilitas yang dibangun dalam 
rangka pelaksanaan KSP menjadi BMN setelah berakhirnya 
pelaksanaan kerja sama. Jangka waktu KSP paling lama 30 
(tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang. Kontribusi 
kepada penerimaan negara berupa kontribusi tetap dan 
pembagian keuntungan (profit sharing). Kontribusi 
tetap dihitung berdasarkan persentase tertentu dari nilai 
BMN yang menjadi objek KSP. Sedangkan pembagian 
keuntungan dihitung dengan memperhitungkan besaran 
nilai BMN yang dianggap sebagai investasi pemerintah, 
nilai investasi mitra KSP dan resiko yang ditanggung mitra 
KSP. Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan 
tersebut ditetapkan oleh Pengelola Barang, untuk BMN 
yang berada pada Pengelola Barang dan Pengguna Barang 
dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk BMN yang 

  Tabel 2: Pendapatan Hasil Pemanfaatan BMN pada LKPP 2016

Jenis Pendapatan
Realisasi KomposisiMAP Uraian 

423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan 
Bangunan 283.714.501.406  82,61%      

423142 Pendapatan Sewa Peralatan, dan Mesin  10.737.033.056    3,13%         
423143 Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi, danJaringan 778.278.158     0,23%                  

423144 Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan 
Bangunan 13.077.297.531 3,81%

423145 Pendapatan dari KSP Peralatan dan Mesin 247.000.000 0,07%
423146 Pendapatan dari KSP Jalan, Irigasi dan Jaringan - -
423147 Pendapatan dari Bangun, Guna, Serah (BGS) - -
423148 Pendapatan dari Bangun, Serah, Guna (BSG) - -
423149 Pendapatan dari Pemanfaatan BMN lainnya 34.883.949.775 10,16%      

Jumlah 343.438.059.926         100,00%           
  Sumber: LKPP Tahun 2016

Tabel 3: Karakteristik Bentuk-bentuk Pemanfaatan Aset

Bentuk Pemanfaatan
Kedudukan Mitra Kompensasi Aset Jangka Waktu

Operator Investor Leasor/
concesor

Tarif Sewa/
Kontribusi 

tetap

Bagi 
Hasil

Komisi Pengem-
bangan

Tran-
sfer

Long 
Term

Short 
Term

Kerja Sama Operasi √ x x x x √ x x √ √
Sewa (lease/ affermage) x x √ √ x x x x x √
Konsesi √ x √ √ √ x √ x √ √
BGS/BSG √ √ x √ x x √ √ √ x
Kerja Sama Pemanfaatan √ √ x √ √ x √ √ √ x
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tersebut, beberapa hal berikut dapat dilakukan. Pertama, 
melakukan upaya penegakan aturan untuk mewujudkan 
tertib pengelolaan melalui penertiban atas pemanfaatan 
BMN yang tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme 
yang berlaku, melakukan tindakan yang diperlukan sesuai 
aturan, dan meningkatkan mekanisme pengawasan dan 
pengendalian. Kedua, mengusulkan perubahan regulasi 
yang memungkinkan pemberian insentif terhadap unit 
yang melaksanakan pemanfaatan BMN. Perlunya dibuka 
ruang penggunaan sebagian hasil penerimaan pemanfaatan 
BMN untuk peningkatan kapasitas organisasi penghasil 
penerimaan. Peningkatan kapasitas tersebut dapat berupa 
alokasi sebagian hasil penerimaan pemanfaatan aset untuk 
peningkatan belanja modal, remunerasi, dan kapasitas 
SDM pengelolaan aset.  

Ketiga, melakukan kajian mendalam untuk 
menyederhanakan mekanisme dan prosedur pemanfaatan 
BMN. Penyederhanaan tersebut dilakukan dengan 
memperhatikan pertimbangan biaya dan manfaat 
serta dalam upaya mengurangi opportunity loss akibat 
pemanfaatan aset yang tidak optimal. Untuk itu persyaratan 
dan prosedur harus lebih dipermudah. Salah satu upaya yang 
bisa dilakukan ialah memberikan keleluasan (fleksibiltas) 
tertentu atas pemanfaatan BMN dengan batasan nilai dan 
jangka waktu tertentu guna mempercepat proses. Hal ini 
dapat dilakukan terhadap pemanfaatan BMN dalam bentuk 
sewa dengan nilai yang tidak terlalu besar, dilakukan atas 
sebagian aset dan jangka waktu yang tidak terlalu lama. 
Tujuannya ialah untuk mengurangi pemanfaatan BMN 

yang tidak sesuai prosedur dan meningkatkan kuantitas 
aset-aset yang dimanfaatkan sebagai sumber penerimaan. 
Penyederhanaan proses ini harus tetap memperhatikan 
aspek governance, kehati-hatian dan akuntabilitasnya.  

  Keempat, menetapkan kebijkan tarif yang lebih 
luwes (fleksibel). Perlu diperhatikan bahwa pertimbangan 
antara penetapan nilai yang menjadi dasar pemanfaatan 
BMN haruslah berbeda dengan penjualan BMN. Besaran 
nilai yang ditetapkan untuk penjualan BMN haruslah 
ditetapkan dengan pertimbangan untuk mendapatkan 
harga terbaik (highest price). Hal ini dikarenakan dalam 
penjualan BMN terjadi perpindahan kepemilikan aset 
sehingga apabila terjadi kerugian akibat penjualan 
akan sulit dipulihkan. Sedangkan pemanfaatan BMN 
tidak mengakibatkan terjadinya perpindahan hak 
kepemilikan. Dengan pertimbangan opportunity cost, 
sepanjang pemanfaatan BMN dilaksanakan dengan tidak 
mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi, berapapun 
hasil yang diperoleh, negara sebenarnya telah memperoleh 
keuntungan. Untuk itu perlu kebijakan penetapan tarif yang 
lebih luwes guna meningkatkan kuantitas pemanfaatan 
BMN. Salah satu upaya yang dapat dilakukan ialah 
penetapan tarif dengan menggunakan indeks/tarif standar 
untuk pemanfaatan BMN dalam bentuk sewa dengan 
batasan nilai dan jangka waktu tertentu. Hal ini dilakukan 
dalam rangka efisiensi waktu, tenaga, dan biaya khususnya 
yang terkait proses penilaian. Disamping itu mekanisme 
penentuan tarif KSP dan BGS/BSG perlu ditinjau kembali 
dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut.

pengelolaan BMN menjadi tidak optimal. Pemanfaatan 
BMN diluar mekanisme yang ada ini berpotensi merugikan 
keuangan negara setidaknya dalam dua hal. Pertama, 
penerimaan hasil pemanfaatan aset tidak disetor ke kas 
negara. Kedua, penerimaan disetor ke kas negara tetapi 
nilainya tidak akuntabel sehingga hasilnya tidak optimal. 
Oleh karena itu, menjadi penting agar pemanfaatan BMN 
dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku untuk menjaga 
akuntabilitasnya. 

2. Kesadaran akan pentingnya optimalisasi aset masih 
rendah

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, manfaat 
langsung (direct benefit) masih menjadi motivasi utama 
entitas dalam melaksanakan optimalisasi pengelolaan 
BMN. Hal ini mengakibatkan rendahnya kesadaran 
(awareness) akan pentingnya pengelolaan aset yang optimal. 
Pemanfaatan BMN dianggap hanya akan menambah beban 
pekerjaan karena tidak memberi manfaat langsung kepada 
pihak yang melaksanakan. Kondisi ini utamanya disebabkan 
karena aturan yang memperlakukan penerimaan hasil 
pengelolaan BMN sebagai penerimaan kas umum negara. 
Dengan diperlakukan sebagai penerimaan umum, tertutup 
ruang bagi unit penghasil untuk dapat memanfaatkan 
sebagian dari yang dihasilkan untuk meningkatkan 
kapasitas oeprasional penyelenggaraan tugas dan fungsi 
mereka. 

3. Mekanisme  dan  prosedur yang belum 
mempertimbangkan efisiensi.

Mekanisme dan prosedur pemanfaatan yang ada masih 
menekankan pada aspek governance dan kehati-hatian 
belum memperhatikan pertimbangan biaya dan manfaat 
(cost and benefit). Hal ini dikarenakan kebijakan pengelolaan 
BMN masih lebih menekankan pada aspek hukumnya 
dibanding aspek ekonomisnya. Mekanisme dan prosedur 
yang ada belum memberikan ruang kemudahan dalam 
rangka efisiensi waktu, tenaga, dan biaya. Pertimbangan 

besarnya kerugian peluang (opprotunity cost) atas aset-aset 
yang tidak dimanfaatkan secara optimal belum menjadi 
perhatian. Akibatnya, potensi pemanfaatan BMN tidak 
dapat diwujudkan secara optimal karena terkendala hal-hal 
yang bersifat prosedural.

4. Pemanfaatan aset yang tidak layak/menarik secara 
finansial

Pemanfaatan BMN diharapkan memberikan hasil optimal 
berupa penerimaan yang sebesar-besarnya. Dalam ilmu 
akuntansi, besarnya pendapatan (revenue) ditentukan hanya 
oleh dua unsur, harga (price/P) dan kuantitas (quantity/Q). 
Untuk meningkatkan pendapatan, strategi yang dapat 
digunakan ialah menaikkan salah satu atau kedua unsur 
tersebut. Hal yang paling mudah dilakukan ialah menaikkan 
harga karena untuk meningkatkan kuantitas biasanya 
memerlukan usaha dan sumberdaya yang lebih besar. 
Persoalannya, sesuai teori ekonomi, kenaikan harga dapat 
berpengaruh terhadap penurunan kuantitas. 

Hal yang sama juga berlaku pada pemanfaatan BMN. Untuk 
memperoleh pendapatan yang sebesar-besarnya, penentuan 
tarif ditetapkan dengan nilai yang setinggi-tingginya. 
Penetapan tarif dibawah nilai yang dianggap wajar 
merupakan sebuah kerugian yang dapat dituntut. Dengan 
semangat tersebut maka tak heran, banyak investor yang 
menganggap pemanfaatan BMN tidak layak/menarik secara 
finansial. Tarif yang ditentukan dianggap terlalu tinggi dan 
penetapannya dilakukan secara sepihak bukan berdasarkan 
hasil kesepakatan (negosiasi). Akibatnya, meski persetujuan 
pemanfaatannya telah dibuat, banyak kesepakatan 
pemanfaatan BMN yang tidak dapat direalisasikan. 

Hal-hal yang Dapat Dilakukan

Permasalahan yang dihadapi perlu dicarikan solusi  
optimalisasi pemanfaatan BMN perlu menjadi perhatian 
bersama. Kebijakan dan strategi yang tepat diperlukan untuk 
mengatasi permasalahan yang dihadapi dan mencapai target 
sasaran yang ditetapkan. Dalam menghadapi permasalahan 

Tabel 3: Persetujuan Pemanfaatan BMN pada Kantor Pusat DJKN Tahun 2016

No. Jenis Pemanfaatan
Jumlah usulan 

yang telah 
ditetapkan

Nilai BMN yang 
dimanfaatkan

1. Sewa 8 856.403.505.916
2. Pinjam Pakai 1 19.966.000.000
3. KSP 2 738.191.691.000
4. BGS/BSG - -
5. KSPI - -

Jumlah 11 1,614,561,196,916

Sumber: Direktorat PKNSI 2016

Kesimpulan

Rendahnya kontribusi pengelolaan aset terhadap penerimaan tidak 
serta merta berarti bahwa pengelolaan BMN belum dilakukan 
secara optimal. Untuk menilai optimalisasinya, pemetaan potensi 
pemanfaatan aset perlu dilakukan. Namun demikian, potensi 
pemanfaatan BMN untuk mendukun penerimaan APBN dianggap 
masih cukup besar sehingga perlu upaya untuk merealisasikannya. 
Untuk itu, perlu kebijakan dan strategi yang tepat yang dibuat 
berdasarkan hasil analisis informasi dan data yang memadai 
(evidence based decision making process). Hal-hal yang menghambat 
pencapaian tujuan tersebut perlu dianalisis dengan lebih baik dan dicari 
solusi praktis untuk mengatasinya. Pertimbangan aspek ekonomis 
dan opportunity cost perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan 
kebijakan terkait pemanfaatan, aset dengan tetap memperhatikan 
aspek governance dan kehati-hatiannya. Dengan demikian tujuan 
optimalisasi pemanfaatan BMN untuk mendukung APBN diharapkan 
dapat segera diwujudkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
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Menuju Cita Manajer Aset, 
untuk Indonesia Lebih 

Sejahtera

Tabel 1: Nilai BMN pada LKPP 2016 

Uraian Nilai
Persediaan 80.306.059.604.541
Aset Tetap 1.921.794.337.569.450
Aset Lainnya:
-  Aset Tak Berwujud 24.269.238.842.638
-  Aset KKKS 416.995.629.577.966
-  Aset eks BPPN 2.543.920.246.320
-  Aset Lain-lain 128.875.351.921.271

Jumlah keseluruhan Rp2.574.784.537.762.190

Sumber: diolah dari laporan neraca LKPP 2016

Perkembangan Pengelolaan BMN

Perkembangan pengelolaan BMN tidak terlepas 
dari perkembangan pengelolaan keuangan negara. 
Sebagaimana dipahami, dinamika pengelolaan keuangan 
negara berkembang seiring perkembangan zaman. 
Namun demikian, butuh waktu cukup lama hingga 
akhirnya pengelolaan keuangan negara bisa terlepas dari 
regulasi pengelolaan keuangan era kolonialisme Belanda. 
Selama kurun waktu tersebut, pengelolaan keuangan 
negara dilaksanakan berdasarkan Indische Comptabiliteits 
Wet (ICW) dan Reglement voor het Administratief Beheer 
(RAB). Sayangnya, kedua ketentuan tersebut tidak banyak 
mengatur tentang pengelolaan BMN. ICW hanya mengatur 
tentang larangan penyitaan barang dan harta benda negara 
(Bab 1, Bagian X, Pasal 65-66) dan pertanggungjawaban 
barang-barang hasil produksi negara (Bab 2, Bagian I, 
Pasal 67-68). Sedangkan RAB lebih menekankan pada 
pengelolaan administratif terkait kewenangan otorisasi 
dan ordonansring. 

Ketentuan pengelolaan BMN lebih lanjut diatur kemudian 
berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) nomor 16 
Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara. Berdasarkan Keppres tersebut, 
Menteri Keuangan menetapkan Keputusan Menteri 
Keuangan Nomor 350/KMK.03/1994 tentang Tata 
Cara Tukar Menukar Barang Milik/Kekayaan Negara 
dan Nomor 470/KMK.01/1994 tentang Tata Cara 
Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara. 
Dalam ketentuan tersebut telah diatur pembagian tugas 
dan fungsi pengelolaan BMN antara Menteri Keuangan 
selaku Pembina Umum barang Milik/Kekayaan Negara dan 
Pimpinan Departemen/Lembaga selaku Pembina Barang 
Inventaris. Namun demikian dalam pelaksanaannya 

fungsi Menteri Keuangan dalam hal ini hanya bersifat 
administratif dan pembinaan (supervisi).

Terbitnya 3 (tiga) paket UU pengelolaan keuangan negara 
(UU No.17 tahun 2003,  UU No. 1 Tahun 2004, dan 
UU No. 15 Tahun 2004) menandai babak baru dalam 
pengelolaan keuangan negara, didalamnya termasuk 
pengelolaan BMN. Era baru pengelolaan BMN dimulai 
seiring dengan terbitnya PP Nomor 6 Tahun 2006  yang 
diikuti dengan terbentuknya Direktorat Jenderal Kekayaan 
Negara sebagai pelaksana fungsi Menteri Keuangan 
sebagai pengelola barang melalui Perpres Nomor 66 
Tahun 2006. Perubahan yang paling mendasar ialah 
pemisahan fungsi dan kewenangan yang tegas antara 
Menteri Keuangan selaku pengelola barang (asset manager) 
dengan menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna 
barang (asset user). Hal ini sekaligus memberikan peran 
dan mandat yang lebih besar kepada Menteri Keuangan 
dari asset administrator dan asset supervisor menjadi 
asset manager. Pemisahan kewenangan antara pengelola 
barang dan pengguna barang tidak hanya dilakukan 
agar pengendalian efektif dapat berjalan melainkan juga 
agar pengelolaan BMN yang optimal melalui penerapan 
prinsip-prinsip good governance dan manajemen yang 
baik dapat dilakukan. Pada tahap awal, pengelolaan BMN 
dilakukan untuk mewujudkan tertib administrasi, fisik, 
dan hukum melalui kegiatan penertiban aset, penguatan 
sistem, penyusunan regulasi, dan peningkatan kesadaran 
(awareness) akan pentingnya pengelolaan BMN. Pada 
tahap selanjutnya pengelolaan BMN diarahkan untuk 
mengoptimalkan value for money dari penggunaan dan 
pemanfaatan aset melalui penerapan prinsip penggunaan 
tertinggi dan terbaik (highest and best use) dengan tetap 
memperhatikan manfaatnya bagi kepentingan umum. 

Oleh: Surya Hadi Purnama - Direktorat PKNSI

Peran Pengelolaan BMN terhadap Upaya Pencapaian Kesejahteraan Rakyat:

Barang Milik Negara (BMN) merupakan 
komponen terbesar yang menyusun 
neraca laporan keuangan pemerintah 
pusat (LKPP). Berdasarkan data LKPP 
tahun 2016, total nilai BMN pada neraca 
keuangan pemerintah pusat tercatat 
sebesar Rp2.574 triliun. Nilai BMN 
menyumbang hampir separuh (47.18%) 
dari total nilai aset Pemerintah Pusat 
yang sebesar Rp 5.456 triliun. Nilai aset 
yang tercantum dalam neraca LKPP 
menunjukan sumberdaya yang dimiliki 
pemerintah pusat dalam upaya mencapai 
tujuannya. Salah satunya, sebagaimana 
dinyatakan dalam pembukaan UUD 
1945, ialah memajukan kesejahteraan 
umum. Melihat proporsi yang dimiliki, 
BMN sudah semestinya diharapkan 
memberikan peran yang signifikan 
bagi upaya pencapaian tujuan tersebut. 
Untuk itu pengelolaan yang optimal 
dan akuntabel harus terus dilakukan.

Laporan Utama | Direktorat PKNSI
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Kontribusi Terhadap Peningkatan Kesejahteraan

Sesuai amanat konstitusi, kekayaan negara dikelola 
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk itu BMN 
harus dikelola secara optimal. Pengelolaan BMN yang 
optimal setidaknya dapat membantu upaya peningkatan 
kesejahteraan rakyat melalui perannya dalam mendukung 
peningkatan transparansi dan akuntabilitas, pelaksanaan 
kegiatan dan program, efektifitas dan efisiensi APBN, 
penyediaan sarana, prasarana dan layanan umum, serta 
upaya penegakan hukum.

1. Peningkatan Akuntabilitas

Peningkatan akuntabilitas dengan kesejahteraan rakyat 
memiliki keterkaitan setidaknya dalam 3 (tiga) hal. 
Pertama, data dan infromasi yang akuntabel diperlukan 
sebagai dasar pengambilan keputusan. Kebijakan dan 
program untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat akan 
menjadi lebih baik jika diputuskan berdasarkan data dan 
informasi yang valid dan reliable. Kedua, meningkatnya 
akuntabilitas dan transparansi memungkinkan 
pengawasan dan pengendalian dapat dilakukan sehingga 
kebijakan dan program dapat berjalan secara lebih efektif, 
efisien, dan ekonomis. Ketiga, akuntabilitas terkait 
dengan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan 
pencapaian tujuan kegiatan sebagai komitmen yang 
telah disepakati. Dengan akuntabilitas yang baik, kinerja 
pelaksanaan program dan kebijakan dapat dievaluasi 
dengan lebih baik sehingga perbaikan kedepan dapat 
dilakukan. 

Akuntabilitas pemerintah salah satunya dapat dilihat 
dari kualitas penyajian laporan keuangan. Disini, peran 
pengelolaan BMN secara nyata ditunjukan dari penyajian 
BMN pada neraca LKPP. Mengingat proporsinya yang 
besar, kualitas penyajian BMN pada neraca berpengaruh 
secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan 
secara keseluruhan. Aspek pengelolaan BMN yang 
menjadi perhatian ialah aspek penatausahaan dan 
penilaian. Penatausahaan diperlukan untuk menghasilkan 
data/informasi yang lengkap, valid, dan reliable untuk 
kepentingan pelaporan keuangan dan sebagai landasan 
pengelolaan yang optimal. Sedangkan penilaian diperlukan 
untuk menghasilkan nilai wajar yang mencerminkan 
kondisi BMN yang sebenarnya serta menjamin kepastian 
nilai.

2. Pelaksanaan Kegiatan dan Program

Dalam kerangka model logika (logic model), terdapat 
beberapa hal penting yang harus diperhatikan ketika 

menyusun suatu program atau kegiatan. Hal-hal tersebut 
ialah sumber daya (input), kegiatan (activities), outputs, 
outcomes dan dampak (impact). Pelaksanaan kebijakan dan 
program tidak akan berjalan dengan baik tanpa dukungan 
sumberdaya yang dibutuhkan. Sumber daya yang memadai 
diperlukan untuk mencapai hasil yang diharapkan (output, 
outcome, dan impact). BMN sebagai salah satu bentuk aset 
berbagi peran yang sama dengan bentuk-bentuk sumber 
daya ekonomi yang lain. Hal ini sesuai dengan fungsi 
dasar (mandatory) BMN untuk mendukung pelaksanaan 
tugas dan fungsi pemerintahan. Untuk itu, penggunaan 
atas BMN (utilisasi) yang optimal sangat penting dalam 
mendukung upaya-upaya peningkatan kesejahteraan.

3. Efektifitas dan Efisiensi APBN

Dalam lingkup yang lebih luas, upaya peningkatan 
kesejahteraan diwujudkan melalui penetapan dan 
pelaksanaan kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi 
tersebut meliputi kebijakan moneter dan fiskal. APBN 
merupakan instrumen utama yang digunakan dalam 
kebijakan fiskal. Pengelolaan BMN memiliki peran dalam 
mendukung efektifitas dan efisiensi APBN baik dari sisi 
penerimaan, pengeluaran, maupun pembiayaan. Dari 
sisi penerimaan, pengelolaan BMN diharapkan memberi 
kontribusi bagi penerimaan negara melalui hasil penjualan 
BMN yang berlebih dan pemanfaatan BMN yang tidak 
digunakan (idle). Pemanfaatan BMN sebagai sumber 
penerimaan negara dapat dilakukan melalui mekanisme 
sewa, kerjasama pemanfaatan (KSP), dan Bangun Guna 
Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG).

Selanjutnya, dari sisi pengeluaran, pengelolaan BMN yang 
optimal diharapkan mampu meningkatkan efisiensi APBN, 
melalui sinkronisasi antara perencanaan dan anggaran. 
Hal ini dilakukan guna menentukan secara andal biaya 
akuisisi, pengembangan, pemeliharaan, dan penghapusan 
aset agar sesuai antara kebutuhan dana dan penyediaan 
anggaran. Disini, peran manajer aset diperlukan dalam hal 
melakukan analisa kebutuhan dan redistribusi terhadap 
aset-aset yang tidak digunakan untuk mengurangi biaya-
biaya yang tidak diperlukan (shunk cost) dan optimalisasi 
BMN yang ada. Terakhir, dari sisi pembiayaan, pengelolaan 
BMN mendukung upaya pemerintah dalam mengelola 
pembiayaan dan resiko. Hal ini terkait penerbitan Surat 
Berharga Syariah Negara (SBSN) melalui penyediaan data 
dan nilai BMN yang wajar dan akuntable sebagai dasar 
untuk menetapkan underlying asset.

4. Penyediaan Infrastruktur dan Layanan Umum

Salah satu tolok ukur terwujudnya kesejahteraan umum 
ialah tersedianya barang publik (public goods) yang 
memadai dan dapat dinikmati dengan mudah oleh 
seluruh lapisan masyarakat. Barang publik, baik berupa 
infrastruktur maupun layanan umum erat kaitannya 
dengan BMN/D. Oleh karena itu pengelolaan BMN 
berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung 
terhadap penyediaan infrastuktur dan layanan umum. 
Secara langsung, pengelolaan BMN berkontribusi 
terhadap penyediaan infrastruktur melalui pengalihan 
status penggunaan dan pemanfaatan BMN untuk 
penyediaan infrastruktur. Pengalihan status penggunaan 
BMN dilakukan terhadap BMN yang diperlukan untuk 
kepentingan pembangunan infrastruktur. Sedangkan 
pemanfaatan BMN dilakukan dalam bentuk kerja sama 
penyediaan infrastruktur (KSPI) baik melalui mekanisme 
sewa, pinjam pakai, maupun kerja sama pemanfaatan. 

5. Penegakan Hukum dan Pemulihan Aset

Kesejahteraan tidak akan terwujud jika tidak terpenuhinya 
rasa aman dan rasa keadilan masyarakat. Penegakan 
hukum yang berkeadilan memegang peranan penting 
disini. Berkaitan dengan upaya penegakan hukum, 
pengelolaan BMN tidak hanya berperan dalam penyediaan 
sarana dan prasarana penunjang, melainkan juga dalam 
hal-hal yang terkait pelaksanaannya. Peran tersebut tampak 
pada pengelolaan BMN yang berasal dari barang rampasan 
dan gratifikasi. Pengelolaan  barang rampasan negara 
hasil penegakan hukum dilaksanakan guna memberi 
hasil yang optimal atas pemulihan (recovery) kerugian 
negara. Sedangkan pengelolaan atas barang gratifikasi 
lebih menekankan pada unsur pencegahan dan pemberian 
teladan dalam mendukung budaya kejujuran dan anti 
korupsi.

Pemulihan aset tidak hanya berkaitan dengan pemulihan 
kerugian negara akibat tindak pidana melainkan juga 
pemulihan kerugian akibat kebijakan-kebijakan yang 
diambil pada masa yang lalu. Pengelolaan aset eks Badan 
Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) merupakan 
bentuk pemulihan aset jenis ini. Pengelolaan BMN 
eks BPPN dilakukan untuk mendapatkan tingkat 
pengembalian (recovery rate) dan manfaat yang paling 
optimal atas aset tersebut. Hal ini penting tidak hanya 
menjadi salah satu sumber penerimaan negara, melainkan 
juga mengembalikan rasa keadilan masyarakat sebagai 
dampak kebijakan pemulihan krisis yang harus diambil.  

Hal-hal yang Telah Dicapai

Pengelolaan BMN dengan pendekatan manajerial 
setidaknya telah dilaksanakan semenjak tahun 2006. 
Selama kurun waktu tersebut, banyak kemajuan yang telah 
dicapai. Kemajuan tersebut tersebut setidaknya terlihat dari 
peningkatan sisi akuntabilitas, optimalisasi penggunaan, 
perbaikan tata kelola dan peningkatan kesadaran akan 
pentingnya pengelolaan BMN. Pencapaian tersebut 
merupakan fondasi bagi perbaikan yang berkelanjutan 
(continues improvement).

1. Perbaikan Akuntabilitas

Perbaikan pengelolaan BMN dari sisi penatausahaan 
dan penilaian berperan besar terhadap peningkatan 
akuntabilitas. Hal ini terlihat dari perbaikan kualitas 
pencatatan BMN pada LKPP seiring dengan peningkatan 
opini BPK atas LKPP. Sebagaimana diketahui, 
permasalahan terkait pencatatan BMN merupakan salah 
satu permasalahan yang mempengaruhi opini auditor. Dari 
tahun 2004-2008, BPK selalu memberi opini disclaimer 
terhadap laporan keuangan yang disajikan.  Terkait 
dengan pelaporan aset, permasalahan yang menjadi 
pertimbangan opini tersebut ialah jumlah dan nilai aset 
yang tidak diyakini kewajarannya. Hal ini dikarenakan 
saat penyusunan neraca awal, inventarisasi dan penilaian 
aset tidak dilakukan. Menindaklanjuti temuan tersebut, 
melalui Keppres Nomor 17 Tahun 2007, dibentuk tim 
penertiban BMN yang bertugas melakukan inventarisasi 
dan penilaian BMN.

Pelaksanaan   inventarisasi dan penilaian merupakan 
tonggak perbaikan akuntabilitas dari sisi pencatatan 
aset. Perbaikan kualitas pencatatan aset berkorelasi 
terhadap perbaikan opini BPK. Seiring perbaikan 
yang terus dilaksanakan, opini BPK terus mengalami 
peningkatan hingga akhirnya memperoleh opini wajar 
tanpa pengecualian (WTP) untuk LKPP tahun 2016. 
Sejalan dengan hal itu, pelaksanaan inventarisasi dan 
penilaian sebagai bagian pengelolaan BMN, telah 
meningkatkan kewajaran nilai aset. Nilai aset tetap sebagai 
hasil inventarisasi dan penilaian misalnya, mengalami 
peningkatan yang signifikan. Pada LKPP tahun 2004, 
nilai aset tetap tercatat hanya sebesar Rp 229.07 triliun. 
Nilai aset tetap ini kemudian mengalami peningkatan 
5 kali lipat (584,49%) pada tahun 2011 yang tercatat 
sebesar Rp1.567,97 triliun.

2. Optimalisasi Penggunaan

Salah satu tolok ukur optimalisasi penggunaan BMN 
ialah tingkat utilisasi BMN. Sesuai definisinya, utilisasi 
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adalah rasio sumber daya yang benar-benar digunakan 
dengan jumlah sumber daya yang tersedia. Perbedaannya 
menunjukkan tingkat inefisiensi penggunaan sumber 
daya. Dengan demikian, utilisasi BMN terkait dengan 
efisiensi penggunaan BMN sesuai dengan fungsinya. 
Semakin besar tingkat utilisasi BMN menunjukan semakin 
besarnya tingkat efisiensi penggunaan BMN. Utilisasi 
BMN dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan. 
Sampai dengan tahun 2016, rasio utilisasi aset terhadap 
total aset tetap telah mencapai 62,40%, yaitu sebesar 
Rp1.158 triliun. Tingka utilisasi aset ini diharapkan terus 
mengalami kenaikan hingga mencapai nilai yang paling 
optimal. 

3. Perbaikan Tata Kelola dan Regulasi

Perbaikan tata kelola BMN dari sisi penatausahaan dan 
penilaian telah menunjukan hasil melalui perbaikan 
kualitas LKPP. Tak berhenti sampai disitu, perbaikan 
tata kelola BMN untuk setiap aspek manajemen terus 
dilakukan. Perbaikan tersebut dilakukan melalui 
perbaikan regulasi dan perbaikan sistem dan prosedur. 
Sejak PP Nomor 6 Tahun 2006 terbit, regulasi terkait 
pengelolaan BMN terus mengalami perkembangan yang 
sangat menggembirakan. Saat ini hampir  setiap aspek 
manajemen aset BMN terdapat regulasi yang secara spesifik 
mengatur. Aspek tersebut meliputi aspek perencanaan, 
penggunaan, penatausahaan, penilaian, pemanfaatan, 
pemindahtanganan, dan penghapusan. Perbaikan sistem 
dan prosedur dilakukan melalui penyusunan Standard 
Operating Prosedures (SOP) pengelolaan BMN dan 
pemanfaatan teknologi informasi dan komputer melalui 
pengembangan sistem aplikasi penunjang. 

4. Peningkatan Kesadaran (Awareness) Pengelolaan 

Peningkatan kesadaran (awareness) akan pentingnya 
pengelolaan BMN merupakan fondasi penting bagi 
pengelolaan BMN yang optimal. Hal ini diperlukan 
untuk meningkatkan peran dan partisipasi stakeholder 
sebagai ujung tombak pengelolaan. Tanpa dukungan 
tersebut, pengelolaan BMN yang optimal akan sulit 
diwujudkan. Kesadaran akan pentingnya pengelolaan 
BMN terus mengalami peningkatan. Dibandingkan 
masa-masa sebelumnya, saat ini tingkat kesadaran akan 
pentingnya pengelolaan BMN telah berada pada tingkat 
yang menggembirakan. Isu-isu terkait pengelolaan 
aset telah menjadi perhatian yang serius baik di tingkat 
pusat maupun daerah. Isu-isu tersebut pun kini telah 
berkembang, dari mulai aspek pencatatan hingga ke aspek 
pengelolaannya.

Peningkatan kesadaran ini tidak terlepas dari upaya-upaya 
yang selama ini telah dilakukan. Upaya-upaya tersebut 
dilakukan melalui sosialisasi, diskusi, kegiatan-kegiatan 
(events), dan pemberdayaan bidang kehumasan. Sosialisasi 
telah banyak dilakukan baik di tingkat pusat maupun 
operasional. Diskusi-diskusi dilakukan melalui berbagai 
kegiatan baik secara formal maupun informal. Kegiatan 
penting yang telah dilakukan berupa DJKN goes to campus  
dan acara penganugerahan BMN Awards. Sedangkan 
pemberdayaan bidang kehumasan dilakukan melalui 
penyebarluasan informasi baik secara langsung dengan 
memanfaatkan unit layanan informasi yang ada maupun 
melalui penggunaan media cetak dan elektronik. 

Tantangan yang Dihadapi

Pengelolaan BMN telah mengalami perkembangan yang 
berarti. Namun demikian masih banyak tantangan yang 
harus dicapai kedepannya. Tantangan yang dihadapi 
pengelolaan aset dari waktu ke waktu akan semakin 
besar dan kompleks seiring dengan terus meningkatnya 
nilai aset negara. Aset tetap misalnya, dari tahun 2004-
2017, trennya hampir selalu mengalami peningkatan. 
Penurunan nilai aset tetap hanya terjadi pada tahun 2013 
sebesar 9,79% dibanding tahun sebelumnya. Penurunan 
ini lebih diakibatkan oleh penerapan kebijakan penyusutan 
aset tetap yang mulai berlaku efektif pada tahun itu. 
Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan pertumbuhan 
ekonomi, pendapatan, dan belanja negara.

Tantangan yang harus dihadapi dalam waktu dekat 
setidaknya meliputi penyelesaian permasalahan atas BMN 
yang terkait persoalan hukum, integrasi sistem pengelolaan 
BMN, dan kontribusi pemanfaatan BMN terhadap 
penerimaan negara. Banyaknya permasalahan hukum yang 
berkaitan dengan aset negara memerlukan penanganan 
yang hati-hati dan cermat. Hal ini penting karena 
optimalisasi pengelolaan aset perlu didukung dengan status 
aset yang free and clear. Namun demikian, perlu menjadi 
perhatian bahwa Penyelesaian permasalahan dan sengketa 
hukum harus dilaksanakan dengan menyeimbangkan 
antara semangat mempertahankan hak negara dalam 
rangka pengamanan aset dan menjaga rasa keadilan 
masyarakat. Tantangan selanjutnya ialah mewujudkan 
integrasi sistem. Integrasi sistem pengelolaan BMN tidak 
hanya diperlukan dalam upaya untuk penyusunan basis 
data (database) yang andal sebagai dasar pengambilan 
keputusan melainkan juga untuk penyederhanaan proses 
dan kecepatan pengambilan keputusan dalam rangka 
menunjang efisiensi pengelolaan. Tantangan lain yang 

Tabel 2: Perkembangan Nilai Aset Tetap pada LKPP 2004-2015

Tahun Nilai Persentase dibanding tahun 
sebelumnya

Persentase terhadap nilai 
aset keseluruhan

2004  229.071.545.428.868 - 26,89%
2005  314.167.367.146.478 37,15% 26,78%
2006  343.924.953.816.351 9,47% 28,19%
2007  443.485.970.952.729 28,95% 27,71%
2008  673.341.421.634.984 51,83% 32,50%
2009  979.004.124.298.696 45,39% 46,12%
2010  1.184.301.167.405.580 20,97% 48,86%
2011  1.567.974.174.587.750 32,40% 51,86%
2012  1.895.501.446.206.080 20,89% 55,21%
2013  1.709.855.072.863.180 (9,79%) 47,93%
2014  1.714.588.328.953.210 0,28% 43,84%
2015  1.852.047.660.298.950 8,02% 35,87%
2016 1,921,794,337,569,450 3,77% 35,22%

Sumber: diolah dari laporan neraca LKPP 2004-2015

lebih mendesak, yang telah menjadi isu hangat akhir-akhir 
ini, ialah isu terkait kontribusi pengelolaan BMN terhadap 
penerimaan negara. Rendahnya kontribusi pengelolaan 
BMN terhadap penerimaan negara dianggap sebagai 
perwujudan dari pengelolaan BMN belum dilaksanakan 
secara optimal. Tentu saja hal ini perlu disikapi secara 
serius dan dikaji secara lebih mendalam sebagai bagian 
dari upaya optimalisasi pengelolaan BMN untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat. 

Harapan ke Depan

Pengelolaan BMN ke depan diharapkan dapat 
memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya 

peningkatan kesejahteraan. Untuk itu berbagai capaian 
dan upaya yang telah dilakukan diharapkan memberikan 
kontribusi terhadap perbaikan secara terus menerus. 
Perbaikan tersebut harus terus dilakukan pada setiap 
aspek pengelolaannya. Paradigma pengelolaan BMN 
dari pendekatan administratif dan supervisi menuju 
pendekatan manajerial harus terus dikembangkan. Prinsip-
prinsip manajemen yang baik dan good governance harus 
menjadi landasan dalam setiap aspek pelaksanaannya. 
Tantangan yang dihadapi harus segera ditangani melalui 
perumusan kebijakan dan strategi yang tepat. Kebijakan 
dan strategi tersebut harus dapat dievaluasi dengan baik 
agar hasilnya optimal.

Penutup

Selama 11 tahun keberadaan DJKN sebagai pioneer dalam era baru 
pengelolaan BMN, berbagai perubahan ke arah yang lebih baik telah 
dilakukan. Peningkatan sisi akuntabilitas, optimalisasi penggunaan, 
perbaikan tata kelola dan peningkatan kesadaran akan pentingnya 
pengelolaan BMN merupakan beberapa capaian tersebut. Namun 
demikian, seiring perjalanan waktu tantangan kedepan yang 
dihadapi akan semakin berat dan kompleks. Pengelolaan BMN 
merupakan upaya yang sangat dinamis. Untuk perubahan dan 
dinamika yang ada perlu disikapi dan dihadapi dengan baik. Cita-cita 
kesejahteraan rakyat harus menjadi tujuan dari setiap upaya yang 
dilakukan. Segala peran terkait upaya itu harus terus diupayakan.  
Hal ini dilakukan agar cita manajer aset (asset manager) tidak 
hanya berhenti pada tataran jargon dan slogan melainkan dapat 
dirasakan secara nyata melalui implementasi dan realisasi.
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BMN Yang Berasal Dari Barang Gratifikasi dan 
Pengelolaannya 

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal 
Kekayaan Negara (DJKN) selaku Pengelola Barang 
Milik Negara dewasa ini dituntut responsif terhadap 
adanya kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi 
ini. Salah satu tuntutan respon yang dibebankan 
kepada DJKN adalah terkait dengan adanya barang 
gratifikasi yang telah ditetapkan menjadi milik Negara 
oleh KPK. BMN yang berasal dari barang gratifikasi 
sejak diserahkan oleh KPK kepada Menteri Keuangan 
melalui DJKN, maka pengelolaannya sepenuhnya 
menjadi tugas dan wewenang DJKN. 

Dalam konteks pengakuan aset, maka BMN yang 
berasal dari barang gratifikasi ini termasuk dalam 

ruang lingkup BMN yang diperoleh dari perolehan 
lainnya yang sah. Meskipun dilihat dari jumlah 
dan nilainya tidak lebih besar daripada BMN yang 
digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi 
pemerintahan, pengelolaan BMN yang berasal dari 
barang gratifikasi  tentunya tidak boleh dianggap 
sebelah mata, karena sekecil apapun yang dihasilkan 
dari pengelolaan BMN (termasuk di dalamnya BMN 
yang berasal dari barang gratifikasi) harus dapat 
menjadi indikator penting dalam penyelenggaraan 
anggaran yang efektif.

Pengelolaan BMN yang berasal dari barang 
gratifikasi dapat dilakukan dalam bentuk Penetapan 
Status Penggunaan (PSP) untuk menunjang 
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintahan. 
Dengan adanya PSP ini APBN tidak perlu terbebani 

dari sisi belanjanya untuk 
pengadaan aset yang dibutuhkan 
K/L. BMN yang berasal dari 
barang gratifikasi juga dikelola 
dalam bentuk penjualan melalui 
lelang sehingga hasil lelangnya 
dapat memberikan kontribusi 
bagi pendapatan negara. Selain 
itu BMN yang berasal dari barang 
gratifikasi juga dapat dihibahkan 
kepada pemerintah daerah 
untuk digunakan mendukung 
penyelenggaraan tugas dan fungsi 
pemerintah daerah. 

Oleh karena itu BMN yang berasal 
dari barang gratifikasi harus 
dikelola secara efektif, diutilisasi 
dengan prinsip highest and best 
use dan memberikan nilai tambah 
dalam perekonomian nasional. 
Dari uraian pengelolaan BMN 
diatas dapat kita lihat bahwa peran 
pengelolaan BMN yang berasal dari 
barang gratifikasi berkontribusi 
terhadap penghematan biaya 
belanja pengadaan barang baik 
terhadap APBN melalui PSP 
maupun APBD melalui hibah. 
Selain itu juga berkontribusi 
terhadap terciptanya pendapatan 
negara berupa PNBP dari hasil 
bersih lelang dan bea lelang. 

Pengelolaan BMN yang berasal 
dari barang gratifikasi saat ini 
berpedoman pada ketentuan 
Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 03/PMK.03/2011 
tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara yang Berasal Dari barang 
Rampasan Negara dan Barang 
Gratifikasi. Adapun mekanisme 
pengelolaannya dapat dilakukan 
dalam bentuk:
1. Penetapan Status Penggunaan 
pada K/L
2. Pemanfaatan

3. Pemindahtanganan
4. Penghapusan

Sampai dengan bulan November 
2017 DJKN telah menerima BMN 
yang berasal dari barang gratifikasi 
dari Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) sebanyak 4.636 
unit dengan nilai perolehan sebesar 
Rp17.301.710.028. Dari seluruh 
barang tersebut, telah dilakukan 
penjualan melalui lelang sebanyak 
1.725 unit dan menghasilkan 
PNBP hasil bersih lelang sebesar 
Rp1.239.812.687,00. Selain itu 
terhadap BMN yang berasal dari 
barang gratifikasi juga ditetapkan 
status penggunaannya kepada KPK 
sebanyak 12 unit dengan nilai 
sebesar Rp.45.030.000,00 dan 
dihibahkan kepada Pemerintah 
Daerah (Kediri, Magelang, 
dan Dharmasraya) sebanyak 
792 unit dengan nilai sebesar 
Rp.1.052.523.000,00. Sehingga 
BMN yang berasal dari barang 
gratifikasi yang masih dalam 
pengelolaan DJKN adalah sebanyak 
2.087 unit dengan nilai sebesar 
Rp14.927.649.606,00.

Dari pengelolaan BMN yang 
berasal dari barang gratifikasi 
tersebut, dapat disimpulkan bahwa 
selain menghasilkan PNBP dari 
hasil penjualan lelang dan bea 
lelang, peran lainnya adalah juga 
mendukung pelaksanaan tugas 
dan fungsi pemerintah pusat dan 
daerah melalui PSP kepada K/L 
dan hibah kepada pemerintah 
daerah.

Harapan Di Masa Mendatang

Saat ini DJKN sedang 
mengupayakan agar kedepan 
pengelolaan BMN yang berasal 
dari barang gratifikasi dapat 
dikelola lebih baik lagi. Upaya 

perbaikan tata kelola tersebut salah 
satunya adalah sedang disusun 
Peraturan Menteri Keuangan 
tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara yang Berasal Dari Barang 
Gratifikasi sebagai pengganti 
Peraturan Menteri Keuangan No 
03/PMK.06/2011. Diharapkan 
di masa mendatang, pengelolaan 
BMN yang berasal dari barang 
gratifikasi tidak lagi terpusat di 
kantor pusat DJKN. Seyogyanya 
penyerahan barang gratifikasi 
yang telah ditetapkan menjadi 
milik negara dapat diserahkan oleh 
KPK kepada KPKNL yang wilayah 
kerjanya meliputi barang berada. 

Sebaliknya seyogyanya KPKNL 
dapat diberi kewenangan penuh 
untuk dapat menerima penyerahan 
dan mengelola BMN yang berasal 
dari barang gratifikasi. Dengan 
demikian pengelolaan BMN yang 
berasal dari barang gratifikasi 
dapat lebih efektif mengingat 
waktu penyerahan dapat lebih 
cepat dan pengelolaan dapat segera 
dilakukan. Hal ini dikarenakan 
seluruh fungsi pengelolaan 
dari penerimaan, PSP, hibah, 
pemanfaatan, pemusnahan, 
penilaian, lelang, dan penghapusan 
ada pada KPKNL. 

Disamping itu peran KPKNL juga 
dapat ditambah dalam bentuk 
penggalian potensi dan edukasi 
kepada penyelenggara negara/
Pegawa Negeri Sipil terhadap 
adanya gratifikasi bekerjasama 
dengan Unit Pengendali 
Gratifikasi (UPG) pada satker 
vertikal di daerah. Diharapkan 
gelora pemberantasan korupsi dari 
gratifikasi dapat lebih menggema 
di seluruh Indonesia.

PENGELOLAAN BARANG 
GRATIFIKASI DALAM 

PEREKONOMIAN NEGARA
Arif Nur Hidayat - Direktorat PKNSI

Korupsi saat ini merupakan kata yang cukup populer di 
masyarakat dan menjadi tema pembicaraan sehari-hari. 
Salah satu kelompok atau jenis tindak pidana korupsi 
sesuai ketentuan UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 
2001 adalah gratifikasi pengertiannya: “pemberian dalam 
arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, 
komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas 
penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, 
dan fasilitas lainnya yang diterima di dalam negeri maupun 
yang di luar negeri yang dilakukan dengan menggunakan 

sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik”.

________________   Kolom PKNSI   ________________
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________________   Artikel Hukum   ________________

GUGATAN SEDERHANA 
KAITANNYA DENGAN LELANG 
PADA DIREKTORAT JENDERAL 

KEKAYAAN NEGARA

Lebih lanjut dalam Pasal 4 Perma 
Nomor 2 Tahun 2015 diatur 
bahwa:

1. Para pihak dalam gugatan 
sederhana terdiri dari penggugat dan 
tergugat yang masing-masing tidak 
boleh lebih dari satu, kecuali memiliki 
kepentingan hukum yang sama.

2. Terhadap tergugat yang tidak 
diketahui tempat tinggalnya, tidak 
dapat diajukan gugatan sederhana.

3. Penggugat dan tergugat dalam 
gugatan sederhana berdomisili di 
daerah hukum Pengadilan yang sama.

Pihak yang merasa tidak puas terhadap 
putusan gugatan sederhana dapat 
mengajukan keberatan dalam jangka 
waktu paling lambat 7 (tujuh) hari 
setelah putusan diucapkan atau setelah 
pemberitahuan putusan. Keberatan 
ini diputus oleh majelis hakim 
sebagai putusan akhir, sehingga tidak 
tersedia upaya hukum banding, kasasi, 
atau peninjauan kembali. 

Kaitan Antara Gugatan Sederhana 
dengan Pelaksanaan Lelang

Beberapa bank saat ini menggunakan 
mekanisme gugatan sederhana untuk 
menagih hutang yang telah diberikan 
kepada debitur dengan nilai hutang 
dibawah Rp200 juta (misalnya 
penyaluran kredit pegawai, Kupedes, 
dll) dengan jaminan berupa asli 
sertifikat akan tetapi jaminan tersebut 
tidak diikat dengan Hak Tanggungan. 
Mekanisme gugatan sederhana 
tersebut dimungkinkan secara aturan 
karena gugatan sederhana terkait 
kredit pegawai yang macet tersebut 
termasuk dalam perkara cidera 
janji (wanprestasi).

Dalam Pasal 31 ayat (2) Perma 
Nomor 2 Tahun 2015 diatur bahwa 
pelaksanaan putusan dari gugatan 
sederhana  yang telah berkekuatan 
hukum tetap haruslah dilaksanakan 
secara sukarela oleh para pihak. 

Apabila pihak yang kalah tidak 
mau melaksanakan putusan secara 
sukarela maka putusan dilaksanakan 
berdasarkan hukum acara perdata 
yang berlaku dengan proses sebagai 
berikut :

1. Pihak yang memenangkan 
perkara berdasarkan putusan yang 
telah berkekuatan hukum tetap 
mengajukan permohonan eksekusi 
kepada Pengadilan Negeri;

2. Selanjutnya Ketua Pengadilan 
Negeri mengeluarkan penetapan 
aanmaning/teguran terhadap pihak 
yang kalah untuk melaksanakan isi 
putusan yang berkekuatan hukum 
tetap dalam jangka waktu 8 (delapan) 
hari setelah pihak yang kalah dipanggil 
untuk ditegur (8 hari adalah batas 
maksimum (Pasal 196 HIR atau Pasal 
207 RBG)). Terhadap pelaksanaan 
aanmaning tersebut dibuat berita 
acara aanmaning;

3. Apabila pihak yang kalah setelah 
ditegur tetap tidak mau menjalankan 
putusan, Ketua Pengadilan Negeri 
mengeluarkan penetapan perintah 
eksekusi sesuai amar dalam putusan, 
dimana perintah menjalankan eksekusi 
ditujukan kepada Panitera atau 
Jurusita dan dalam pelaksanaannya 
apabila diperlukan dapat meminta 
bantuan kekuatan umum dengan 
terlebih dahulu dilakukan sita 
eksekusi atas objek yang akan dilelang 
(Pasal 197 ayat (1) HIR). Penjelasan 
kekuatan umum menurut Prof. R. 
Subekti, S.H. dalam bukunya berjudul 
Hukum Acara Perdata (Binacipta, 
Bandung; 1989 cetakan ke 3, 
hal.130) menyampaikan bahwa yang 
dimaksud dengan kekuatan umum 
adalah polisi bahkan kalau perlu 
militer (angkatan bersenjata).  

4. Apabila dalam putusan telah ada sita 
jaminan atau conservatoir beslag, maka 
conservatoir beslag secara otomatis 
menjadi sita eksekusi. Terhadap 

pelaksanaan sita tersebut dibuat berita 
acara pelaksanaan sita. Selanjutnya 
setelah dilakukan penyitaan, Ketua 
Pengadilan Negeri mengeluarkan 
penetapan perintah untuk lelang 
eksekusi, dimana perintah ditujukan 
kepada Panitera atau Jurusita dan 
dalam pelaksanaannya dibantu oleh 
DJKN cq KPKNL (Kantor Pelayanan 
Kekayaan Negara dan Lelang) dengan 
mengikuti tata cara sebagaimana 
diatur dalam peraturan lelang.

Sebagaimana penjelasan diatas maka 
peran DJKN dalam pelaksanaan 
putusan terkait gugatan sederhana 
adalah pada tahap pelaksanaan 
putusan, apabila isi putusan berupa 
pengembalian sejumlah uang 
maka terhadap jaminan tersebut 
dapat dimohonkan lelang eksekusi 
Pengadilan kepada DJKN cq KPKNL 
dengan sebelumnya memenuhi syarat-
syarat umum dan khusus dari Lelang 
Eksekusi Pengadilan sesuai dengan 
ketentuan Pasal 200 HIR, Pasal 214 
s.d Pasal 274 RBg. 

Sesuai dengan Peraturan Direktur 
Jenderal Kekayaan Negara Nomor 
2/KN/2017 tentang Petunjuk 
Teknis Pelaksanaan Lelang, maka 
permohonan lelang yang berasal 
dari putusan pengadilan negeri dari 
gugatan sederhana dilaksanakan 
lelang melalui mekanisme 
sebagaimana diatur dalam Pasal 6 
angka 2 yaitu melalui Lelang Eksekusi 
Pengadilan.  Dalam Perdirjen KN 
tersebut tidak dibedakan syarat 
lelang Eksekusi Pengadilan baik 
itu melalui gugatan biasa maupun 
melalui gugatan sederhana. Terhadap 
barang jaminan tersebut tidak dapat 
dimintakan untuk dilaksanakan lelang 
eksekusi Hak Tanggungan karena atas 
jaminan tersebut tidak diikat dengan 
Hak Tanggungan.

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan 
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 
2 Tahun 2015 (Perma Nomor 2 Tahun 2015) 
tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan 
Sederhana, Gugatan Sederhana atau Small 
Claim Court adalah tata cara pemeriksaan 
di persidangan terhadap gugatan perdata 
dengan nilai gugatan materil paling banyak 
Rp200 juta yang diselesaikan dengan tata 
cara dan pembuktiannya sederhana. Hal yang 
membedakan gugatan sederhana dengan 
gugatan pada umumnya adalah nilai kerugian 
materiil yang lebih khusus ditentukan pada 
gugatan sederhana, yakni maksimal  Rp200 
juta (vide Pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 
2 Tahun 2015). Sedangkan pada gugatan 
pada perkara perdata biasa, nilai kerugian 
materiil tidak dibatasi besarnya. Di samping 
itu, gugatan sederhana ini diperiksa dan 
diputus oleh hakim tunggal dalam lingkup 
kewenangan peradilan umum. Selanjutnya 
dalam Pasal 3 ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 
2015 disebutkan bahwa yang tidak termasuk 
dalam gugatan sederhana adalah perkara 
yang penyelesaian sengketanya dilakukan 
melalui pengadilan khusus sebagaimana 
diatur di dalam peraturan perundang-

undangan atau sengketa hak atas tanah.

Rais Martanti - Bidang PKN Kanwil DJKN Kalimantan Barat
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Menkeu: Optimalkan 
Pengelolaan Aset Negara 

untuk Kesejahteraan Rakyat

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani 
Indrawati menegaskan bahwa Direktorat Jenderal 
Kekayaan Negara (DJKN) memiliki banyak potensi 
dan kapasitas yang dapat dikembangkan dalam 
melakukan optimalisasi pengelolaan aset negara. 
“Saya melihat masih banyak potensi dan kapasitas 
yang bisa dikembangkan DJKN untuk melakukan 
optimalisasi pengelolaan aset negara yang 
ujungnya adalah untuk kesejahteraan rakyat,” 
tegasnya saat memberikan arahan melalui video 
kepada seluruh pejabat DJKN baik kantor pusat 
maupun vertikal seluruh Indonesia dalam Rapat 
Kerja Nasional (Rakernas) yang diselenggarakan 
pada 1-3 November 2017 di Hotel Borobudur, 

Jakarta Pusat.

________________   Reportase   ________________
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Sri Mulyani menyampaikan bahwa 
optimalisasi aset tidak hanya melakukan 
evaluasi tertib administrasi dan kemudian 
mempresentasikan di dalam neraca, namun 
juga bisa mulai mengembangkan secara 

lebih ambisius berbagai macam potensi kesempatan 
untuk bisa memperbaiki pengelolaan aset negara 
Republik Indonesia. Ia memiliki harapan yang lebih 
tinggi terhadap kapasitas dan kemampuan DJKN 
untuk melakukan optimalisasi penggunaan aset 
negara, dengan nilai yang dulu baru mulai dengan 
Rp500 triliun dan sekarang di atas Rp2000 triliun.

DJKN diharapkan juga menggunakan aspek teknologi 
dan profesionalisme yang makin tinggi sehingga aset-
aset negara itu bisa diidentifikasi, visualisasi secara 
lebih dengan geotagging dan kemudian dilakukan 
evaluasi mengenai valuasinya dan pemanfaatannya.  
”Saya ingin supaya DJKN terus menggali potensi 
dari penggunaan aset negara tidak hanya sekedar 
dari sisi penerimaan negara dari jasanya namun juga 
secara aktif dan kreatif mencari dan menemukan cara 
agar aset negara bisa mendukung pemanfaatannya 
termasuk untuk pembangunan infrastruktur dan 
meningkatkan kesejahteraan rakyat,” harap Menkeu.

DJKN, lanjutnya, harus menjadi pemikir yang dapat 
terus menerus mencari inovasi cara untuk pemanfaatan 
aset dengan mencari keseimbangan yang baik antara 
kesempatan dan resiko dan terus berinovasi untuk 
memperbaiki peraturan perundang-undangan agar 

pemanfaatan aset negara bisa dilakukan secara 
maksimal untuk kepentingan masyarakat Indonesia.  

DJKN mempunyai banyak tugas dan tanggung 
jawab yang penting dalam menjaga kekayaan negara, 
pengelola kekayaan negara yang baik dan melakukan 
revaluasi aset yang saat ini sedang berlangsung secara 
profesional secara tepat kualitas dan tepat waktu. 
Wanita yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur 
Pelaksana Bank Dunia ini ingin agar manajer aset dari 
kekayaan negara Republik Indonesia dapat menjadi 
contoh dari para profesional yang memiliki integritas 
di dalam memaksimalkan upaya memanfaatkan aset 
negara bagi kemakmuran rakyat Indonesia. 

DJKN saat ini sedang melaksanakan program revaluasi 
aset dari kekayaan negara yang dilakukan secara 
simultan di seluruh Indonesia. Program ini dapat 
dilaksanakan secara profesional menjaga integritas 
dan memaksimalkan efektivitas untuk meningkatkan 
nilai dari aset negara dengan berdasarkan pada prinsip 
prinsip akuntansi dan tata kelola yang baik.

Refleksi dan Apresiasi Pengelolaan BMN

Di lain kesempatan, Menteri Keuangan Sri Mulyani 
juga memberikan apresiasi atau  penghargaan atas 
kinerja pengelolaan BMN yang dilakukan oleh K/L 
dengan fokus penilaian kinerja meliputi utilisasi 
BMN, kepatuhan pelaporan BMN dan sertifikasi 
BMN pada Kamis (2/11) di Aula Gedung Dhanapala 
Kementerian Keuangan, Jakarta.

Menkeu dalam sambutannya 
menegaskan bahwa Nilai BMN 
pada 2016 yang mencapai 
Rp2.188 triliun adalah 40,1% 
dari keseluruhan aset negara. 
“Nilai BMN ini bukan merupakan 
nilai aset negara secara keseluruhan 
karena nilai aset negara secara 
keseluruhan tentu saja nilainya 
lebih besar lagi yaitu sebesar 
Rp5.456 triliun. Jadi, kita harus 
memberikan pemahaman kepada 
masyarakat tentang hal ini,” 
terangnya.

Wanita yang akrab disapa Sri 
Mulyani ini mengatakan bahwa 
sejak tahun 2011 nilai belanja 
modal pada K/L nilainya selalu 
di atas Rp115 triliun. “Tentu 
saja dari belanja modal yang 
dikeluarkan tersebut ada sebagian 
nilai yang diakumulasikan 
menjadi penambahan aset negara” 
imbuhnya. Ia menjelaskan bahwa 
nilai BMN sebesar Rp2.188 triliun 
saat ini sebagian besar berasal dari 
nilai perolehan BMN dan nilai yang 
divaluasi sejak tahun 2007.

Ia memberikan contoh yaitu aset 
berupa tanah atau aset properti. 
“Tanah atau aset proprerti itu 

nilainya selalu bergerak terus, 
sehingga sangat mungkin saat ini 
nilainya under-valuasi”, terangnya. 
Namun Ia juga tidak menampik 
bahwa banyak juga aset yg 
mengalami depresiasi sehingga 
nilainya menurun. “Dalam 
konteks inilah kita perlu untuk 
menyesuaikan nilai BMN guna 
menciptakan akurasi nilai BMN 
yang lebih baik”, jelasnya.

Mantan Direktur Pelaksana 
Bank Dunia ini ini menjelaskan 
bahwa pelaksanaan inventarisasi, 
dokumentasi, pengurusan legal 
atau sertifikasi dan revaluasi 
BMN merupakan suatu rangkaian 
dalam mewujudkan tata kelola 
pemerintahan yang baik. Untuk 
mewujudkan itu, lanjutnya, 
pengguna BMN dituntut untuk 
menggunakan aset dengan 
menerapkan prinsip Highest 
and Best Use (HBU). “BMN itu 
diperoleh melalui uang pajak yang 
dibayarkan oleh rakyat dan sebagian 
lagi dibiayai melalui utang. Oeh 
karenanya, penggunaan uang 
rakyat harus dapat dipertanggung 
jawabkan kepada masyarakat,” 
harapnya.

Sri Mulyani menegaskan bahwa 
DJKN mempunyai program 
prioritas berupa monitoring 
penilaian kembali atau revaluasi 
BMN dan pengidentifikasian 
BMN idle. “BMN idle memberikan 
kerugian yang banyak. Yang 
pertama adalah kerugian terkait 
besarnya biaya pemeliharaan dan 
yang kedua adalah hilangnya 
kesempatan untuk memanfaatkan 
BMN tersebut untuk kegiatan 
ekonomi dan memajukan 
kesejahteraan rakyat”, jelasnya.  
Oleh karenanya Sri Mulyani 
meminta kepada DJKN dan 
K/L agar proses tersebut terus 
diperbaiki, termasuk bagaimana 
BMN tersebut menghasilkan 
penerimaan langsung melalui 
Pendapatan Negara Bukan Pajak 
(PNBP). Ia berharap dengan 
pemberian award ini K/L akan terus 
melakukan continuous improvement 
dan peer collaboration dengan K/L 
lainnya, sehingga pengelolaan 
BMN di Indonesia akan menjadi 
semakin baik. “Perlakukanlah, 
jagalah dan peliharalah BMN 
seperti memperlakukan, menjaga 
dan memelihara barang milik 
sendiri”, tutupnya.
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________________   Profil Kantor KPKNL Jember   ________________

Jember juga dikenal sebagai kota seribu gumuk yaitu 
dihuni oleh banyak suku, seperti Madura, Jawa, Osing 
sehingga Jember sering dikatakan sebagai miniatur 

Indonesia, yang mana perpaduan ini melahirkan kultur 
budaya baru yang dikenal sebagai pandhalungan.

Kinerja Unggul dan Prima KPKNL Jember

Perpaduan budaya yang dengan semangat dan kekuatan 
baru membuat KPKNL kota Jember semakin terpacu 
untuk melayani masyarakat. KPKNL Jember terus 
mengalami perkembangan dalam tugas dan fungsi dari 
tahun ke tahun sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 
Pada tahun 1991, KPKNL Jember hanya memiliki satu 
fungsi, yakni melayani pengurusan piutang negara. 
Kemudian dipercayakan untuk pelayanan lelang pada 
tahun 2002. Hingga akhirnya memiliki empat fungsi 
dengan pengelolaan barang milik negara dan penilaian 
aset sebagai tambahan pada tahun 2006 sampai sekarang.

Dengan moto PAPUMA (Profesionalisme, Amanah, 
Prima, Unggul, Mudah dan Akurat), KPKNL Jember terus 
berupaya melakukan peningkatan kinerja dan pelayanan 
yang lebih baik. Hal tersebut dapat terlihat dari realisasi 
pencapaian kinerja tahun 2016, dimana nilai kerja 
organisasi (NKO) mencapai 110.21%. Presentase tersebut 
terus mencerminkan peningkatan nilai kinerja dalam tiga 
tahun terakhir. 

Realisasi capaian kinerja pada tahun 2016 memperlihatkan 
hasil yang cukup memuaskan dibanding dengan target 
yang ditetapkan. Dari total lima belas IKU 
(indikator kinerja utama) yang 
ditetapkan, hanya satu indikator 
yang tidak mencapai 100%, 
namun melewati target 
yang ditetapkan 
sebesar 90%. Hasil 
kinerja yang 
signifikan terlihat 
dari indikator 
p r e s e n t a s e 
verifikasi hasil 
identifikasi dan 
pendataan BMN 
berupa tanah 
yang mencapai 
264% dari target 
yang ditetapkan 
sebesar 100%, 
kemudian diikuti 

oleh presentase kekayaan negara yang diutilisasi (214%) 
dan presentase tindak lanjut rekomendasi LHP Itjen 
yang tuntas ditindak lanjuti (171%). Selain itu, realisasi 
produk dan pengguna layanan semakin meningkat, mulai 
dari BUMN/BUMD, pemerintah daerah (instansi pusat 
maupun daerah), satker K/L, dan badan hukum swasta. 

Prestasi sebagai dedikasi pelayanan untuk negeri

Berbagai penghargaan yang didapatkan oleh KPKNL 
Jember merupakan sebuah dedikasi dan apresiasi 
dalam konsistensi pelayanan terhadap publik. Hal ini 
memacu agar lebih giat lagi meningkatkan kualitas dalam 
pengelolaan kekayaan negara yang professional dan 
akuntabel untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, 
sesuai dengan visi KPKNL Jember. 

Penghargaan tersebut diperoleh dari lingkungan 
kementrian, BUMN, maupun dari lembaga lainnya. 
Penghargaan tersebut antara lain sebagai kantor 
penyerapan anggaran tertinggi satker wilayah Jember, 
2015, kontribusi membantu penyelesaian lelang dan 
sertifikasi tanah 2016 oleh BUMN/satker lainnya di 
Jember, dan penatausahaan BMN 2016 wilayah Jember.

Inovasi menjawab tantangan era globalisasi

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan 
terhadap masyarakat, KPKNL Jember terus melakukan 
inovasi. Diantaranya meluncurkan berbagai sistem aplikasi, 
forum diskusi, menyediakan ruang untuk konsultasi dan 
informasi serta Jumat bersih-bersih peduli sesama dan 

anak yatim. 

Sistem aplikasi berbasis online 
ini sangat membantu dalam 

menyediakan informasi yang 
lebih cepat, pengumpulan 

data yang lebih efisien 
dan akurat. Peluncuran 

berbagai sistem ini 
merupakan bentuk 
inovasi KPKNL 
Jember dalam 
menjawab tantangan 
era globalisasi 
dan peningkatan 
layanan publik yang 
berkualitas dan 

bermutu.

Kota Karnaval dan Inovasi: 
Berjuang Menembus Batas dalam Menghasilkan Karya

Teks: Hendrawan Yudie S. ~ Foto: Andi Al H.

Sebutan sebagai kota karnaval tentu 
tak asing lagi bagi kota yang berada 
di Jawa Timur ini. Dengan suksesnya 
Jember Fashion Carnaval yang telah 
terselenggara sebanyak 16 kali, 
Jember menjadi salah satu ikon 
yang membanggakan Indonesia yang 
digadang-gadang tak kalah menarik 
dengan karnaval di beberapa kota dunia 
lainnya, seperti Pasadena (Amerika 

Serikat) dan Rio De Janeiro (Brazil). 
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________________   Profil Kantor KPKNL Dumai   ________________

Filosofi Bunga Seroja: 
Berjuang Menembus Batas dalam Menghasilkan Karya

SEROJA, motto KPKNL Dumai yang merupakan 
singkatan dari Semangat, Enerjik, Ramah, Optimis, 
Jujur dan Amanah. SEROJA memiliki makna dan filosofi 
tersendiri bagi KPKNL Dumai. Bercerita mengenai 
seroja, terdapat filosofi yang membuat bunga ini 
menjadi berbeda dengan lainnya. Bunga yang dikenal 
dengan istilah “The Sacred Lotus” ini tumbuh di dasar 
lumpur kolam, sungai atau rawa, namun tetap berjuang 
menembus permukaan air, mencari sinar matahari 
kemudian menghasilkan bunga yang indah. Maknanya, 
walaupun KPKNL Dumai berada di kota kecil, namun 
harus tetap menghasilkan karya. Oleh karena itu, setiap 
prestasi yang diukir haruslah diperlihatkan dan berguna 
untuk dinikmati oleh orang banyak.

Dalam upaya menggalakkan program DJKN Hijau, 
KPKNL Dumai telah membangun green house yang 
dinamakan seroja green house. KPKNL Dumai sangat 
mendukung upaya peduli lingkungan, apalagi dengan 
kondisi cuaca di Dumai yang tergolong cukup panas. 
Seroja green house merupakan wujud sinergi dan inisiatif 
dari para pegawai bahkan pramubakti honorer dengan 
menyumbangkan tanamannya untuk penghijauan di 
area kantor dan perumahan. Hal ini juga merupakan 

bentuk semangat aktif para pegawai dalam menghadapi 
tantangan cuaca di Dumai, dibandingkan hanya duduk 
berdiam diri mengeluhkan keadaan. Seperti yang 
diungkapkan oleh Guntur (kepala KPKNL Dumai), “lebih 
baik menyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan”.

Menerapkan nilai-nilai Kementrian Keuangan dalam 
Transformasi Kelembagaan & Good Governance

KPKNL Dumai didirikan pada tahun 2007 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
135/PMK.01/2006. Berdasarkan PMK tersebut, 
KPKNL Dumai mempunyai empat wilayah kerja di 
kota/ kabupaten, yakni di Kota Dumai, Kabupaten 
Bengkalis, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Rokan Hilir. 
Dengan berdirinya Kabupaten Kepulauan Meranti yang 
merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis pada 
tahun 2009, KPKNL Dumai kemudian memiliki lima 
wilayah kerja.

Kantor ini telah menerapkan beberapa aplikasi yang 
disarankan kantor pusat dan menciptakan budaya kerja 
yang lebih proaktif dalam melayani. Juga dalam pelayanan 
kepada satker, tahun ini KPKNL telah melaksanakan IHT 
(Inhouse Training) dengan mendatangkan trainer dari 

Pertamina sebagai bentuk kerjasama 
sharing ilmu, pengetahuan dan 
keterampilan.

Pemberian Tugas yang Challenging 
akan memunculkan orang yang 
kreatif

Tantangan internal yang harus 
dihadapi adalah jumlah pegawai 
KPKNL Dumai yang terbilang sedikit, 
total pegawai yang aktif adalah 
delapan belas. Meskipun dengan 
jumlah SDM yang terbatas, Guntur 
tetap menekankan bahwa selain 
melaksanakan tugas dan fungsi, 
semua pegawai harus menguasai 
tugas dan fungsinya di seksi masing-
masing dan juga seksi lain, seperti 
bendahara bisa menjadi tim penilai 
dan juga melakukan pekerjaan 
humas (fotografi dan menulis). 
Setiap pegawai harus terbiasa dengan 
multitasking dan harus multitalented 
juga. “Pemberian tugas yang 
challenging akan memunculkan orang 
yang kreatif”, ungkap Guntur.

KPKNL Dumai juga mendukung 
program efisiensi anggaran. Sebagai 
kepala kantor, Guntur juga ikut 
aktif mengontrol anggaran. Dengan 
adanya efisiensi ini, setiap kegiatan 
dan pelaksaan tugas dimonitoring 
langsung penggunaan anggarannya. 
Kendati demikian, pembatasan 
penggunaan anggaran tersebut 
tidak serta merta membatasi kinerja 
pegawai. Hal ini dianggap sebagai 
tantangan baru untuk optimalisasi 
sumber daya dengan kinerja yang 
dihasilkan.

Tantangan lainnya yakni 
harapan dari Ibu Menteri 
Sri Mulyani agar DJKN 
menjadi revenue center. 
Langkah-langkah yang telah 
dilakukan adalah melaksanakan 
inventarisasi khususnya di seksi 
PKN. Melakukan inventarisasi 
dengan mendata aset-aset yang 

idle yang memiliki potensi sebagai 
revenue center. Pada tahun 2016 
telah dilaksanakan sosialisasi 
tentang pemanfaatan BMN dengan 
mengundang beberapa satuan kerja 
(satker) serta mengadakan BMN 
Awards sebagai bentuk apresiasi dan 
motivasi kepada satker.

Program Unggulan dan Inovasi 

Dalam upaya memberikan pelayanan 
unggul, KPKNL Dumai membuat 
berbagai program dan inovasi. 
Soljadesk untuk meningkatkan 
kualitas pelayanan tamu dan survey 
atas pelayanan yang diberikan, apakah 
ada kritik, saran ataupun masukan. 
Untuk meningkatkan keterampilan 
dan kompetensi pegawai, KPKNL 
Dumai memiliki fasilitas yang 
dikenal dengan perpustakaan belajar 
jujur. Di perpustakaan ini, pegawai 
dapat datang, memilih, mencatat 
dan mengembalikan sendiri buku 
yang dipinjam. Kemudian ada 
aplikasi AP3M (Aplikasi Persiapan 
Penyerahan Piutang Macet) untuk 
pengurusan piutang.

Sesuai dengan nama kotanya, 
program Dumay (dunia maya) juga 
sedang digalakkan KPKNL ini 
dengan memanfaatkan social media 
sebagai sarana komunikasi dengan 
satker, pengguna jasa dan masyarakat. 
Hal ini juga 

diperlukan untuk dokumentasi, 
komunikasi dan publikasi kegiatan. 
Social media seperti facebook, 
Instagram dan website dapat efektif 
untuk menjalin komunikasi dengan 
masyarakat di dunia maya. Konten 
yang dipublikasikan berupa berita 
dari event yang dilakukan, informasi 
pelaksaan lelang e-auction, hingga 
challenge/kuis kepada masyarakat.

Mewujudkan Organisasi yang 
Berkembang seperti Tuntutan 
Zaman

Mengikuti perkembangan zaman, 
KPKNL Dumai memberikan 
kesempatan yang sangat terbuka 
kepada pegawainya untuk mengikuti 
pendidikan dan pelatihan (diklat)
guna mengembangan potensi dan 
keterampilan. Selain itu, Guntur 
mengusulkan diklat yang mengikuti 
perkembangan dan kemajuan 
teknologi. Menggunakan berbagai 
aplikasi berbasis internet dan 
memanfaatkan media sosial untuk 
berkomunikasi dengan pengguna 
jasa. 

Prestasi dan Penghargaan

Sebagai bentuk dedikasi atas 
optimalisasi kualitas pelayanan 
kepada pengguna jasa, KPKNL 
Dumai diapresiasi dengan berbagai 
penghargaan. Pada tahun 2016 
menjadi finalis lomba fotografi dan 
penghargaan atas tercapainya hasil 
penagihan piutang pemerintah 
Kabupaten Siak Lebih dari 1 

Milyar Rupiah. Pada tahun 2015 
menjadi juara 2 lomba fotografi 
sewindu DJKN dan peringkat 
3 pejabat lelang berkinerja 
terbaik se-Kanwil DJKN Riau, 
Sumatera Barat dan Kepulauan 
Riau. Penghargaan tersebut 

adalah bentuk kerja keras dan 
semangat KPKNL Dumai dalam 

meningkatkan kinerja dan kualitas 
layanan yang seroja.

Teks: Acep Hadinata ~ Foto: Ferdian Jati P. 
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________________   Profil Kantor KPKNL Surakarta ________________

Teks: Ali Ridho ~ Foto: Paundra Adi R.

Melayani dengan Pasti 

Berbekal Filosofi Padi

Yusdhistira dan KPKNL Surakarta

Datang ke KPKNL Surakarta kita langsung disambut 
oleh Yudhistira, Putra Kuru kakak tertua dari tokoh 
Pandawa Lima. Mengapa Yudhistira? “ Yudhistira adalah 
simbol kejujuran, dalam konteks Kementerian Keuangan 
mewakili nilai integritas.” Kata Arif Rochman, Kepala 
KPKNL Surakarta berargumen. Yudhistira digambarkan 
sebagai tokoh yang tidak pernah berbohong, menjaga 
amanah, menjamin kepastian. Kata PASTI inilah yang 
mempunyai korelasi dengan KPKNL Surakarta. “Kami 
mempunyai motto PASTI, pasti  prosedurnya, pasti 
petugasnya, pasti persyaratannya, pasti biayanya, pasti  
waktunya serta pasti hak dan kewajibannya.” PASTI juga 
berarti Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan 

Integritas, ungkap alumnus Fakultas Hukum Universitas 
Gadjah Mada tersebut bersemangat.

Empat Pilar Fokus Perhatian 

Dalam meningkatkan kinerja dan layanan KPKNL 
Surakarta berkonsentrasi pada empat pilar pokok. 
Kekuatan SDM dalam sebuah kantor menjadi pilar 
pertama yang diperhatikan secara khusus. Pilar penting 
lainnya adalah sarana dan prasarana, sIstem informasi dan 
inovasi, serta mutu layanan. 

Fokus perhatian di bidang SDM ditujukan pada 
kedisiplinan, keterampilan, sikap dan perilaku, tingkat 
kepekaan/respon, dan pengembangan pegawai. 

Dengan wilayah kerja meliputi 7 
Kabupaten/kota ,KPKNL Surakarta 
didukung oleh SDM berjumlah  43 
orang. Persebaran kemampuan di 
setiap seksi disesuaikan dengan  
kebutuhannya. “Saya percaya dengan 
SDM kami.  Di sini hanya perlu 
untuk membangkitkan mereka untuk 
berkreasi”. Ada hal unik yang menjadi 
tantangan dalam manajemen SDM. 
Apa itu? Filosofi Padi. Di wilayah 
kerja KPNL Surakarta, terdapat 
kecenderungan semakin berkompeten 
seorang pegawai, semakin enggan 
muncul, sehingga selaku manajer 
harus mampu untuk membangkitkan 
kemauan dan kemampuan para 
pegawai untuk bersedia tampil dan 
mencurahkan segala kemampuannya 
untuk didedikasikan pada  
kepentingan organisasi. Budaya jawa 
yang ewuh pakewuh serta kota Solo 
yang notabene zona nyaman menjadi 
tantangan tersendiri. Bagaimana 
membangkitkan atau memancing 
agar mau tampil? Arief berbagi kiat. 
“Kalo ada event , kawan-kawan saya 
kumpulkan. Kita bentuk tim kreatif, 
nah mereka yang akan memikirkan 
dan mengonsep, kemudian 
dipresentasikan”, ungkap Arief.  Maka 
tak heran KPKNL Surakarta kerap 
menajadi tuan rumah berbagai acara 
regional maupun nasional. 

Inovasi dalam pelayanan

Inovasi dalam pemberian pelayanan 
sudah menjadi keniscayaan. Selain 
menggunakan  inovasi yang sudah 
digagas Kantor Pusat DJKN, 
KPKNL Surakarta berinisiatif untuk 
meningkatkan kualitas  dengan 
pembuatan aplikasi.  Kualias layanan 
bukan hanya ditentukan oleh 
bagaimana pelayanan terhadap 
pengguna jasa yang secara 
langsung datang, namun lebih 
jauh bagaimana semua proses 
termasuk sistem administrasi 
tertata dengan baik.  Setiap 
tahapan diproses sesuai 

ketentuan serta  sistem evaluasi 
dan monitoring yang dilaksanakan 
dengan baik.

Untuk memastikan proses 
berjalan baik, maka perlu dibuat 
semacam early warning system  
yang memberikan informasi 
bereksinambungan mengenai 
aktifitas kegiatan layanan. KPKNL 
memiliki dashboard yang berisi 
informasi kinerja layanan KPKNL 
yaitu SIMOLA (Sistem Monitoring 
Layanan Kekayaan Negara). Aplikasi 
dibangun bekerjasama dengan 
programmer yang berada di Kanwil 
Jawa Tengah dan DIY. Tahun 2016 
kami menerima permohonan 13 jenis 
layanan unggulan sebanyak 4.896. 
“ Setengah mati saya selaku manajer 
bisa mengontrol semuanya, apabila 
tidak ada tools yang mempermudah” 
kata Arief terkekeh. Manfaat yang 
langsung dinikmati Kepala Kantor 
dapat memantau berkesinambungan 
setiap proses layanan, sehingga jika 
ada permasalahan dapat diketahui 
lebih dini, tanpa menunggu laporan 
dari bawah. Dengan demikian 
dapat diambil langkah antisipasi 
dan mengambil tindakan lebih 
cepat. Karena keandalan SIMOLA 
KPKNL Surakarta menuangkan 
dalam roadmap-nya bahwa  tahun 
2018 SIMOLA dapat diterapkan 
di level Kanwil DJKN Jawa Tengah 
dan DIY dan tahun berikutnya dapat 
diaplikasikan secara nasional.

Inovasi andalan lainnya adalah 
e-corner. Dengan aplikasi ini 

stakeholder dapat memantau sampai 
mana permohonan yang dimintakan 
kepada KPKNL. Dengan e-corner 
ini para pemangku kepentingan 
dapat melayangkan kritik, saran dan 
pengaduan. 

Disamping dua inovasi di atas KPKNL 
Surakarta juga mengembangkan 
Si-APEL (Sistem Administrasi 
Penatausahaan laporan Penilaian) 
untuk memudahkan Laporan 
Penilaian serta Aplikasi MIRASA 
(Minuta Risalah Lelang) sebuah 
aplikasi yang memudahkan para 
pegawai untuk menatausahakan 
minuta risalah lelang.

Kantor yang efisien

Efisiensi  diimplementasikan secara 
nyata. Terbukti dari pagu dipa 2.8 
M dapat  dilakukan penghematan 
sebesar 936 juta rupiah atau sekitar 
32 %. Untuk mencapai efisiensi 
berbagai jurus  dipakai, diantaranya 
adalah optimalisasi e-Auction yang 
menjadi upaya jitu. 

Dari pelaksanaan e-Auction yang 
mencapai 93 % impact efisiensi 
anggaran terasa, karena pegawai tidak 
perlu keluar kantor alias menghemat 
perjalanan dinas. Upaya lain, efisiensi 
dalam hal penganann perkara, 
satu surat tugas untuk menangani 
5-7 perkara. Efisiensi lainnya 
dengan program  KPKNL go green, 
pembatasan pelaksanaan lembur, dan 
jamuan rapat.

Menyinggung program Revaluasi 
BMN yang sedang berlangsung, 
KPKNL Surakarta siap menyelesaikan 
dengan tuntas, tepat waktu dan tepat 
kualitas. “Masing-masing KPKNL 
mempunyai karakter dan cara 

tersendiri untuk menyelesaikannya. 
Insya Allah kami akan 
menyelesaikannya “ pungkasnya 
mantap.

Siapa yang tak kenal Kota Surakarta yang populer juga disebut Solo? Wilayah dataran berada di selatan 
Pulau Jawa yang masuk pada Bumi Mataram. negeri  para raja, terkenal dengan budaya Jawa yang adi 
luhung. Kota sarat makna, kaya dengan warisan budaya simbol menjadi sumber inspirasi yang tiada 
habisnya. Deru modernisasi dan perkembangan zaman memang sedikit demi sedikit mengikis kuatnya 
budaya the center of Java. Namun  kuatnya kultur telanjur menjadi identitas masyarakat tanpa kecuali 
salah insitusi kebanggaan DJKN, KPKNL Surakarta yang baru saja menyabet juara I Kantor Percontohan. 
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Dengan mempertimbangkan berbagai potensi 
dan keunggulan yang dimiliki serta tantangan 
pembangunan yang harus dihadapi, 

Indonesia memerlukan suatu transformasi ekonomi 
berupa percepatan dan perluasan pembangunan 
ekonomi menuju negara maju sehingga Indonesia 
dapat meningkatkan daya saing sekaligus 
mewujudkan kesejahteraan untuk seluruh rakyat 
Indonesia. Perubahan pola pikir paling mendasar 
adalah pemahaman bahwa pembangunan ekonomi 
membutuhkan kolaborasi bersama antara pemerintah 
pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara 
(BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD) dan 
swasta (dalam semangat Indonesia Incorporated). 
Perlu dipahami, kemampuan pemerintah melalui 
ABPN dan APBD dalam pembiayaan pembangunan 
sangat terbatas. Di sisi lain semakin maju 
perekonomian suatu negara, maka semakin kecil pula 
proporsi anggaran pemerintah dalam pembangunan 
ekonomi. 

Dinamika ekonomi suatu negara pada akhirnya 
akan tergantung pada dunia usaha yang mencakup 
BUMN, BUMD, dan swasta domestik dan asing 
(MP3EI,2011). Berdasarkan data anggaran 
infrastruktur pada APBN dari tahun 2012 s.d. 
2017 selalu mengalami kenaikan tiap tahun. 
Pada tahun 2017 anggaran infrastruktur sebesar 
Rp387,3 triliun, naik sebesar Rp74 tiliun dari tahun 
sebelumnya. 

Pengembangan proyek infrastruktur dilakukan 
dengan pendekatan breakthrough yang didasari oleh 
semangat “Not Business As Usual”, melalui perubahan 
pola pikir bahwa keberhasilan pembangunan 
ekonomi tidak hanya tergantung pada pemerintah 
saja melainkan merupakan kolaborasi bersama antara 
pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, 
BUMD, dan swasta. Pihak swasta akan diberikan peran 
utama dan penting dalam pembangunan ekonomi 
terutama dalam peningkatan investasi dan penciptaan 
lapangan kerja, sedangkan pihak pemerintah akan 
berfungsi sebagai regulator, fasilitator dan katalisator. 

Dari sisi regulasi, pemerintah akan melakukan 
deregulasi (debottlenecking) terhadap regulasi yang 
menghambat pelaksanaan investasi. Fasilitasi dan 
katalisasi akan diberikan oleh pemerintah melalui 
penyediaan infrastruktur maupun pemberian insentif 
fiskal dan non fiskal (MP3EI,2011). Pemerintah 
sebelumnya telah menyusun Masterplan Percepatan 

dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 
atau (MP3EI) dan sekarang disesuaikan dengan 
kebijakan pemerintah saat ini dengan  berpedoman 
pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) 2015-2019 untuk mewujudkan 
Nawacita yang menjadi komitmen Pemerintah.

Dalam RPJMN 2015-2019 disebutkan bahwa 
investasi dalam infrastruktur mempunyai dampak 
langsung terhadap pertumbuhan ekonomi negara. 
Kondisi infrastruktur Indonesia hingga saat ini 
masih tertingal dibandingkan negara-negara di 
ASEAN seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. 
Dalam rangka mengatasi ketertinggalan tersebut, 
maka dalam RPJMN 2015-2019, percepatan 
pembangunan bidang infrastruktur menekankan 
empat prioritas utama yaitu:

1. Penguatan konektivitas nasional untuk mencapai 
keseimbangan pembangunan;

2. Pembangunan transportasi massal perkotaan;

3. Pembangunan infrastruktur/prasarana dasar;

4. Peningkatan efektivitas, serta efisiensi pembiayaan 
dalam penyediaan infrastruktur.

Pemerintah  berupaya fokus memprioritaskan 
pembangunan infrastruktur yang diikuti upaya 
menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan 
antar wilayah. Oleh karena itu, dalam rangka 
mendukung prioritas utama dalam RPJMN 2015-
2019 maka pada tahun 2017 anggaran infrastruktur 
meningkat  signifikan.

Dalam rangka memenuhi pembangunan infrastruktur 
tersebut, seringkali kali pemerintah dihadapkan 
pada anggaran pemerintah yang terbatas. Oleh 
karena itu, kebutuhan dana dari pihak swasta dan 
public private partnership (PPP) semakin meningkat. 
Sebagai contoh pembangunan kereta cepat Jakarta-
Bandung, pembangunan kereta cepat Jakarta-
Surabaya dan pembangunan jalan tol. Selain itu, 
kebutuhan lahan untuk pembangunan infrastruktur 
juga semakin terbatas dan seandainya ada nilainya 
relatif mahal. Oleh karena itu, mekanisme PPP 
akan semakin menarik untuk diimplementasikan 
karena diharapkan memberi dampak positif antara 
lain adanya pembagian risiko proyek antara pihak 
pemerintah dan swasta, penghematan anggaran 
infrastruktur, serta memberikan  manfaat ekonomi 
yang lebih luas misalnya penciptaan lapangan kerja, 
pengurangan tingkat kriminalitas,  dan peningkatan 
pendapatan masyarakat. 

PERAN DJKN DALAM 
MENDUKUNG 

PEMBANGUNAN NASIONAL

Agus Budianta - KPKNL Pontianak

________________   Kolom BMN   ________________

Saat ini Indonesia sedang dihadapkan 
pada kebutuhan infrastruktur dalam 
rangka mendukung pertumbuhan 
ekonomi. Keberadaan Indonesia di pusat 
baru gravitasi ekonomi regional dan global 
yaitu kawasan Timur Asia, mengharuskan 
Indonesia mempersiapkan diri lebih baik 
lagi untuk mempercepat terwujudnya 
negara maju dengan hasil pembangunan 
yang dapat dinikmati secara merata oleh 

seluruh masyarakat.
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Pembangunan infrastruktur tersebut tentu akan 
menambah aset Negara dan dalam penyediaan 
infrastruktur dengan memanfaatkan aset berupa 
barang milik negara (BMN) tentu semakin 
meningkat. BMN tersebut dikelola oleh Direktorat 
Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian 
Keuangan. Disini dapat diketahui DJKN memiliki 
peran penting dalam mendukung pembangunan 
nasional melalui pengelolaan BMN. Dengan 
anggaran infrastruktur yang semakin meningkat 
maka semakin besar juga aset atau yang  harus 
dikelola. 

Salah satu wujud nyata peran serta DJKN dalam 
pembangunan infrastruktur adalah dengan adanya 
Penandatanganan Nota Kesepahaman Penggunaan 
Dana Badan Usaha Terlebih Dahulu Untuk 
Pengadaan Tanah Tahun 2017, dengan harapan 
dapat mempercepat proses pengadaan tanah untuk 
infrastruktur. Kesepakatan tersebut melibatkan 
Kementerian Pekerajaan Umum dan Perumahan 
Rakyat (PUPR), Kementerian Keuangan dan Badan 
Usaha. Penandatanganan nota kesepahaman 
dilakukan antara 32 badan usaha untuk pengadaan 
tanah jalan tol, dan 6 badan usaha untuk bendungan 
dengan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) 
dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Hal ini 
dilakukan guna menghemat pengeluaran pengadaan 
tanah karena adanya “permainan” para spekulan 
tanah.

DJKN juga memiliki peran penting dalam 
mendukung pembangunan nasional melalui 
pengelolaan Barang Milik Negara antara lain:

1. Fungsi strategis DJKN yang berkaitan dengan 
mandat konstitusional yaitu Pasal 33 ayat 3 UUD 
1945, dimana mandat konstitusional merefleksikan 
bahwa satu-satunya yang secara struktural dekat dan 
melaksanakan mandat tersebut adalah DJKN;

2. DJKN berkontribusi mempengaruhi kualitas 
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Hal 
ini karena DJKN mengelola sebagian besar aset 
yang tertera pada LKPP. DJKN mengelola anggaran 
Bendahara Umum Negara (BUN), Laporan Barang 
Milik Negara (LBMN), dan investasi pemerintah 
(yang ternyata dua pertiga dari LKPP itu ada dalam 
pengelolaan DJKN) sehingga  ke depan DJKN akan 
lebih berperan dalam konteks nasional;

3. DJKN menjadi kontributor dalam perekonomian 
nasional melalui beberapa fungsi, salah satunya 
mengawal BUMN yang merupakan kekayaan negara 

dipisahkan sehingga BUMN dapat menjalankan 
fungsinya dengan benar;

4. Peran DJKN sebagai emerging organization yang 
harus dinamis dan responsif terhadap kebutuhan 
organisasi dan bisnis modern (Hadiyanto, 2013). 

Berdasarkan data Nilai BMN dari tahun ke tahun  
semakin meningkat dimana sesuai LKPP (audited) 
2016 diketahui nilai BMN per 31 Desember 2016 
sebesar Rp.5.456,88 triliun sehingga tanggung 
jawab yang diemban DJKN dalam pengelolaan BMN 
tentunya akan semakin besar dan diharapkan dapat 
lebih memberikan kontribusi bagi kemakmuran 
rakyat.

Perubahan paradigma pengelolaan Barang Milik 
Negara dimulai pada tahun 2006 dengan terbitnya 
Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang 
pengelolaan barang milik negara/darah dimana 
sebelumnya Pengelola dan Pengguna Barang lebih 
banyak bertindak sebagai asset administrator berubah 
menjadi asset manager. Perubahan paradigma 
tersebut mendorong sinergi dan profesionalisme 
sehingga mempercepat terwujudnya tertib 
administrasi, tertib fisik dan tertib hukum dalam 
pengelolaan Barang Milik Negara. Sejalan dengan 
permasalahan di bidang pengelolaan BMN yang 
semakin kompleks, maka pemerintah menerbitkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 
6 tahun 2006.

DJKN selaku asset manager berkepentingan untuk 
menjaga siklus pengelolaan BMN mulai dari 
perencanaan kebutuhan sampai dengan penghapusan 
sehingga pengelolaan BMN dapat dilaksanakan 
secara tertib, optimal, efisien, efektif dan akuntabel. 
Telaah atas Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) 
yang diajukan oleh Kementerian dan Lembaga 
merupakan wujud upaya DJKN mengintegrasikan 
system pengelolaan aset dan penganggaran. Hal 
ini dilakukan  dalam rangka mendukung kebijakan 
fiskal karena adanya keterbatasan angaran dengan 
melakukan efisiensi belanja untuk mendorong agar 
belanja negara lebih berkualitas antara lain melalui 
penghematan belanja (cost saving) dan belanja 
yang tidak prioritas. RKBMN  menjadi kunci dalam 
menjawab permasalahan inefisiensi anggaran dan 
pemanfaatan aset, serta pengadaan BMN yang 
tidak efektif. Dengan RKBMN ini maka akan dapat 
diseleksi maka BMN yang merupakan “kebutuhan” 

dan mana BMN yang merupakan 
“keinginan” (belum tentu 
dibutuhkan/prioritas).

Permasalahan ruang fiskal 
yang terbatas, DJKN dituntut 
berperan aktif dengan melakukan 
optimalisasi Penerimaan Negara 
Bukan Pajak (PNBP) dari 
pengelolaan kekayaan Negara. 
Berdasarkan pada Pasal 1 angka 
10 Peraturan Pemerintah Nomor 
27 tahun 2014, yang dimaksud 
dengan pemanfaatan BMN 
adalah “Pendayagunaan BMN/
BMD yang tidak digunakan untuk 
penyelenggaraan tugas dan fungsi 
kementerian/lembaga/satuan 
kerja perangkat daerah dan/
atau optimalisasi  BMN/BMD 
dengan tidak mengubah status 
kepemilikan.”

Dari definisi tersebut dapat 
ditekankan adanya upaya dari 
pemerintah untuk memanfaatkan 
BMN yang tidak digunakan 
untuk penyelenggaraan tugas 
dan fungsi (idle) dan optimalisasi 
BMN sehingga dapat memberikan 
manfaat yang sebesar-besarnya 
bagi negara. Selanjutnya pada 
Pasal 27 disebutkan bentuk-
bentuk pemanfaatan Barang Milik 
Negara yaitu berupa

1. Sewa

2. Pinjam Pakai

3. Kerjasama Pemanfaatan

4. Bangun Guna Serah atau 
Bangun serah Guna

5. Kerja sama Penyediaan 
Infrastruktur

Dengan semangat perubahan 
menjadi asset manager diharapkan 
akan mendorong optimalisasi 
atas utilisasi BMN yang ada di 
kementerian/lembaga antara lain 
dengan melakukan pemanfaatan 
BMN. Pada Peraturan Pemerintah 
Nomor 27 tahun 2014 

telah ada kemajuan dimana 
pemanfaatan BMN tidak hanya 
untuk BMN idle namun juga 
dimungkinkan untuk BMN yang 
masih digunakan dalam rangka 
penyelenggaran tugas dan fungsi 
dengan mempertimbangkan 
optimalisasi BMN. Oleh karena 
itu, dapat dilakukan pemanfaatan 
bendungan, pemanfaatan jalur rel 
dan lain-lain.

Dalam prakteknya, pemanfaatan 
BMN tersebut belum 
diaplikasikan secara benar oleh 
kementerian/lembaga. Seringkali 
dijumpai pemanfaatan yang 
ada belum diajukan atau hingga 
mendapat persetujuan dari DJKN. 
Hasil pemanfaatan tersebut juga 
tidak disetorkan ke kas negara. 
Kurangnya kepedulian serta 
kesadaran dari Pengguna Barang 
telah merugikan negara yang 
pada akhirnya akan berpengaruh 
kepada perekonomian dan 
kesejahteraan rakyat pada 
umumnya. 

Seringkali Pengguna Barang 
merasa bangga karena memiliki 
aset yang besar, padahal semakin 
besar aset yang digunakan 
maka dituntut semakin besar 
tanggung jawab yang diemban. 
Terdapat kemungkinan ada 
aset idle pada Pengguna Barang 
tersebut akan tetapi enggan untuk 
menyatakan sebagai BMN idle 
dan menyerahkan ke Pengelola 
Barang.  Kiranya mindset 
Pengguna Barang hanya sebatas 
“menggunakan” BMN dapat 
lebih ditekankan lagi dan bukan 
memanfaatkan sesuai dengan 
keinginannya. Oleh karena 
itu, penegakan hukum dengan 
berpedoman ketentuan yang 
berlaku sangat penting dengan 
mengoptimalkan pelaksanaan 
pengawasan dan pengendalian 

BMN serta apabila dimungkinkan 
melakukan eksekusi atas 
ketentuan dalam Pasal 100 
PP Nomor 27 tahun 2014 
dimana pejabat atau pegawai 
yang melaksanakan pengelolaan 
BMN/BMD yang menghasilkan 
penerimaan negara/daerah 
dapat diberikan insentif. Prinsip 
insentif finansial masih dapat 
mempengaruhi kinerja dimana 
setiap orang cenderung pada 
insentif finansial.

Selain pemanfaatan BMN, 
dalam siklus pengelolaan BMN 
juga terdapat proses penjualan 
BMN yang dapat memberikan 
kontribusi PNBP. Dalam rangka 
optimalisasi PNBP penjualan 
BMN perlu ditekankan agar 
seluruh lelang BMN wajib 
dilaksanakan melalui e-Auction 
sehingga diharapkan dapat 
memperoleh harga yang optimal 
karena menjangkau setiap 
orang, tidak terikat lokasi dapat 
melakukan penawaran sehingga 
terjadi persaingan yang sehat dan 
tidak ada lagi istilah BMN dibeli 
sendiri oleh yang memakai BMN 
dimaksud. 

Selain itu, perlu dilakukan 
simplikasi dan efisiensi proses 
penjualan BMN dengan 
memanfaatkan teknologi 
informasi. Hal ini didasari kondisi 
geografis wilayah kerja terutama 
yang berada di luar jawa, dimana 
untuk melakukan penjualan BMN 
sampai dengan proses barang 
tersebut terjual melalui proses 
yang memakan waktu relatif 
lama dan biaya yang seringkali 
lebih besar dari nilai BMN yang 
akan dijual tersebut. Memang 
seringkali kita dihadapkan 
pada prinsip transparansi dan 
akuntabel dengan prinsip efektif 
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dan efisien serta cost and benefit 
dimana nilai hasil bersih lelang lebih 
kecil daripada biaya untuk mengurus 
penjualan BMN dimaksud sampai 
dengan lelang (termasuk perjalanan 
dinas). Namun demikian, terobosan 
dengan memanfaatkan teknologi 
informasi bisa menjadi solusi 
atas permasalahan tersebut dan 
dapat berjalan beriringan dimana 
pengelolaan BMN dilaksanakan 
dengan transparan, akuntabel, 
efektif dan efisien serta memberikan 
keuntungan yang maksimal bagi 
negara. 

Dalam rangka efisiensi anggaran 
dengan mengoptimalkan teknologi 
informasi dapat diterapkan 
dalam rekonsiliasi BMN dengan 
meminimalkan satuan kerja 
yang datang ke KPKNL, dengan 
penandatangan Berita Acara 
Rekonsiliasi (BAR) secara elektronik. 
Semoga simplikasi dan efisiensi 
dapat lebih menunjukkan peran 
serta aktif DJKN dalam mendukung 
kebijakan fiskal.

Sebagaimana disampaikan Direktur 
BMN bahwa fase pengelolaan BMN 
oleh DJKN dimulai dengan asset 
administrator yang berfokus pada 
aspek tertib hukum, tertib fisik dan 
tertib administrasi. Kemudian fase 
DJKN sebagai asset manager yang 
berfokus pada konsep let manager’s 
manage dan dengan jargon mari 
benahi aset negara. Fase saat ini yaitu 
fase DJKN sebagai revenue center yang 
esensinya adalah menuju aset dengan 
zero idle. Fase selanjutnya yaitu 
penyusunan pengelolaan kinerja aset 
dimana aset akan diasumsikan sama 
dengan pengelolaan kinerja manusia, 
sehingga bisa dinilai baik atau buruk 
dalam kinerjanya. Rentetan fase-
fase pengelolaan BMN dimaksud 
merupakan wujud keseriusan dan 
komitmen DJKN dalam melakukan 
pengelolaan BMN yang lebih baik. 
Kiranya sebelum menuju pengelolaan 

kinerja aset, DJKN dapat lebih 
mengoptimalkan revenue center guna 
mendukung optimalisasi PNBP dari 
pengelolaan BMN dengan penegakan 
ketentuan serta penekanan pada 
Pengguna Barang agar lebih peduli 
dalam  rangka pemanfaatan BMN.

Fase pengelolaan kinerja aset 
menarik untuk dicermati karena akan 
menunjukkan peran penting DJKN 
dalam pengelolaan BMN. Pegawai 
DJKN dan stakeholder yang terkait 
dituntut untuk lebih peduli atas aset 
berikut kinerja aset tersebut. BMN 
merupakan  harta kekayaan yang 
dimiliki oleh negara yang mana 
harus dijaga dan dipelihara dengan 
baik. Apabila BMN terpelihara 
dengan baik, maka nilai dari 
BMN tersebut tidak akan banyak 
mengalami penurunan dan untuk 
beberapa BMN seperti tanah nilainya 
akan semakin meningkat. Dengan 
melakukan evaluasi kinerja BMN 
maka akan dapat diketahui apakah 
sudah baik atau belum, apakah perlu 
dilakukannya tambahan investasi 
atau tidak sehingga dengan evaluasi 
kinerja aset dapat mendukung dalam 
pengambilan keputusan atas berbagai 
tindakan yang perlu dilakukan 
antara lain untuk mempertahankan 
aset, memperbarui, pemeliharaan 
atau keputusan untuk penjualan/
penghapusan dan penggantian atas 
aset tersebut.

Evaluasi aset menurut Arik Hariyono 
(2007:46) adalah kegiatan untuk 
menentukan apakah kinerja aset 
memadai untuk mendukung strategi 
penyediaan pelayanan yang telah 
ditentukan. Evaluasi program 
pelayanan mencakup evaluasi atas 
kinerja aset. Kinerja aset ditinjau 
ulang (review) secara rutin dengan 
pembanding praktik terbaik (best 
practice) untuk mengidentifikasi 
aset-aset yang kinerjanya buruk, atau 
membutuhkan biaya terlalu tinggi 
untuk dimiliki atau dioperasikan. 

Aset-aset yang dipelihara secara 
tidak memadai dapat dilakukan 
alih investasi dalam aset. Evaluasi 
hendaknya dapat menemukan aset-
aset yang memiliki kapasitas berlebih, 
atau melebihi kebutuhan.  Aset  yang 
dipelihara secara tidak memadai 
dapat menimbulkan potensi 
risiko keamanan atau kesehatan, 
mengganggu pelayanan utama, 
atau menimbulkan pengeluaran tak 
terduga untuk perbaikan kerusakan. 
Menurut Hariyono (2007:46), 
seluruh aset yang saat ini sedang 
digunakan untuk memberikan 
pelayanan perlu diidentifikasi dan  
harus ditentukan seberapa efektif 
aset-aset tersebut mendukung 
kebutuhan pelayanan. Hasil evaluasi 
tersebut  harus disertakan dalam 
laporan kinerja yang terintegrasi. Aset 
harus dievaluasi dalam hal kondisi 
fisik, fungsionalitas, utilisasi dan 
kinerja finansial.

Fase pengukuran kinerja BMN 
ini relevan dengan kebijakan 
pembangunan bidang infrastruktur 
sehingga dengan melakukan 
pengukuran kinerja akan mendukung 
pengambilan keputusan dalam 
penganggaran infrastruktur dengan 
mengoptimalkan BMN yang ada. 

Berdasarkan uraian diatas, peran 
DJKN dalam pembangunan nasional 
sangatlah nyata dan upaya-upaya 
yang telah dilakukan senantiasa 
berkelanjutan. Pengelolaan BMN 
membutuhkan komitmen yang 
mengikat karena nilainya setiap 
tahun tentu akan terus meningkat. 
Oleh karenanya tanggung jawab 
DJKN selaku Pengelola Barang 
akan semakin besar. Simplikasi 
dan efisiensi dalam memberikan 
pelayanan diharapkan mampu 
menunjukkan kiprah nyata sebagai 
salah satu unit eselon I Kementerian 
Keuangan dalam mendukung 
pembangunan nasional.
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Other Benefits

Use this opportunity to visit 
interesting places around, or even a 
nearby country. Discover new food 
and new interest, places with different 
cultures sure have something new 
to offers. Get to know your fellow 
students and make new friends. In 
short, enjoy the journey.

What to prepare?

Be it a full two years degree program 
or a quick shortcourse, studying 
abroad on scholarship is a privilege. 
You have to earn it. You will face 
competition against others to earn 
that right.  Here are a few basic and 
important things that might help to 
seize that opportunity.

Know what you want and do your 
research. Study that align with your 
current work and the scholarship 
priority areas generally increase your 
chance of getting the scholarship. 
Study program from different 
universities might look the same, 
but usually they got different areas of 
expertise, so they might put emphasis 
on different subject. 

Preparation is paramount. Do your 
best to avoid submitting application 
on the last days, nearing the deadline. 
Usually scholarship offers last for 
a month or more. Use it wisely to 
prepare all the requirements and 
refine your application. Recheck 
before you submit. There are 
occasions when the deadlines are 
near, but usually there’s still enough 
time if you have your documents in 
order.

Read the requirements carefully and 
prepare all the necessary documents. 

Take it seriously, prepare all the 
documents thoroughly and present 
it the way they want it, follow the 
instructions to the letter. There are 
many failed application that caused 
by incomplete forms or unstamped 
documents. It’s a shame, really.

Prepare your foreign language 
proficiency certificate. Some 
scholarship might require specific 
document (i.e. IELTS, IBT, or ITP 
TOEFL), so prepare accordingly. The 
language proficiency certificate have 
a validity period too, make sure your’s 
is still valid. Since taking the test 
might takes time up to several weeks, 
periodically renewing your certificate 
is a good idea. 

Ask for tips and advice from alumni/
awardee. Each scholarship have 
different application process and 
requirement. Furthermore, it might 
also have different emphasis on the 
selection process. Experience is the 
best teacher, so seek the experienced 
one and ask them to share their 
wisdom. If possible, ask them to 
review your application form too 
before you submit it. 

Join related activities that can help 
your preparation, ie: english club, 
scholarship talent management, 
knowledge sharing sessions. 
Language proficiency is something 
that we need to keep on practicing 
and being surrounded by people with 
the same goal might help us to stay 
encouraged to pursue a scholarship 
award.

Be healthy. Some program might 
require you to do a medical check-
up, some others might only ask you 

to sign a form. Apart from fulfiling 
the requirement, it is important to be 
healthy right? 

What to do?

After all the preparation, it’s now 
time to …

Actively seek information about your 
proposed scholarship or country. If 
you have a preferred country to study 
at, it’s possible there are more than 
one scholarship program that can get 
you there. Give yourself the options.

There are many scholarship offered 
by foreign organization or country, 
but you have to know your limitation. 
Conform with the regulation, you’re 
studying abroad as the employee of 
Ministry of Finance of The Republic 
of Indonesia after all. 

Set your priority and prepare a 
backup plan. With all the possibilities 
accounted for and sorted out, it’s 
now time to set your sight. Choose 
the most suitable one for you, but 
prepare a second option. Just in case 
something goes wrong.

Last but definitely not the least, do 
your best and let God do the rest.

________________   english corner   ________________

See The World, 
Study Abroad!
Romi Muharram - Sekretariat DJKN

In todays borderless world, we see more and more people 
travelling abroad. The free flow of information is one 
thing that makes the used to be so faraway land seems so 
near. People can share their experience from everywhere 
in the world in an instant. What used to be unknown and 
scary, now only a few clicks away. People can find any 
information they want from their computers or mobile 
phones.

Advancement in communication technology also 
provides abundant options to arrange overseas travel with 
ease. Within minutes people can arrange their itinerary, 
just with smartphones at the comfort of their bed. Airlines 
or train ticket, public or personal transport, five-star hotel 
or room-sharing hostel, basically everything necessary are 
availabe online today. 

Generally travelling abroad for holiday last for a few days 
or weeks at most and might cost a fortune. It should be 
enough and worthwhile to enjoy the beautiful scenery or 
famous landscape, but to experience the whole culture 
and immerse yourself in the way of life on a foreign 
country, it is usually too short. Fortunately there’s a 
way for us, employee of DGSAM, to experience that life 
abroad while enriching ourselves with knowledge at the 
same time. Yes, by getting a scholarship. 

Why?

If you’re still not interested or undecided in studying 
abroad, here are a few things that might help you made 
up your mind.

Personal Development

Education is the center piece of any scholarship program. 
Getting the intended knowledge and skills should be 
the main objectives of going abroad on scholarship. 
With that said, along with the education also comes the 
opportunity to interact with locals or other international 
students from different cultures, this will broaden your 
network. In addition, the opportunity will also help you 
respect other culture more and might even give deeper 
understanding about your own culture, value, and 
heritage. Last but not least, with the whole experience, 
you should gain a confidence boost as well as other 
valuable life skills.

Carreer Advancement

The scholarship itself should be enough to show that 
you’re the above-average employee. A scholarship abroad, 
will emphasis that even more. This will help you stand 
out against the other employees everytime a better career 
opportunity opens up.

Financial Benefits

Beside tuition fees, a scholarship generally also grant you 
a living allowance. The amounts might vary but usually it 
is enough to support yourself abroad. In addition to that, 
you also have the chance to do a part time job. The best 
part? You will still earn your monthly salary from home.  
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Setahun setelah itu, 
pemerintah Indonesia di 
bawah Presiden Megawati 
Soekarno Putri membuat 

kejutan dengan menjual saham 
PT Indosat (saat itu berstatus 
perusahaan negara) kepada 
perusahaan Singapura dengan nilai 
lebih dari Rp5 triliun dengan alasan 
kondisi Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (APBN) yang 
sakit dan membutuhkan suntikan 
dana segar. Sampai saat ini, hal 
itu dianggap menjadi salah satu 
“dosa” terbesar Megawati selama 
menjadi presiden : menjual Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN).

Setelah munculnya Undang-
Undang Nomor 19 tahun 2003 
tentang BUMN (UU BUMN), 
“menjual” BUMN diejawantahkan 
dengan istilah privatisasi. Pada 
pasal 78 UU 19/2003 tersebut 
disebutkan bahwa privatisasi 
dilakukan dengan tiga cara: 
penjualan saham berdasarkan 
ketentuan pasar modal, penjualan 
saham langsung kepada investor, 
dan penjualan saham kepada 
manajemen dan/atau karyawan 
yang bersangkutan. Pada artikel 
ini, penulis akan membatasi 
penjualan BUMN adalah lepasnya 
kepemilikan negara sehingga 
BUMN tidak lagi menjadi BUMN. 
Istilah BUMN merujuk pada UU 
BUMN didefinisikan sebagai 
“badan usaha yang seluruh atau 
sebagian besar modalnya 
dimiliki oleh negara melalui 
penyertaan secara langsung 
yang berasal dari kekayaan 
negara yang dipisahkan”. 

Dengan BUMN yang 
jumlahnya mencapai 
122 perusahaan dan 

total aset yang saat ini mencapai 
lebih dari Rp7.000 triliun, isu 
untuk menjual BUMN kembali 
menyeruak. Dengan “bumbu” 
politis dan penggiringan media, 
Presiden Jokowi disebut-sebut 
berniat menjual BUMN untuk 
membiayai proyek ambisius 
membangun infrastruktur. Padahal 
jika kita lihat secara seksama 
apa yang disampaikan Presiden 
Jokowi, jelas bahwa yang dimaksud 
“menjual” oleh Presiden Jokowi 
pada dasarnya adalah sebuah 
bentuk “sekuritisasi”. 

Mark Selick dalam Gunawan 
Widjaja (2008) menyebutkan 
bahwa sekuritisasi didefinisikan 
sebagai a form of financing that 
involves a process of pooling assets 
such as mortgages, receivables, or 
consumer loans and then converting 
these assets into securities that can be 
traded in capital market. Mengubah 
aset yang tidak likuid sebagai 
jaminan atau agunan dalam rangka 
penerbitan surat berharga (pasar 
uang atau pasar modal) sama 
sekali berbeda dengan terminologi 
menjual BUMN seperti yang 
dialamatkan kepada Presiden 
Jokowi. Sekuritisasi mengubah 
aset yang tidak likuid menjadi 
likuid yang kemudian menjadi 
modal tambahan bagi BUMN 
untuk membangun infrastruktur 

tanpa harus meminta modal 
tambahan dari negara. Di sisi 
lain kepemilikan negara terhadap 
BUMN tidak berkurang 1% pun. 
Adapun menjual (privatisasi) 
BUMN sama dengan menggerus 
kepemilikan negara atau bahkan 
melepaskan kepemilikan negara 
dalam BUMN tersebut. Sekuritisasi 
bahkan bisa jadi merupakan 
salah satu alternatif pembiayaan 
infrastruktur yang cukup kuat, 
seperti yang diungkapkan Adelia 
Pratiwi (2016) dalam The Jakarta 
Post bahwa in term of infrastructure 
financing, the off-balance sheet 
feature will create higher lending 
capacity. 

Contoh sekuritasi atas aset BUMN 
adalah sekuritisasi aset PT Bank 
Tabungan Negara (Persero) Tbk 
berupa cicilan pembiayaan Kredit 
Perumahan Rakyat (KPR) yang 
telah dilakukan sejak 2009. 
Contoh lainnya adalah sekuritisasi 
aset jalan tol Jagorawi oleh PT Jasa 
Marga Tbk berupa penerbitan 
Kontrak Investasi Kolektif-Efek 
Beragun Aset (KIK-EBA) Mandiri 
JSMR01 pada Agustus 2017. 
Sekuritisasi membuat aset yang 
tidak likuid menjadi likuid. 
BUMN sebagai penerbit instrumen 
sekuritisasi dapat langsung 
menerima pembayaran di depan.

Mengelola BUMN memang 
bukanlah hal yang mudah. 

Dualisme peran BUMN 
sebagai agent of development 

berdampingan dengan 
salah satu fungsi revenue 

center bagi negara 
menjadi sebuah 
tantangan yang cukup 
berat. Di satu sisi 
BUMN mendapatkan 

Tepat enam belas tahun yang lalu, dunia bisnis 
penerbangan dikagetkan dengan pembelian 
Air Asia oleh Tony Fernandes dengan harga 1 
ringgit atau sekitar 3.500 rupiah. Kontan kabar 
tersebut membuat orang bertanya-tanya 
mengapa Tony mau membeli Air Asia yang 
saat itu mempunyai utang senilai USD 11 Juta 
(setara Rp140 miliar). Ternyata jawabannya 
sederhana: mimpi. Mimpi agar setiap orang 
bisa terbang dengan harga yang terjangkau, 
seperti semboyan perusahaan 1 ringgit itu: 

Now Everyone Can Fly. 

M e n j u a l  B U M N :

Monika Yulando Putri - GK Satriadi, Direktorat KND

Dosakah?
.

________________   Kolom KND   ________________
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tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang 
untuk diprivatisasi.

Selanjutnya pemerintah membentuk komite privatisasi guna 
menentukan program tahunan privatisasi. Selanjutnya, setelah 
dilakukan seleksi atas BUMN yang akan dijual, sesuai Pasal 82 
ayat (2) UU 19/2003 menyatakan bahwa terhadap perusahaan 
yang telah diseleksi dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan, 
setelah mendapat rekomendasi dari Menteri Keuangan, selanjutnya 
disosialisasikan kepada masyarakat serta dikonsultasikan kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat. Memperkuat peran DPR dalam penentuan 
penjualan BUMN, dalam Pasal 24 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 
tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa pemerintah 
pusat dapat melakukan penjualan dan/atau privatisasi perusahaan 
negara setelah mendapat persetujuan DPR.

Negara tentu menjadi sosok filter terdepan dalam mengawal 
penjualan BUMN, oleh karena itu berdasarkan Pasal 74 UU 
19/2003, penjualan BUMN harus dilakukan dengan maksud 
untuk memperluas kepemilikan masyarakat, meningkatkan efisiensi 
dan produktivitas perusahaan, menciptakan struktur keuangan dan 
manajemen keuangan yang baik/kuat, menciptakan struktur industri 
yang sehat dan kompetitif, menciptakan BUMN yang berdaya saing 
dan berorientasi global, menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, 
dan kapasitas pasar. Penjualan BUMN juga harus dilakukan dengan 
tujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan 
meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham BUMN. 

Persyaratan yang rigid tersebut diharapkan dapat menjaga penjualan 
BUMN dari pihak-pihak yang ingin mengambil untung untuk 
kepentingan pribadi. Jika kita melihat pada awal reformasi (sebelum 
Undang-Undang tentang BUMN disahkan pada tahun 2003), 
Menteri Negara Pendayagunaan BUMN, Tanri Abeng bahkan 
mempunyai 21 (dua puluh satu) langkah privatisasi dalam Master 
Plan Reformasi BUMN. Hal ini untuk menjaga prinsip-prinsip 
transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan 
kewajaran dalam melakukan penjualan BUMN. 

Dengan label “Plat Merah”, BUMN menjadi dua mata pedang dalam 
pengelolaan Sumber Daya Manusia-nya. Secara politis, kebijakan 
menjual BUMN berarti akan mengubah status pegawai “Plat Merah” 
menjadi “Plat Hitam”. Dengan status sebagai pegawai bukan BUMN, 
pemutusan hak kerja demi alasan efisiensi menjadi isu paling 
menyeruak. Apalagi jika perusahaan yang dijual memiliki beban gaji 
pegawai yang besar dan bukan merupakan perusahaan yang efisien. 
Aksi dan demonstrasi serikat pekerja kemudian menjadi senjata paling 
ampuh untuk menekan negara.  

Namun demikian, penjelasan pasal 
74 dengan tegas menyebutkan 
bahwa meskipun privatisasi 
bertujuan untuk melakukan efisiensi, 
sedapat mungkin tidak sampai 
menimbulkan keresahan bagi 
karyawan. Oleh karena itu dalam 
melaksanakan privatisasi sejauh 
mungkin perlu diupayakan agar tidak 
terjadi pemutusan hubungan kerja 
(PHK). PHK hanya dapat dilakukan 
setelah jangka waktu tertentu setelah 
pelaksanaan privatisasi, kecuali 
karyawan melakukan tindakan-
tindakan yang melanggar ketentuan 
hukum. Selanjutnya apabila PHK 
terjadi pelaksanaannya dilakukan 
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Sehubungan dengan 
itu, dalam upaya agar karyawan dan 
serikat pekerja maupun masyarakat 
dapat memahami manfaat privatisasi 
pemerintah perlu melakukan 
sosialisasi tentang manfaat privatisasi 
secara terarah dan konsisten.

Paragraf IV Penjelasan Umum 
UU 19/2003 menjelaskan 
bahwa privatisasi bukan semata-
mata dimaknai sebagai penjualan 
perusahaan, melainkan menjadi 
alat dan cara pembenahan BUMN 
untuk mencapai beberapa sasaran 
sekaligus, termasuk didalamnya 
adalah peningkatan kinerja dan 
nilai tambah perusahaan, perbaikan 
struktur keuangan dan manajemen, 
penciptaan struktur industri yang 
sehat dan kompetitif, pemberdayaan 
BUMN yang mampu bersaing dan 
berorientasi global, penyebaran 
kepemilikan oleh publik serta 
pengembangan pasar modal 
domestik. Dengan dilakukannya 
privatisasi BUMN, bukan berarti 
kendali atau kedaulatan negara atas 
BUMN yang bersangkutan menjadi 
berkurang atau hilang karena 

berbagai macam penugasan yang 
memiliki marginal return, tapi di sisi 
lain BUMN diminta mendapatkan 
profit yang semaksimal mungkin 
(sebanyak-banyaknya). Jika menilik 
dari sisi pendapatan pemerintah, 
pada tahun 2012-2016 BUMN telah 
memberikan kontribusi lebih dari 
Rp800 triliun, baik melalui dividen 
maupun pajak. Namun, seberapa 
besar peran BUMN dalam menekan 
pengeluaran pemerintah dan ukuran 
sebagai agent of development masih 
perlu dikaji lebih lanjut.

Jika dilihat dari sisi operasional, 
selama kurun waktu 2011 hingga 
triwulan III/2017, Negara memiliki 
lebih dari 130 BUMN dengan 61 
BUMN di antaranya mengalami rugi 
usaha. Namun yang menarik, dari 61 
BUMN yang mengalami rugi usaha, 
lebih dari sepertiganya berhasil 
mencatatkan laba bersih. Hal ini 
berarti lebih dari 20 BUMN tersebut 
berhasil menutupi rugi usahanya 
dengan pendapatan lain-lain guna 
mendapatkan laba bersih.

Dari sisi yang lain, pada tahun 2016, 
22 BUMN yang mengalami rugi 
bersih ternyata memiliki aset lebih 
dari Rp207 triliun. Selain itu kita bisa 
melihat kondisi bahwa dalam lima 
tahun terakhir terdapat 55 BUMN 
yang mengalami rugi bersih dengan 
total nilai rugi bersih lebih dari 
Rp55 triliun. Meskipun dari angka 
tersebut, Rp29 triliun diantaranya 
merupakan rugi bersih PT PLN 
(Persero) di tahun 2013. Dari data 
tersebut, tampak bahwa sebagian 
BUMN membutuhkan upaya yang 
ekstra untuk mencetak laba. 

Jika dilihat dari sisi ekuitas, selama 
lima tahun terakhir terdapat 19 
BUMN yang memiliki ekuitas 

negatif, jumlah yang sedikit dibandingkan keseluruhan BUMN. 
Secara tren, kinerja BUMN semakin membaik dari tahun ke tahun. 
Pada September 2017, hanya terdapat 10 BUMN yang memiliki 
ekuitas negatif sebesar Rp17 triliun dengan total utang Rp25 triliun. 
Ekuitas negatif terbesar dicetak oleh PT Merpati Nusantara Airlines 
sebesar Rp8,6 triliun.

Dalam menghadapi kondisi perusahaan yang kurang menggembirakan 
(seperti terjadinya rugi usaha, rugi bersih, atau ekuitas negatif), 
seorang manajer biasanya akan menghadapinya dengan melakukan 
evaluasi yang mendalam mengapa terjadi rugi ataupun ekuitas negatif. 
Jika merasa sudah tidak mampu meneruskan usahanya, manajer akan 
memutuskan apakah akan menutup usahanya atau menjual usahanya. 

Kondisi ekuitas negatif sendiri pada umumnya memiliki dua sebab. 
Pertama, kinerja keuangan yang secara terus menerus mengalami 
kerugian. Salah satu solusi mengatasinya adalah likuidasi. Likuidasi 
dilakukan apabila memang kinerja keuangan dan operasional 
perusahaan diperkirakan sulit untuk mencapai kondisi yang sehat. 
Hal ini juga dilihat dari sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan 
apakah cukup untuk mengembalikan kondisi perusahaan seperti sedia 
kala. Jika tidak, pilihan likuidasi dapat dilaksanakan. Kedua, kondisi 
ekuitas negatif terjadi karena adanya kejadian khusus atau secara 
temporer menyebabkan ekuitas menjadi negatif. 

Kedua sebab tersebut memiliki nilai pasar ekuitas yang berbeda. Pada 
kasus pertama, nilai pasar ekuitas akan lebih rendah atau maksimal 
sama dengan nilai buku. Hal ini yang terjadi waktu Tony Fernandes 
membeli Air Asia. Adapun pada kasus kedua, restrukturisasi utang dari 
kreditur masih bisa menjadi salah satu jalan keluar dan potensi nilai 
pasar ekuitas lebih tinggi dari nilai buku masih terbuka lebar.

Dengan melihat kondisi di atas, apakah perlu pemerintah menjual 
BUMN? Untuk menjawab hal tersebut, perlu dilihat berbagai 
aspek.

Sebelum melangkah mengenai proses menjual BUMN oleh 
pemerintah, perlu kita ketahui bahwa syarat awal yang harus dipenuhi 
suatu BUMN untuk dapat dijual sesuai Pasal 76 UU 19/2003 adalah 
industri/sektor usahanya kompetitif atau industri/sektor usaha yang 
unsur teknologinya cepat berubah. Adapun pada Pasal 77 disebutkan 
bahwa BUMN yang tidak dapat dijual terdapat empat kriteria : 1. 
BUMN yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh BUMN; 2. BUMN 
yang bergerak di sektor usaha yang berkaitan dengan pertahanan dan 
keamanan negara; 3. BUMN yang bergerak di sektor tertentu yang 
oleh pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan 
tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat; dan 4. 
BUMN yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara 
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Sejatinya saat ini kita berhadapan 
dengan tembok yang kuat dalam 
menjual BUMN, karena secara hukum, 
menjual BUMN dengan benar bukan 
merupakan “dosa”. Namun demikian 
jika dilihat dari sisi politis, menjual 
BUMN (meskipun benar) bisa menjadi 
“dosa” yang tidak terhapuskan seumur 
hidup seperti yang dialami Presiden 
Megawati. Apakah ke depan kita 
akan menemui BUMN dijual? Semua 
tergantung pemerintah dan DPR dalam 
mengelola “dosa” ini menjadi “pahala” 
bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau 
tidak ada yang berani, bisa jadi 
menjual BUMN sama dengan jawaban 
atas pertanyaan mengapa Tony mau 

membeli Air Asia : Mimpi.

SA
LE

..

sebagaimana dinyatakan di atas, negara tetap menjalankan fungsi penguasaan melalui regulasi sektoral dimana 
BUMN yang diprivatisasi melaksanakan kegiatan usahanya. 

Dengan berbagai aspek menjadi pertimbangan, bukan hanya BUMN yang merugi saja yang perlu mendapat 
perhatian untuk dijual, melainkan BUMN yang memungkinkan dikelola publik dan malah meningkatkan daya 
saingnya di pasar global perlu didorong untuk dijual. Pada akhirnya kita tidak perlu bertanya-tanya mengapa 
pemerintah mempertahankan PT Merpati Nusantara Airlines menjadi BUMN, mengapa negara harus memiliki 
BUMN yang bergerak di bidang perfilman seperti Perum Produksi Film Negara yang selalu mencatat rugi usaha 
5 tahun terakhir, mengapa negara perlu memiliki BUMN yang bergerak di industri sandang seperti PT Industri 
Sandang Nusantara yang pendapatan usahanya jauh di bawah beban usahanya, mengapa negara perlu memiliki 
BUMN seperti PT Sarinah, dan sebagainya. 

Tantangan untuk menjadikan BUMN menjadi perusahaan global sungguh menjadi pekerjaan rumah yang berat 
bagi pemerintah. Dalam Fortune Global 500 tahun 2016 (deretan 500 perusahaan terbesar di dunia versi 
majalah Fortune), hanya PT Pertamina yang berhasil merengsek masuk (peringkat 230), itupun turun lebih dari 
100 peringkat di banding tahun sebelumnya. Jika dikalkulasikan, pendapatan dari 4 (empat) besar perusahaan 
Fortune Global 500 lebih besar dibandingkan pendapatan seluruh BUMN pada tahun 2016 yang mencapai 
Rp1.700 triliun. Mungkin kita perlu sedikit merenungkan ungkapan Elizabeth Kenny “It’s better to be a lion for 
a day than a sheep all your life”.
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