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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

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri 
Perhubungan Budi Karya Sumadi, Direktur Jenderal 
Kekayaan Negara Isa Rachmatarwata dan Sekretaris 
Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto berpose 
dengan simbol huruf “L” yang berarti “Lelang” dalam 
puncak peringatan 110 tahun lelang di Indonesia di 

Galeri Nasional (28/02)
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daftar
Sejak pertama kali dilaksanakan pada 2003 pembentukan holding 
BUMN kembali menjadi sorotan di tahun 2018, dengan dibentuknya 
holding BUMN tambang dan migas. Institusi pemerintah sebagai 
penggerak pembentukan ini tentu perlu untuk terus melakukan 

evaluasi atas seluruh proses yang telah dilalui. 

Simak milestone pembentukan holding BUMN, mulai dari sektor 
semen hingga migas pada kolom Laporan Utama. Mulai dari 
latar belakang, urgensi, hingga detail tahapannya dibahas tuntas 
di sana. Direktur KND DJKN juga banyak bercerita mengenai 
pembentukan holding BUMN dari sisi pengelola dan penatausaha 

kekayaan negara dipisahkan pada kolom Wawancara Utama.

Masih mengenai holding BUMN, pada kolom testimoni 
stakeholder, Direktur Utama PT. Inalum (Persero) berbagi 
pengalaman, harapan, dan juga rencana strategis terkait dengan 
Holding BUMN Migas yang baru terbentuk. Selain itu, Deputi 
Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian 
BUMN juga memaparkan latar belakang strategic holding yang 

diadopsi pada awal pembentukan holding BUMN.

Selain membahas holding BUMN, Media KN edisi ini juga mengulas 
peringatan 110 tahun lelang di Indonesia yang dilaksanakan 
secara serentak di seluruh penjuru Indonesia. Khusus di Jakarta, 
diselenggarakan lelang koleksi pribadi beberapa pejabat Kabinet 

Kerja RI, selengkapnya di kolom reportase.

Pembaca yang budiman, berbagai info menarik juga kami sajikan 
di kolom kekayaan negara dipisahkan, lelang, dan pengelolaan 
kekayaan negara. Jangan lupa, kontribusi terbaik Anda berupa 
kajian, tulisan, ulasan tempat wisata, hingga saran dan kritik 

senantiasa kami nantikan. 

Akhirnya selamat menikmati Media Kekayaan Negara edisi 28 ini.
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_____   Resensi Wisata   _____

Teks dan Foto: Hakim SB Mulyono - KPKNL Bandar Lampung

Pulau Tanjung Putus berada sekitar 64 
kilometer sebelah barat laut Kota Bandar 
Lampung. Jika dilihat dari atas, pulau ini 

mempunyai bentuk seperti ikan paus. Menurut 
sejarah, Pulau Tanjung Putus merupakan 
daratan yang menyatu dengan daratan di 
Desa Sukarame, Kecamatan Punduh Pidada, 
Kabupaten Pesawaran. Namun seiring waktu, 
laut mengikis daratan dan hasil dari kikisan 
tersebut menciptakan semacam selat kecil yang 
memisahkan pulau tersebut dengan daratan 
yang mempunyai kedalaman “hanya” sekitar 4 
meter, berair jernih dan berjarak 500 meter dari 
daratan.

Di sekitar Pulau Tanjung Putus terdapat banyak 
pulau-pulau kecil dengan jarak tidak berjauhan. 
Masing-masing pulau kecil bisa ditempuh 
dalam waktu tidak sampai 30 menit dengan 
menggunakan perahu yang bisa memuat 10 
orang. Biasanya, mereka yang berwisata di pulau 

Tanjung Putus akan berwisata pula menjelajahi 
pulau-pulau kecil di sekitarnya.

Salah satu keindahan pulau Tanjung Putus 
adalah perairan dangkalnya. Dengan bentangan 
pasir putih yang luas dan lembut saat diinjak 
tanpa alas kaki, Anda bisa menyaksikan pohon-
pohon kelapa melambaikan dedaunannya 
ketika ditiup angin dari Samudera Indonesia. 
Perairannya yang dangkal merupakan daya 
tarik tersendiri karena dengannya Anda bisa 
menyaksikan karang dan ikan-ikan tak jauh dari 
tempat penginapan.

Berada di pulau berpasir putih yang 
dikelilingi perairan dangkal dan dimanja oleh 
pemandangan pulau-pulau kecil di sekitarnya, 
akan membuat Anda berada dalam sensasi di 
mana waktu bagaikan melambat di tempat ini. 
Indonesia pernah dikatakan sebagai surganya 
dunia, Pulau Tanjung Putus adalah salah satu 
bukti yang menguatkannya.

Dua Rute

Untuk menuju ke Pulau Tanjung Putus, Anda yang 
dari luar Lampung bisa menggunakan jasa trip and 
travel, yang mudah dicari melalui internet. Biasanya 
trip and travel akan mengantar rombongan menuju 
Pelabuhan Ketapang, menempuh jarak sekitar 30 
km dari pusat Kota Bandar Lampung. Jika Anda 
menggunakan mobil pribadi, mobil tersebut bisa 
Anda dititipkan di pelabuhan ini untuk beberapa 
hari selama Anda berada di Pulau Tanjung Putus. 
Dari Pelabuhan Ketapang, Anda harus menyewa 
perahu motor untuk menyeberang dengan kisaran 
biaya Rp400.000,00 untuk pulang-pergi. Jika 
Anda membawa serta rombongan, maka biaya 
tersebut akan lebih murah untuk per orangnya. 

Cara lain yang biasa ditempuh oleh pemakai mobil 
pribadi adalah melakukan perjalanan menuju Desa 
Sukarame, Kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten 

Pesawaran yang berjarak sekitar 65 km dari pusat 
kota. Penyeberangan dari desa tepi pantai ini 
hanya memakan waktu tempuh 5 menit dengan 
biaya yang jauh lebih murah. Untuk menuju titik 
penyeberangan ini bisa dicari melalui Google Maps 
dengan koordinat 5°43’44.4”S 105°12’31.0”E. 
Namun untuk menuju ke titik penyeberangan ini, 
Anda harus menempuh perjalanan darat yang lebih 
panjang dengan kondisi sebagian jalanan belum 
beraspal. Di kampung ini, mobil Anda juga bisa 
dititipkan untuk sementara waktu.

Dari titik penyeberangan terdekat ini, Pulau 
Tanjung Putus sudah terlihat di depan mata. Laut 
yang memisahkan biasanya tenang dan jernih. 
Anda bisa melihat karang dan ikan-ikan sepanjang 
perjalanan menyeberang.

WAKTU MELAMBAT
di Pulau Tanjung Putus
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Galeri DJKNGaleri DJKN

Direktur Kekayaan Negara 
Dipisahkan Direktorat Jenderal 
kekayaan Negara (DJKN) Dedi 
Syarif Usman mengatakan 
tahun 2018 ini, DJKN harus 
menyelesaikan permasalahan 
Bantuan Pemerintah Yang 
Belum Ditetapkan Statusnya 
(BPYBDS) hingga 0 persen. 
Hal itu diungkapkan saat 
memberikan arahan kepada 
peserta Rekonsiliasi Nilai BPYBDS 
per 31 Desember 2017 antara 
Kementerian/Lembaga dengan 
BUMN pada Selasa, (16/1) di 
Kantor Pusat DJKN, Jakarta.

DJKN mengadakan rekonsiliasi 
data aset kredit dan aset properti 
eks Badan Penyehatan Perbankan 
Nasional (BPPN), eks kelolaan PT 
Perusahaan Pengelola Aset (PPA), 
dan eks Bank Dalam Likuidasi 
(BDL) semester II tahun 2017 
pada Senin (8/1) di aula Gedung 
Jusuf Anwar, Jakarta. Kegiatan 
rekonsiliasi ini dilakukan per-
semester untuk menyelesaikan 
masalah klasik yaitu adanya 
temuan perbedaan catatan antara 
yang di kanwil dengan yang ada di 
Direktorat Kekayaan Negara dan 
Sistem Informasi (PKNSI) DJKN.

Direktur Hukum dan Hubungan 
Masyarakat DJKN Tri Wahyuningsih 
Retno Mulyani menyampaikan 
arahan di kepada Kepala Bidang 
Kepatuhan Internal, Hukum, dan 
Informasi seluruh kantor wilayah 
DJKN se-Indonesia dalam acara 
pembahasan kontrak kinerja yang 
diselenggarakan oleh Bagian 
Organisasi dan Kepatuhan Internal 
Sekretariat pada Kamis (25/1) di 
Kantor Pusat DJKN. Didampingi 
Kepala Subdirektorat Hubungan 
Masyarakat Acep Hadinata dan 
Kepala Subdirektorat Bantuan 
Hukum Rofii Edy Purnomo, forum 
singkat tersebut juga membahas 
berbagai masukan dan keluhan dari 
Bagian KIHI di kanwil yang selama 
ini hanya bisa disampaikan dan 
dibahas lewat aplikasi pesan.

Direktorat Lelang DJKN menggelar 
Focus Group Discussion (FGD) pada 
Selasa (30/1) bersama seluruh 
organisasi kurator perseorangan di 
Indonesia, yaitu: AKPI (Asosiasi Kurator 
dan Pengurus Indonesia), IKAPI (Ikatan 
Kurator dan Pengurus Indonesia), dan 
HKPI (Himpunan Kurator dan Pengurus 
Indonesia) yg masing-masing diwakili 
oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) dari 
ketiga organisasi kurator tersebut. 
Acara juga dihadiri Kepala Subdit 
Bankum dan perwakilan dari Subdit PP 
Direktorat Hukum dan Humas DJKN.

“Asuransi BMN merupakan 
langkah baru dalam mengelola 
kekayaan negara,” ujar Direktur 
Jenderal Kekayaan Negara Isa 
Rachmatarwata saat memberikan 
sambutan dalam acara workshop 
bertajuk “Kesiapan Industri 
Asuransi dalam Mengasuransikan 
Barang Milik Negara” pada 
Kamis (1/2), di Permata Kuningan 
Building, Jakarta. Hal ini sesuai 
dengan ketentuan Pasal 45 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 
Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
BMN/D yang mengatur bahwa 
Pengelola Barang dapat 
menetapkan kebijakan asuransi 
atau pertanggungan dalam rangka 
pengamanan BMN tertentu dengan 
mempertimbangkan kemampuan 
keuangan negara.

“Para Pejabat Pembuat Komitmen 
(PPK) harus mewaspadai dan 
menyikapi secara bijaksana dan 
bertanggung jawab titik rawan 
rancangan kontrak pengadaan 
barang/jasa” ungkap Auditor 
Muda Inspektorat V Inspektorat 
Jenderal Kementerian Keuangan 
Yhan Kristiawan dalam acara 
Bimtek Pengadaan Barang/
Jasa Khusus PPK di Lingkungan 
DJKN Tahun Anggaran 2018 pada 
Kamis, (1/2) di Jakarta. Yhan 
mencontohkan dalam penyusunan 
HPS, PPK hanya menggunakan 
perhitungan konsultan perencana 
tanpa melakukan pengujian, 
double memperhitungkan Pajak 
Pertambahan Nilai dan keuntungan 
dan nilai yang ditetapkan 
terlalu rendah karena belum 
memperhitungkan biaya overhead, 
keuntungan wajar dan/atau biaya 
transportasi.

Langkah strategis pengambilalihan 
Freeport kembali dicapai. Jumat (12/1) 
dilakukan penandatanganan perjanjian 
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi 
Papua, Pemerintah Kabupaten Mimika, 
dan PT Inalum tentang pengambilan 
saham divestasi PT Freeport Indonesia. 
Perjanjian ditandatangani oleh Menteri 
Keuangan, Menteri Energi dan Sumber 
Daya Mineral (ESDM), Perwakilan 
Menteri BUMN, Gubernur Papua, 
Bupati Mimika, dan Direktur Utama 
PT Inalum, disaksikan Menteri Dalam 
Negeri Tjahjo Kumolo

Salah satu faktor keberhasilan revaluasi 
Barang Milik Negara (BMN) adalah 
komunikasi dan berkoordinasi. Penilai 
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 
(DJKN) harus mampu bekerja sama 
dengan pihak lain baik dengan sesama 
penilai maupun dengan mitra satuan kerja 
agar revaluasi BMN dapat berjalan lancar. 
“Sikap independen tidak berarti tidak mau 
bekerja sama dengan orang lain. Kita 
jangan bekerja seperti kacamata kuda. 
Seluruh tim penilai harus bekerja sama dan 
melakukan sharing data,” tegas Direktur 
Penilaian Meirijal Nur saat memberikan 
arahan dan evaluasi kepada peserta Rapat 
Kerja terbatas (Rakertas) Revaluasi BMN 
pada Rabu, (17/1) di Hotel Swiss-belhotel 
Jakarta.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Isa 
Rahmatarwata memberikan apresiasi atas 
kerja keras segenap jajaran Direktorat 
Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) 
sehingga pencapaian hasil revaluasi 
Barang Milik Negara (BMN) tahun 2017 
yang mencapai 102,34 % dari target 
dengan baik. Hal ini diungkapkannya saat 
memberikan arahan dalam acara Rapat 
Kerja Terbatas Revaluasi BMN pada Rabu 
(17/1) di Hotel Swiss-belhotel , Jakarta.
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Galeri DJKN Galeri DJKN

Sekitar 40 pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mengikuti 
Public Lecture: Australian Public Service Efficiency dengan menghadirkan 
Associate Dean (International) Faculty of Social & Behavioural Sciences, Flinders 
University, Australia Dr. Noore Alam Siddiquee pada Kamis (8/2) di ruang rapat 
lantai 5 Kantor Pusat DJKN. Kuliah umum yang dimoderatori oleh Kepala 
Subbagian Pengembangan dan Kepemimpinan Sekretariat DJKN Neil E. Prayoga 
ini membahas upaya mendorong efisiensi dan meningkatkan kinerja layanan 
publik seperti yang diterapkan di Australia.

DJKN bekerja sama dengan 
Wealth Accounting and Valuation 
for Ecosystem Services (WAVES) 
Indonesia menyelenggarakan Training 
on Macroeconomics Indicators and 
Wealth Account mulai Selasa-Jumat 
(6-8/3) di Hotel Mercure Sabang 
Jakarta. Pelatihan ini diikuti oleh 
perwakilan dari berbagai kementerian 
dan lembaga yang berperan dalam 
penyusunan neraca Sumber Daya Alam 
(SDA) Pemerintah Republik Indonesia 
seperti Badan Pusat Statistik, Badan 
Informasi Geospasial, Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 
serta Kementerian Keuangan.

Dirjen Kekayaan Negara Isa 
Rachmatarwata menyambut 
rombongan Direktur Jenderal 
Penilaian dan Perkhidmatan Harta 
Ybrs. Sr Haji Nordin bin Daharom 
beserta pejabat Jabatan Penilaian 
dan Perkhidmatan Harta (JPPH) 
Kementerian Keuangan Malaysia 
pada Selasa (13/3) di Aula DJKN. 
DJKN menggandeng PKN STAN 
untuk bergabung ke joint research 
programme DJKN-JPPH. Selain 
membahas program kerja sama 
DJKN JPPH di 2018, pada kesempatan 
ini juga diadakan knowledge sharing 
mengenai e-auction dan e-lova, dua 
aplikasi milik DJKN.

Potensi lelang dalam industri 
e-commerce sangat menjanjikan. 
Hal ini sejalan dengan 
perkembangan e-commerce yang 
mengalami booming dan tumbuh 
besar karena faktor kolaboratif 
ekonomi. Hal ini disampaikan oleh 
Ketua Bidang Ekonomi dan Bisnis 
Asosiasi E-Commerce Indonesia 
(IDEA) Ignatius Untung yang berbagi 
pengalaman tentang kerangka 
e-commerce dalam layanan lelang 
dalam Rapat Kerja Lelang Nasional 
2018 pada Kamis, (15/3) di Swiss-
belhotel, Jakarta Pusat.

DJKN melakukan pilot project 
penilaian Sumber Daya 
Alam berupa hutan produksi 
yang dikelola oleh Kesatuan 
Pemangkuan Hutan (KPH) 
Ngawi selama lima hari mulai 
Senin-Jumat,(2-6/4) di Ngawi 
Jawa Timur. Dalam melakukan 
penilaian, tim penilai Direktorat 
Penilaian DJKN yang berjumlah 
lima orang ini, didampingi oleh 
beberapa personil dari KPH 
Ngawi untuk terjun langsung 
ke hutan yang sebagian besar 
tanamannya merupakan pohon 
jati. tim penilai diterima oleh 
Kepala/Administratur KPH 
Ngawi Heru Kunarwanto dan 
Kepala Perencanaan Hutan 
Wilayah Perum Perhutani 
Madiun Teguh Jati Waluyo.  

DJKN bekerja sama dengan PKN 
STAN menggelar kuliah umum 
dengan narasumber Direktur 
Hukum dan Hubungan Masyarakat 
Tri Wahyuningsih Retno Mulyani 
(12/04). Hadir dalam acara 
tersebut Kepala Kepegawaian 
Sekretariat DJKN Dwi Wahyudi, 
Kepala Subdirektorat Hubungan 
Masyarakat Direktorat Hukum dan 
Humas Acep Hadinata, Kepala Seksi 
Publikasi dan Dokumentasi Subdit 
Humas DJKN Ali Ridho, Ketua 
Jurusan Manajemen Keuangan 
PKN STAN Agus Sunarya, Kepala 
Program Studi Manajemen Aset 
Prayudi Nugroho dan sejumlah 
dosen PKN STAN serta diikuti oleh 
sekitar 380 mahasiswa Diploma 3 
Penilai dan Manajemen Aset.

Teknologi baru seperti blockchain 
dan pengelolaan Big Data memiliki 
potensi yang sangat besar untuk 
diterapkan di DJKN. Hal ini dibahas 
dalam pembukaan Rapat Kerja 
Terbatas PIC TIK Direktorat Jenderal 
Kekayaan Negara 2018 (09/04) di 
Bandung. Kegiatan yang dihadiri 
oleh seluruh PIC TIK di lingkungan 
DJKN ini merupakan kegiatan 
tahunan yang dilaksanakan untuk 
menyampaikan update seputar TIK 
DJKN sekaligus sebagai wadah 
diskusi para PIC TIK.

DJKN bersama PT Pertamina 
Hulu Energi Offshore North 
West Java menandatangani 
Perjanjian Perpanjangan Sewa 
Barang Milik Negara Kontraktor 
Kontrak Kerja Sama senilai 
Rp202,65 miliar berupa tanah, 
non tanah dan/atau bangunan 
untuk satu tahun ke depan pada 
Selasa, (17/4) di Kantor Pusat 
DJKN, Jakarta Pusat. Perjanjian 
ini ditandatangani oleh Direktur 
Piutang Negara dan Kekayaan 
Negara Lain-lain Purnama 
T. Sianturi selaku pengelola 
BMN, dan General Manager PT 
Pertamina Hulu Energi ONJW, 
Siswantoro M Prasodjo.
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Kabar Daerah Kabar Daerah

Pelaksanaan Revaluasi BMN 
Tahun 2018 di wilayah kerja Kantor 
Pelayanan Kekayaan Negara dan 
Lelang Samarinda dilakukan 
dengan pelaksanaan Survei 
Lapangan obyek Revaluasi BMN 
yang berada pada penguasaan 
Distrik Navigasi (Disnav) Kelas I 
Samarinda. Hal tersebut ditandai 
dengan dimulainya pelayaran 
menggunakan KN. Miang Besar 
milik Disnav Kelas I Samarinda 
ke tiga lokasi Menara Suar pada 
17-21 Januari 2018. Berangkat 
dari Dermaga Distrik Navigasi 
yang berada di salah satu sisi 
Sungai Mahakam, KN. Miang 
Besar memulai perjalanan 
menuju lokasi pertama yakni di 
Tanjung Mangkalihat, Kabupaten 
Kutai Timur yang terletak di ujung 
hidung Pulau Kalimantan.

Kerjasama antara Kanwil DJKN 
Jawa Tengah dan DI Yogyakarta 
dengan PT. Permodalan Nasional 
Madani (Persero) dilakukan pada 
Selasa (16/01) ditandai dengan 
penandatanganan daftar rencana 
lelang pada tahun 2018. Daftar 
rencana lelang ditandatangani oleh 
Kepala Kanwil DJKN Jawa Tengah 
dan DI Yogyakarta, para Kepala 
KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN 
Jawa Tengah dan DI Yogyakarta 
dan para Pimpinan Cabang PNM 
se-Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. 
“PNM menjadi bagian penting 
dalam proses bisnis kami,” ungkap 
Tavianto.

Kantor Pelayanan Kekayaan 
Negara dan Lelang (KPKNL) 
Bengkulu bersama Pemerintah 
Daerah (Pemda) Kabupaten 
Bengkulu Utara mengadakan 
Sosialisasi dan Simulasi Lelang 
Internet (e-Auction) dengan 
peserta dari Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD), ruang Pola 
Sekretariat Daerah Kabupaten 
(Setdakab) Bengkulu Utara, Kamis 
pagi (18/01). Sebagai narasumber 
adalah Kepala Seksi Pelayanan 
Lelang KPKNL Bengkulu Endang 
Kurniawati beserta dua Pejabat 
Lelang KPKNL Bengkulu Devi 
Afriyanti dan Zaihani.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 
dan Lelang (KPKNL) Pematangsiantar 
menghadiri rapat dengan Badan 
Musyawarah Perbankan Daerah 
(BMPD) Pematangsiantar (18/01). 
Acara dibuka Kepala Perwakilan Bank 
Indonesia Pematangsiantar Ibu Elli 
Tjan. Dalam kesempatan ini Kepala 
KPKNL Pematangsiantar, Sumarsono 
menyampaikan pemaparan seputar 
lelang eksekusi Hak Tanggungan 
Pasal 6 UUHT serta permasalahan 
yang dihadapi.

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang I, 
Mas Agus Subakti yang didampingi oleh seluruh Pejabat Eselon IV di Lingkungan 
KPKNL Tangerang I melakukan kunjungan kerja ke Kantor Walikota Tangerang 
Selatan (26/01). Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Wali Kota Tangerang 
Selatan, Airin Rachmi Diany. Pada kesempatan itu, Subakti mengungkapkan 
tujuan dari kunjungan kerja yang dilakukan kali ini, yakni  koordinasi pengelolaan 
aset dan sosialisasi Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Perdirjen 
KN) Nomor 9/KN/2017 tentang pembagian tugas pada Instansi Vertikal Direktorat 
Jenderal Kekayaan Negara bahwa terhitung sejak ditetapkannya Perdirjen KN 
Nomor 9/KN/2017, Kota Tangerang Selatan masuk dalam wilayah kerja KPKNL 
Tangerang I yaitu dalam hal pengurusan piutang daerah dan penilaian aset.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 
Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara 
Ngakan Putu Tagel mendapat kehormatan 
untuk hadir sebagai pembicara dalam 
acara Rapat Pimpinan TNI Komando 
Daerah Militer IX/Udayana tahun anggaran 
2018 pada Selasa, (20/2) di aula utama 
Markas Kodam IX/Udayana Denpasar Bali. 
Ini adalah kali pertama Kanwil DJKN Bali 
dan Nusa Tenggara mendapat undangan 
sebagai pembicara dalam acara  di Tingkat 
Rapim TNI.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 
dan Lelang Pematangsiantar 
melaksanakan rapat penetapan target 
sertifikasi atas tanah satuan kerja 
(satker) yang menjadi target sertifikasi 
Tahun 2018 (25/1). Satker yang hadir 
terdiri dari: PJN I Medan, Polres 
Simalungun, MAN Pematangsiantar, 
KP2KP Perdagangan, Kemenag Kab. 
Dairi, MIN Karing, KPU Kab. Dairi, 
Kejaksaan Negeri Kab. Samosir, 
Kemenag Kab. Samosir, dan MTSN 
Salak.

Kantor Pelayanan Kekayaan 
Negara dan Lelang (KPKNL) 
Bandar Lampung mengundang 
siswa-siswi SMK Negeri 4 Bandar 
Lampung mengunjungi KPKNL 
dalam program Visit Direktorat 
Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). 
Undangan visit ini sebagai bentuk 
edukasi kepada masyarakat agar 
lebih mengenal tentang DJKN dan 
KPKNL (22/2). Kegiatan ini diikuti 
oleh guru dan para murid sebanyak 
15 orang.
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Kabar Daerah Kabar Daerah

Memeriahkan peringatan 110 
tahun lelang Indonesia, KPKNL 
Singaraja sebagai salah satu 
unit vertikal Direktorat Jenderal 
Kekayaan Negara melaksanakan 
pekan lelang mulai 25 sampai 
dengan 28 Februari 2018. 
Mengawali pekan lelang, KPKNL 
Singaraja menggelar mini expo 
di areal Car Free Day, Taman 
Kota Singaraja pada hari minggu, 
25 Februari 2018. Tidak hanya 
melalui brosur, informasi kegiatan 
ini juga disebar melalui saluran 
sosial media agar gema pekan 
lelang menjangkau berbagai 
kalangan. Acara dibuka pada 
pukul 06.30 dengan zumba yang 
diikuti oleh ratusan peserta 
yang kemudian diikuti kegiatan 
simulasi  lelang serta pembagian 
doorprize. Masyarakat langsung 
antusias menyerbu meja panitia 
karena peserta dibatasi hanya 
untuk 100 orang.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 
dan Lelang Bandar Lampung 
memperkenalkan mekanisme lelang 
kepada masyarakat umum, pada 
Sabtu malam (24/2) di Mal Bumi 
Kedaton. Menurut Kepala KPKNL 
Bandar Lampung Didith A. Andiana, 
kegiatan ini bertujuan untuk menggali 
potensi calon pembeli lelang dan juga 
untuk menggali potensi calon penjual 
lelang. “Penggalian potensi lelang 
bukan hanya menyasar pada calon 
pembeli lelang namun juga calon 
penjual lelang untuk lelang sukarela,” 
kata Kepala KPKNL Bandar Lampung 
Didith A. Andiana saat diwawancara di 
lokasi pameran.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 
Kekayaan Negara Kalimantan Barat 
dan Kantor Pelayanan Kekayaan 
Negara dan lelang Pontianak 
berkolaboraksi untuk memberikan 
edukasi pada masyarakat luas 
pada acara car free day  yang 
berlokasi pada Stadion Pangsuma  
Pontianak pada Minggu (25/2). 
Acara  dihadiri oleh Kepala Kanwil 
DJKN Kalimantan Barat, Kepala 
KPKNL Pontianak, Pimpinan BRI 
Cabang Pontianak, Para Pejabat 
Lelang Kelas II Pontianak dan 
pegawai di lingkungan Kanwil 
DJKN Kalimantan Barat/KPKNL 
Pontianak.

Kanwil DJKN Banten selama satu 
minggu melaksanakan pekan 
lelang (25/02-02/02). Dalam 
kegiatan ini Kanwil DJKN Banten 
bekerja sama dengan seluruh 
jajaran dan Balai Lelang di Kanwi 
DJKN Banten. Kegiatan utama 
pekan lelang berupa sosialisasi di 
Mall Sumarecon Serpong dan Car 
Free Day di Jalan Veteran Serang 
dan pelaksanaan lelang berupa 
barang milik daerah kendaraan 
roda empat dan kendaraan roda 
dua serta harta rampasan KPK.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Aceh sebagai 
perpanjangan tangan DJKN selaku pengelola Barang Milik Negara berkomitmen 
tinggi untuk memberikan dukungan kepada Pemerintah Provinsi Aceh. Hal tersebut 
diungkapkan Kepala Kanwil DJKN Aceh Kurniawan Nizar saat menyerahkan asli bukti 
kepemilikan kendaraan bermotor roda empat dan dua sebanyak 34 Buku Pemilik 
Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh. Dalam 
kegiatan ini Pemprov Aceh diwakili Kepala Badan Pengelola Keuangan Aceh (BPKA) 
Jamaluddin (3/4).

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Isa 
Rachmatarwata meresmikan Gedung 
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 
Lelang (KPKNL) Tarakan pada Rabu (4/4). 
Isa berharap dengan adanya gedung 
baru KPKNL Tarakan akan memberikan 
pelayanan yang terbaik bagi stakeholder 
dan menambah semangat jajaran KPKNL 
Tarakan untuk terus mengembangkan 
diri, lebih teliti, cermat, dan konsisten. 
Dalam acara peresmian tersebut, 
hadir Sekretaris Direktorat Jenderal 
Kekayaan Negara (DJKN) Dodi Iskandar, 
Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Timur 
dan Utara (Kanwil DJKN Kaltimtara) 
Surya Hadi,  seluruh  Kepala KPKNL di 
lingkungan Kanwil DJKN Kaltimtara, dan 
jajaran KPKNL Tarakan.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat 
Jenderal Kekayaan Negara Jawa 
Tengah dan DI Yogyakarta, Tavianto 
Noegroho  menandatangani Nota 
Kesepakatan Bersama (MoU) 
dengan Kepala Kantor Wilayah PT. 
BRI (Persero) Tbk Yogyakarta Hari 
Siaga Amijarso, Selasa (20/03). 
Kegiatan ini terselenggara dalam 
rangka evaluasi, percepatan dan 
efektifitas pelaksanaan lelang ini 
diselenggarakan di Sleman.

Kepala Kantor Wilayah DJKN 
Kalimantan Barat Edih 
Mulyadi menandatangani nota 
kesepahaman bersama Kepala 
Kanwil BPN Kalimantan Barat 
Samad Soemarga, Senin (26/3). 
Kegiatan dilaksanakan di Kanwil 
DJKN Kalbar. Kegiatan ini 
bertujuan untuk pengamanan 
aset negara berupa tanah, yakni 
mengenai percepatan sertifikasi 
aset milik PJN I, PJN II, PJN III 
wilayah Kalimantan Barat dan 
TVRI Stasiun Pontianak sejumlah 
150 buah sertifikat.
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Laporan Utama | Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 
antara lain mengatur bahwa Negara 

memiliki peran dalam pengelolaan sumber 
daya dan produksi barang atau jasa yang 
mencakup hajat hidup orang banyak, termasuk 
memberikan pelayanan umum. Negara di 
dalam perekonomian tidaklah bertindak 
sebagai pemilik (eigenaar), akan tetapi sebagai 
pemegang kuasa (bezitter) untuk atas nama 
rakyat dalam pengelolaan kekayaan negara. 
Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2003, BUMN merupakan 
pelaksana dari hak negara untuk menguasai, 
bukan untuk memiliki sumber ekonomi yang 
penting dan menguasai hajat hidup orang 
banyak.

Badan Usaha Milik Negara atau BUMN 
berperan penting hampir disemua sektor 
ekonomi, antara lain keuangan, pertambangan, 
manufaktur, perdagangan, pertanian, energi, 
listrik, transportasi. Kinerja BUMN dapat 
memengaruhi tingkat efisiensi industri di 
bawahnya. Daya saing atau keunggulan 
kompetitif merupakan salah satu faktor yang 
berkorelasi positif antara peran strategis 
BUMN dengan kondisi perekonomian di masa 
yang akan datang. Semakin kompetitif BUMN 
dalam suatu industri, maka BUMN tersebut 
dapat meningkatkan volume perdagangan 
dan menarik minat investor untuk berinvestasi 
dalam industri BUMN, baik untuk produk 
substitusi, komplemen, maupun produk 
turunannya.

Dalam beberapa bidang BUMN, faktor 
penentu keunggulan kompetitif antara lain 
produktivitas, efisiensi, kualitas produk, dan 
layanan yang berikan. Faktor produktivitas dan 
efisiensi merupakan komponen dasar dalam 
membangun harga produk yang kompetitif, 
meskipun harga bukanlah komponen dalam 
menghadapi persaingan. Kualitas produk dan 
layanan merupakan faktor yang menentukan 

dalam penciptaan customer satisfication dan 
memenuhi customer’s need.

Sesuai dengan Masterplan Kementerian 
BUMN, dalam rangka menciptakan customer 
satisfication dan memenuhi customer’s 
need, salah satu strategi yang dilakukan 
adalah reformasi BUMN untuk mencapai 
entrepreneurship, cost efficiency, dan 
competitive advantage. Dalam pelaksanaannya, 
reformasi BUMN dilakukan melalui beberapa 
tahapan (Nugroho dan Siahaan, 2005) yaitu 
restrukturisasi, profitisasi, dan privatisasi. 
Restrukturisasi atau peningkatan posisi 
kompetetif perusahaan melalui peningkatan 
fokus bisnis, perbaikan skala usaha, dan 
penciptaan core competence. Profitisasi dicapai 
melalui peningkatan secara agresif efisiensi 
perusahaan sehingga mencapai laba dan niai 
perusahaan yang optimum. Langkah langkah 
terakhir adalah privatisasi melalui peningkatan 
penyebaran kepemilikan kepada masyarakat 
dan investor lain untuk akses pendanaan, 
pasar, teknologi, serta kemampuan untuk 
bersaing di tingkat dunia.

Restrukturisasi dimaksudkan untuk 
menyehatkan BUMN agar dapat beroperasi 
secara efisien, transparan, dan profesional. 
Salah satu tujuan restrukturisasi adalah 
untuk meningkatkan kinerja dan nilai 
perusahaan. Pelaksanaan restrukturisasi 
harus memperhatikan asas biaya dan manfaat 
yang diperoleh. Restrukturisasi meliputi 
restrukturisasi sektoral, restrukturisasi 
perusahaan, dan restrukturisasi internal.

Reformasi BUMN telah dimulai sebelum UU 
BUMN ditetapkan. Reformasi BUMN pada 
periode sebelum tahun 2003 dipengaruhi 
antara lain oleh kondisi sosial politik yang 
tidak mendukung,  prosedur tidak transparan 
dan tidak jelas. Khusus untuk restrukturisasi 
BUMN terlambat atau sulit dilaksanakan 
karena harus disertai dengan Peraturan 
Pemerintah. 

Pembentukan 
Holding Sektoral 

B U M N

Restrukturisasi BUMN:
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Selain hal tersebut, sebab lain proses 
penyusunan dan penetapan Peraturan 
Pemerintah yang melibatkan 
berbagai unit dan instansi, membuat 
proses pengambilan keputusan 
tidak dapat diambil secara cepat, 
sehingga seringkali tertinggal suatu 
momentum. Selain produk hukum 
tersebut, kelemahan lain dalam proses 
restrukturisasi adalah pemahaman 
terhadap BUMN dan kondisi 
BUMN itu sendiri. Tanpa adanya 
pemahaman terhadap kondisi BUMN, 
maka peluang berhasilnya suatu 
restrukturisasi cukup kecil.

Pranoto dan Makaliwe (2015) 
menyatakan bahwa kunci keberhasilan 
restrukturisasi BUMN terletak pada 
pemilihan metode yang paling sesuai 
dalam pencapaian hasil yang disepakati 
untuk mencapai peningkatan nilai 
perusahaan, birokrasi yang sederhana, 
perencanaan yang terarah, dan adanya 
kepemimpinan yang kuat. Salah 
satu metode restrukturisasi untuk 
efisiensi pengendalian kebijakan 
dan penguatan mata rantai aktivitas 
adalah melalui pembentukan holding 
company.

Holding adalah pembentukan badan 
hukum baru sebagai relasi kendali 
asimetris yang membawahi kedua 
BUMN dengan mempertahankan 
eksistensi kedua BUMN atau 
lebih. Sebelum terbitnya Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016, 
pembentukan suatu holding BUMN 
didasarkan pada Pasal 2 ayat (2) 
Peraturan Pemerintah Nomor 44 
Tahun 2005, dimana saham Negara 
pada BUMN dikategorikan sebagai 
aset-aset negara lainnya. Setelah era 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 
Tahun 2016, pembentukan holding 
BUMN dilakukan dengan mekanisme 

pengalihan saham Negara di BUMN 
yang dijadikan anak perusahaan 
holding (subsidiary) kepada BUMN 
lain yang dijadikan induk holding 
(parent) yang dimiliki Negara sebesar 
100%.

Sebagai akibat dari transaksi 
pengalihan saham tersebut, perjanjian 
dengan kreditor tetap, atau tidak 
berubah. Dengan demikian, tidak 
terdapat pengalihan hak dan 
kewajiban atau tanggung jawab 
perusahaan kepada mitra bisnis. 
Termasuk Peraturan Pemerintah 
Nomor 72 Tahun 2016 memberikan 
dasar bahwa lisensi dan perizinan dari 
subsidiary yang diperoleh sebelumnya 
sebagai BUMN masih tetap berlanjut. 
Subsidiary tersebut mendapat 
“perlakuan sama” dengan parent 
dalam hal perlakuan kebijakan khusus 
Negara dan/atau Pemerintah dalam 
hal tertentu. 

Tujuan pembentukan holding BUMN 
adalah untuk membentuk BUMN 
lebih besar, kuat, dan kompetitif untuk 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, 
menciptakan fleksibilitas subsidiary 
terkait corporate action, dan agar parent 
company memiliki peran strategis 
menunjang program Pemerintah 
untuk mencapai kemandirian dan 
kesejahteraan yang meliputi mengatasi 
inequality development; ketahanan 
energi dan pangan; ketersediaan 
infrastruktur dan industri dasar; akses 
layanan keuangan dan sumber daya 
manusia.

Namun demikian, holding dapat 
memberikan perubahan atas status 
kepegawaian, remunerasi, dan budaya 
sebagai akibat perbedaan antara 
subsidiary dengan parent. Status 
pegawai/karyawan, sistem SDM 

termasuk remunerasi, dan budaya 
perusahaan di parent bisa bebeda 
dengan subsidiary. Dalam hal holding 
mengakibatkan terciptanya entitas 
baru selain perusahaan yang ada, maka 
jumlah pegawai dan biaya SDM dapat 
bertambah karena terdapat tambahan 
personil di organisasi yang baru.

Menilik dari sisi perpajakan, 
pembentukan holding tidak 
mengakibatkan aspek perpajakan 
yang terutang, karena hanya transaksi 
pengalihan saham milik Negara 
dari subsidiary ke parent. Meskipun 
terdapat capital gain atas pengalihan 
saham tersebut, karena saham dinilai 
pada harga wajar, akan tetapi karena 
Pemerintah bukan merupakan subjek 
pajak, maka PPh tidak dikenakan. 
Secara konsep dasar, kepemilikan 
saham, tanggung jawab, SDM, budaya, 
aspek perpajakan holding berbeda 
dengan penggabungan, peleburan, 
dan pengambilalihan. Penggabungan, 
peleburan, dan pengambilalihan 
suatu BUMN diatur secara tersendiri 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 
43 Tahun 2005.

Holding Semen

Pembentukan holding telah dimulai 
sebelum era Undang-Undang 
BUMN. Holding pertama adalah 
holding semen. Semen Gresik sebagai 
operating holding dari dua perusahaan 
semen lainnya yang diakuisisi 
sejak tahun 1995. Saat ini Semen 
Indonesia merupakan parent company 
dari 3 subsidiary pabrik semen di 
Indonesia, yaitu Semen Gresik, 
Semen Padang, dan Semen Tonasa. 
Latar belakang pembentukan holding 
semen adalah untuk menciptakan 
nilai tambah, daya saing dan solusi 
atas permasalahan internal antara 

subsidiary. Pembentukan holding 
semen ini melalui sinergi BUMN 
secara bertahap. Strategi yang 
digunakan antara lain pengaturan 
sistem pemasaran per area, pengaturan 
sistem pemasaran terintegrasi, dan 
penerapan sistem sinergi penjualan 
(total sales not subsidiry’s sales).

Tahap pertama yang dilakukan adalah 
human approach yang dimulai dari 
internal Semen Gresik yang berdampak 
timbulnya kepercayaan subsidiary 
melalui leadership dan dukungan oleh 
Negara sebagai pemegang saham. 
Tahap kedua adalah system approach 
yang meliputi bentuk holding, sistem 
operasi, dan strategi yang ideal. 
Sebelum menjadi strategic holding 
di tahun 2012, Semen Indonesia 
telah bertransformasi dari operating 
holding pada periode 2003-2005 dan 
functional holding pada periode 2005-
2011. Dengan status sebagai strategic 
holding, maka Semen Indonesia fokus 
pada pencapaian sinergi pada seluruh 
aspek operasional dan mengalihkan 
fungsi operasional kepada Semen 
Gresik (new co). Tidak adanya 
pengalihan aset dari Semen Indonesia 
kepada Semen Gresik (new co), maka 
Semen Gresik (new co) bertindak 
sebagai operator atau pengelola aset 
yang dimiliki oleh Semen Indonesia. 
Sebagai strategic holding, Semen 
Indonesia hanya melakukan kegiatan 
pengembangan usaha dan investasi 
staregis perusahaan dengan unit 
Capex Strategis, Legal, Human 
Resources, Research dan Development, 
Engineering, Communication.

Holding Pupuk

Pupuk Sriwijaya merupakan 
distributor tunggal dari seluruh 
produk pupuk yang dihasilkan oleh 

Petrokimia Gresik, Pupuk Kujang, 
dan Pupuk Kaltim maupun Pupuk 
Sriwijaya sendiri. Pada tahap ini, Pupuk 
Sriwijaya berperan sebagai operating 
holding dan distribution center. Hal 
ini mengakibatkan timbul opini 
bahwa terjadi konflik kepentingan 
yang memungkinkan Pupuk Sriwijaya 
melakukan pengaturan pasar.

Pada tahun 2010, dibentuk Pusri 
Palembang yang berasal dari spin off 
aset-aset produktif Pupuk Sriwijaya. 
Spin off tersebut mengakibatkan 
pajak terutang yang mencapai sekitar 
Rp1 triliun. Pembentukan dimaksud 
dilakukan untuk meminimalisasi 
adanya resistensi dini terhadap 
perubahan sebelum bertransformasi 
menjadi Pupuk Indonesia Holding 
Company (PIHC). Penggabungan 
industri pupuk dalam 1 entitas 
tersebut menciptakan optimalisasi 
kinerja perusahaan melalui 
mekanisme pengaturan tanpa 
mengubah produksi, meningkatkan 
bargaining power, dan efisiensi biaya 
produksi melalui standardisasi biaya 
umum.

Namun demikian, dalam pelaksanaan 
restrukturisasi melalui pembentukan 
holding tersebut, permasalahan 
utama yang masih dihadapi adalah 
culture SDM. Permasalahan ini timbul 
karena penyusutan wewenang pada 
beberapa pihak sebagai akibat dari 
penggabungan beberapa anak dan 
cucu serta unit-unit dari masing-
masing subsidiary. Permasalahan lain 
terkait restrukturisasi adalah organisasi 
berkaitan dengan chain of command 
terhadap tugas dan wewenang direksi 
pada subsidiary dan parent company. 

Sebagai investment holding, PIHC 
bergerak di bidang pengelolaan 

perusahaan dengan fungsi pengambil 
kebijakan, distribusi, pengadaan, 
keuangan, dan investasi. Fungsi 
keuangan di level holding dapat 
meningkatkan kemudahan akses 
kredit bagi group pupuk, karena yang 
di-leverage adalah aset group pupuk, 
bukan masing-masing subsidiary. 

Holding Kehutanan

Pada awalnya, Negara memiliki 6 
(enam) perusahaan yang bergerak 
di sektor Kehutanan yaitu Perum 
Perhutani dan PT Inhutani I, II, III, 
IV, dan V. BUMN Kehutanan tersebut 
mengusahakan 3,22 juta hektar hutan 
produksi, masing-masing Perum 
Perhutani 1,70 juta hektar dan 1,52 
juta hektar PT Inhutani I-V. Perhutani 
juga mengelola hutan lindung seluas 
625.908 hektar. Berdasarkan luas 
areal tersebut, hutan yang dikelola 
maupun yang diusahakan oleh BUMN 
Kehutanan berpotensi besar untuk 
menjadi perusahaan global, sehingga 
memberikan kontribusi yang lebih 
optimal pada penerimaan negara. 
Namun demikian, BUMN  Kehutanan 
belum menunjukkan daya saingnya. 
Masing-masing perusahaan masih 
belum bergerak dalam kesatuan 
arah, sehingga belum mampu 
mengantisipasi dan beradaptasi secara 
efektif terhadap dinamika perubahan 
lingkungan dan persaingan global.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan 
daya saing BUMN Kehutanan, maka 
diperlukan langkah-langkah strategic 
dengan melakukan restrukturisasi 
terhadap BUMN Kehutanan. 
Restrukturisasi diarahkan untuk 
memperbesar skala usaha, berkinerja 
unggul, membangun sinergi 
untuk optimalisasi sumber daya, 
profesionalisme dalam pengelolaan 
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bisnis, baik mencakup Organisasi dan SDM, Teknologi dan 
Informasi, serta Inovasinya sekaligus untuk menangkap 
peluang pengembangan bisnis yang ada. Berdasarkan hasil 
pengkajian, pemerintah memutuskan akan membentuk 
operating holding company (OHC) berdasarkan komitmen 
dan prospek pengembangan, dengan Perhutani sebagai 
induk holding dan PT Inhutani I sampai dengan V menjadi 
anak-anak perusahaan. Pembentukan Holding Kehutanan 
ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 
2014 melalui skema penambahan Penyertaan Modal 
Negara kepada Perum Kehutanan Negara (Perhutani) yang 
berasal dari Pengalihan Saham Negara pada PT Inhutani I 
s.d. PT Inhutani V.

Road Map Holding BUMN Kehutanan mempunyai 
3 tahapan yaitu: Recovery, Konsolidasi, dan Growth. 
Tahap konsolidasi dimaksud untuk membangun fondasi 
perusahaan (holding dan anak) yang menyeimbangkan dan 
menyelaraskan sasaran jangka pendek, menengah, dan 
panjang. Tahap recovery dimaksudkan untuk memperbaiki 
kondisi kinerja anak perusahaan yang belum sehat. Tahap 
atau fase growth merupakan fase dengan perusahaan mulai 
menuai hasil dari aksi-aksi korporasi yang telah dilakukan 
dan melakukan upaya peningkatannya.

Holding Industri Tambang

Pembentukan holding industri pertambangan tidak terlepas 
dari hasil Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden RI 
pada tanggal 29 Februari 2016. Pembentukan holding 
pertambangan diharapkan menjadikan BUMN tambang 
lebih besar, kuat, dan lincah dalam mengatasi dominasi 
pangsa pasar di Indonesia yang masih dikuasai oleh pemain 
asing. Tujuan pembentukan holding pertambangan antara 
lain efisiensi biaya, peningkatan kemampuan finansial dan 
akses pendanaan, diversifikasi produk, dan terciptanya 
business scale untuk bersaing di regional dan internasional. 
Dalam jangka menengah pembentukan holding 
pertambangan bertujuan untuk mengakuisisi sumber daya 
yang dimiliki asing dan mendorong terjadinya hilirisasi.

Holding industri pertambangan terdiri dari BUMN 
tambang, yaitu PT Indonesia Asahan Aluminium 
(Persero) (Inalum), PT Aneka Tambang Tbk. (Antam), 
PT Bukit Asam Tbk. (PTBA), PT  Timah Tbk. (Timah), 
dan PT Freeport Indonesia (PTFI). Pembentukan holding 
pertambangan dimaksud melalui skema penambahan 
PMN yang bersumber dari saham milik Negara pada 

BUMN atau PT (pengalihan saham mengacu Pasal 2A 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016).

Tahap pertama yang dilakukan adalah pembentukan 
kelompok kerja (pokja) yang meliputi bidang Teknologi 
Informasi, Logistik, Pengadaan, Sumber Daya Manusia, 
Potensi Investasi, Geological Exploration, dan Pengelolaan 
Komoditas Pertambangan. Hasil pokja diharapkan dapat 
diimplementasikan dalam penataan bisnis dan organisasi 
holding industri pertambangan ke depan. Tahap kedua 
yang ditempuh selanjutnya adalah konsultasi dengan 
berbagai stakeholders dalam bentuk focus group discussion 
atau diskusi yang meliputi aspek legal minerba dengan 
Kementerian ESDM, aspek perpajakan dengan Ditjen 
Pajak, aspek penawaran tender wajib dengan Otoritas Jasa 
Keuangan, aspek Rencana Transaksi dengan KPPU, aspek 
akuntansi dengan Kantor Akuntan Publik dan Dewan 
Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia. 
Selain konsultasi, pokja juga melakukan sosialisasi kepada 
Direksi dan Dewan Komisaris anggota holding, serikat 
pekerja,  karyawan, perhimpunan ahli pertambangan 
Indonesia, media sosial, dan public expose. Pembentukan 
holding juga didahului dengan Rapat Kerja, Rapat Dengar 
Pendapat, focus group discussion antara Pemerintah 
dengan anggota DPR RI c.q. Komisi VI.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 
2017, Pemerintah telah menetapkan dasar hukum 
penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada 
Inalum yang berasal dari pengalihan saham negara di 
Antam, PTBA, Timah, dan PTFI menjadi penyertaan di 
Inalum. Selanjutnya berdasarkan KMK Nomor 887/
KMK.06/2017, Menteri Keuangan menetapkan nilai 
penambahan PMN tersebut sebesar Rp48,746 triliun. 
Penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan 
nilai wajar yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam 
Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 
2007. Nilai wajar saham dimaksud mengacu pada hasil 
valuasi penilai independen/KJPP yang pelaksanaannya 
sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia 2015. 

Setelah penetapan Peraturan Pemerintah dan Keputusan 
Menteri Keuangan, ditindaklanjuti dengan Rapat Umum 
Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Inalum dan akta 
pengalihan saham-saham seri B milik Negara di subsidiary 
ke parent. Dalam tahap awal, holding industri pertambangan 
berbentuk operational holding. Selanjutnya, akan dibentuk 
strategic holding yang fokus pada penyusunan strategi 

serta pelaksanaan fungsi-fungsi non-core bisnis seperti: 
legal, research & development, corporate finance, maupun 
business development. Pada proses pembentukan strategic 
holding akan dilakukan dengan proses spin-off kegiatan 
operasionalnya di bidang aluminium kepada perusahaan 
baru yang akan dibentuk (New Inalum). Pengembangan 
holding pertambangan ke depan melalui proyek hilirisasi 
bauksit, emas, aluminium, nikel, dan feronikel, serta 
batubara.

Holding Migas

Sebagaimana halnya pembentukan holding industri 
pertambangan, pembentukan holding migas merupakan 
tindak lanjut dari hasil Rapat Terbatas yang dipimpin oleh 
Presiden RI pada tanggal 29 Februari 2016. Adapun 
pertimbangan pembentukan holding migas adalah 
keterbatasan cadangan sumber daya gas dan infrastruktur 
untuk memenuhi kebutuhan energi Indonesia. Dengan 
demikian, tujuan pembentukan holding migas adalah 
selain untuk memperkuat struktur permodalan parent 
company, holding migas dibentuk untuk meningkatkan 
suplai gas domestik dan efektivitas dan efisiensi distribusi 
gas melalui optimalisasi infrastruktur gas.

Holding migas terdiri dari PT Pertamina sebagai parent 
company dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk. 
sebagai subsidiary. Pembentukan holding migas dimaksud 
melalui skema penambahan PMN yang bersumber dari 
saham milik Negara pada BUMN atau PT (pengalihan 
saham mengacu Pasal 2A Peraturan Pemerintah Nomor 
72 Tahun 2016).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 
2018, Pemerintah telah menetapkan dasar hukum 
penambahan PMN kepada Pertamina yang berasal dari 
pengalihan saham negara di PGN menjadi penyertaan di 
Pertamina. Selanjutnya berdasarkan KMK Nomor 286/
KMK.06/2010, Menteri Keuangan menetapkan nilai 
penambahan PMN tersebut sebesar Rp38,136 triliun. 
Penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan 
nilai wajar yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam 
Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 
2007. Nilai wajar saham dimaksud mengacu pada hasil 
valuasi penilai independen/Kantor Jasa Penilai Publik 
yang pelaksanaannya sesuai dengan Standar Penilaian 
Indonesia 2015. 

Setelah penetapan Peraturan Pemerintah dan Keputusan 
Menteri Keuangan, ditindaklanjuti dengan RUPS LB 
Pertamina dan akta pengalihan saham-saham seri B milik 
Negara di PGN. Pasca pembentukan holding migas, akan 
dilaksanakan pengambilalihan Pertagas oleh PGN untuk 
mendukung penghematan dan efisiensi dalam investasi 
infrastruktur gas, terciptanya end to end operation dimana 
bisnis hulu ke hilir di bidang gas akan terintegrasi dan 
peningkatan potensi sinergi yang maksimal. Saat ini proses 
integrasi bisnis gas tersebut masih dalam proses. Dalam 
tahap ini, Group Migas diharapkan dapat menyelesaikan 
integrasi korporasi, bisnis, organisasi. Sebagai subholding 
gas, PGN akan menjalankan gas di bidang midstream, 
downstream melalui unit Sourcing Contract, Storage 
Processing, Transmisi, Distribusi, Ritel & Trading, Utilisasi 
Gas dan usaha pendukung lainnya.

Simpulan

Artikel mengenai restrukturisasi ini, khususnya 
pembentukan holding sektoral BUMN, ditujukan untuk 
kepentingan stakeholders khususnya intitusi pemerintahan 
sebagai pembelajaran untuk proses pembentukan holding 
selanjutnya. Untuk pembentukan holding sektoral BUMN 
ke depan, terdapat persyaratan minimal yang harus 
dipenuhi, yaitu good corporate governance merupakan 
syarat utama agar BUMN menjadi besar, profesional 
dan kompetitif dalam operasi, bergerak lincah dan 
fleksibel agar tetap mampu bersaing, value creation yang 
menguntungkan anggota group holding, penciptaan 
sinergi antara anggota group holding. Selanjutnya untuk 
suksesnya pembentukan holding sektoral BUMN perlu 
memperhatikan proses politik, financial, corporate culture, 
dan sosial ekonomi. Selain itu, pembentukan holding juga 
perlu didahului oleh analisis benchmark dan sosiaslisasi 
terutama kepada serikat pekerja dan pemegang saham 
minoritas.

Penulisan didasarkan penelitian sebelumnya yang 
dilakukan oleh Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi 
Universitas Indonesia, pengalaman PT Semen Indonesia, 
PT Pupuk Indonesia, PT Perkebunan Nusantara III, Perum 
Perhutani, PT Inalum, dan PT Pertamina. Direktorat KND 
juga melakukan evaluasi dan pemantauan atas kinerja 
parent dan subsidiary masing-masing holding berdasarkan 
dokumen business plan yang telah disusun.
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Wawancara Utama | Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Q: Dapatkah Bapak secara ringkas menyampaikan 
tugas dan fungsi Direktorat Kekayaan Negara 
Dipisahkan (KND)?

A: Direktorat KND adalah salah satu unit eselon 
II yang ada di DJKN yang mempunyai tugas dan 
fungsi di bidang pengelolaan Kekayaan Negara 
Dipisahkan sebagaimana ditetapkan dalam PMK 234/
PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Keuangan.

Secara umum, tugas Direktorat KND dapat dibagi dalam 
4 (empat) kelompok besar yaitu terkait pengelolaan 
investasi pemerintah, pembinaan dan pengawasan 
BUMN/Lembaga di Bawah Kementerian Keuangan, 
pengelolaan dan penatausahaan KND, dan tugas lainnya. 
Dalam pengelolaan investasi pemerintah, Direktorat 
KND bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk 
Investasi Pemerintah pada BUMN/Lembaga di bawah 
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan juga selaku 
unit yang membantu Dirjen Kekayaan Negara selaku 
Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum 
Negara untuk Investasi Pemerintah, serta melakukan 
pelaporan akuntansi investasi pemerintah, fungsi 
Pembantu Pengguna Anggaran, Perencanaan Investasi, 
Pendipaan dan Pencairan Anggaran. 

Untuk pembinaan dan pengawasan BUMN/Lembaga 
dibawah Kemenkeu, Direktorat KND “mengurus” 
empat BUMN dan satu Lembaga yaitu PT Sarana Multi 
Infrastruktur, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, 
PT Sarana Multigriya Finansial, PT Geo Dipa Energi, 
dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Selain 
itu, Direktorat KND mendukung fungsi RUPS BUMN/
Lembaga tersebut antara lain Pengangkatan dan 
pemberhentian Direksi, Penyusunan dan Pengesahan 
RJP, Penyusunan dan Pengesahan RKAT/P, Perubahan 
RKAT/P, Pelaksanaan RKAP/RKAT, Pengesahan Laporan 
Keuangan/perhitungan tahunan, Pengesahan Laporan 
Tahunan.

Dalam hal pengelolaan dan penatausahaan KND, 
Direktorat KND secara reguler menyusun dan 
menerbitkan Buku Penatausahaan KND yang berisikan 
informasi terkait perkembangan nilai investasi 
pemerintah. Direktorat KND juga selalu terlibat 
dalam suatu proses yang berkaitan dengan perubahan 
kepemilikan negara pada suatu BUMN. Direktorat 
KND menjalankan fungsi pengelolaan BUMN seputar 
penilaian opsi kajian Restrukturisasi dan Revitalisasi 

yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN, rekomendasi 
menyetujui atau menolak atau menyetujui dengan 
catatan atas usul Program Tahunan Privatisasi. Adapun 
tugas lainnya antara lain pengelolaan aset eks Pertamina, 
aset Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan 
Statusnya (BPYBDS), dan aset The Irian Jaya Joint 
Development Foundation (IJDDF), serta dukungan SDM.

Q: Dalam pengelolaan Investasi Pemerintah, mohon 
Bapak bisa menjelaskan kepada kami terkait 
fungsi DJKN cq. Direktorat KND selaku pembantu 
pengguna anggaran Investasi Pemerintah

A: Perlu kita ketahui bersama bahwa dalam pengelolaan 
investasi pemerintah, Menteri Keuangan telah 
menetapkan DJKN selaku Pembantu Pengguna 
Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara 
(PPA BA BUN) Pengelolaan Investasi Pemerintah. Dalam 
pelaksanaannya, DJKN dibantu oleh K/L dan pihak 
lainnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BA BUN 
Pengelolaan Investasi Pemerintah dalam Pengelolaan 
Investasi Pemerintah kemudian menyelenggarakan 
sebuah Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 
Investasi Pemerintah (yang lebih dikenal dengan istilah 
SAIP).  Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan 
ini dilakukan terhadap transaksi keuangan Investasi 
Pemerintah yang diantaranya meliputi transaksi yang 
mempengaruhi pembiayaan, pendapatan, beban, aset, 
kewajiban, dan ekuitas. Lebih jauh terkait proses bisnis 
SAIP ini dapat dilihat pada PMK 209/PMK.05/2015 
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 
Investasi Pemerintah.

Q: Sebagaimana Bapak ketahui dan Bapak alami 
sendiri pelaksanaan Holding BUMN ini menjadi 
perhatian pimpinan tertinggi di Republik Indonesia, 
dari Presiden sampai kepada para Menteri, dan 
senantiasa mewarnai beberapa pemberitaan pada 
media massa terkemuka. Bisa dijelaskan kepada 
kami bagaimana Bapak memastikan bahwa proses 
pelaksanaan holding BUMN yang ada di DJKN ini 
governance–nya benar-benar telah dilakukan dan 
dapat diandalkan.

A: Kebijakan pembentukan holding BUMN merupakan 
amanat dari Bapak Presiden RI yang dilaksanakan oleh 
Kementerian terkait termasuk oleh Menteri Keuangan. 
Dibutuhkan waktu yang cukup panjang untuk sampai 
terbentuknya holding BUMN Tambang dan holding 
BUMN Migas. Dalam prosesnya telah dilakukan 

PEMBENTUKAN HOLDING BUMN 
HARUS MEMPUNYAI DAMPAK 
MANFAAT PADA NEGARA DAN 
MASYARAKAT
DEDI SYARIF USMAN
Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan
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penyesuaian atas peraturan yang 
menjadi landasan pembentukan 
holding dan juga adanya pembahasan 
dengan pihak legislatif termasuk 
stakeholders terkait lainnya. 

DJKN dalam memproses usulan 
holding BUMN selalu memastikan 
bahwa tidak hanya tujuan 
pembentukan holding yang harus 
mempunyai dampak manfaat pada 
Negara dan masyarakat, namun juga 
selalu memastikan bahwa proses 
yang dilakukan tidak bertentangan 
dengan ketentuan yang ada termasuk 
yang berasal dari kementerian teknis. 
Selain itu, keterlibatan bagian legal 
seperti Biro Hukum, Kementerian 
Hukum dan HAM, dan Kementerian 
Sekretariat Negara juga telah 
memberikan kepastian bahwa proses 
pembentukan holding BUMN tidak 
akan mengabaikan governance yang 
ada.    

Dengan taat pada aturan maka 
governance sebuah proses bisnis dapat 
diandalkan. Tahapan yang dilalui 
maupun output proses pembentukan 
holding BUMN harus sesuai dengan 
kaidah pada UU Nomor 17 Tahun 
2003 tentang Keuangan Negara, 
UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang 
BUMN, UU Nomor 1 tahun 2004 
tentang Perbendaharaan Negara, 
UU Nomor 40 tahun 2007 
tentang Perseroan Terbatas, PP 44 
tahun 2005 sebagaimana telah 
diubah dengan PP 72 tahun 2016 
tentang Tata Cara Penyertaan dan 
Penatausahaan Modal Negara pada 
BUMN, serta aturan-aturan lainnya 
yang terkait.

Q: Pada akhir 2017 hingga awal 
tahun 2018 ini, Pemerintah telah 
menetapkan PP tentang holding 
BUMN Tambang dan Migas. 
Dapatkah Bapak menjelaskan 

keterlibatan DJKN dalam proses 
penetapan Holding BUMN 
tersebut?

A: Holding BUMN ini dilakukan 
dengan skema penambahan 
Penyertaan Modal Negara (PMN) 
pada induk holding BUMN yang 
berasal dari inbreng saham milik 
negara pada anak holding BUMN 
kepada induk holding BUMN. Inbreng 
saham tersebut mengacu pada 
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 
44 Tahun 2005 tentang Tata Cara 
Penyertaan dan Penatausahaan Modal 
Negara pada BUMN dan Perseroan 
Terbatas sebagaimana telah diubah 
dengan PP 72 Tahun 2016.  

Nah, peran serta atau keterlibatan 
DJKN dalam proses penetapan 
holding BUMN ini sangat penting 
mengingat DJKN merupakan unit 
teknis yang menjalankan tugas 
Menteri Keuangan, yang  antara lain 
menyusun kajian usulan PMN dan 
penyusunan RPP PMN. 

Dalam menyusunan kajian usulan 
PMN, DJKN juga melibatkan 
Kementerian/Lembaga terkait, 
konsultan hukum, dan BUMN terkait. 
Sedangkan dalam penyusunan RPP 
PMN melibatkan Kementerian 
Hukum dan HAM, Kementerian 
Sekretariat Negara, dan Kementerian 
Koordinator Bidang Perekonomian 

Pada tahap selanjutnya, setelah “PP 
Holding BUMN” ditetapkan oleh 
Presiden, akan ditindaklanjuti dengan 
penetapan nilai Penambahan PMN 
oleh Menteri Keuangan. Dalam 
proses ini DJKN menyusun konsep 
Keputusan Menteri Keuangan (KMK) 
tentang penetapan nilai penambahan 
Penyertaan Modal Negara ke dalam 
modal saham BUMN berdasarkan 
usul Menteri BUMN. 

Q: Menurut Bapak apa perlu atau 
pentingnya membentuk Holding 
BUMN?

A: Indonesia memiliki potensi 
menjadi unggul dan sejahtera 
didukung oleh populasi, resources 
dan market serta diproyeksikan 
mampu menjadi regional economic 
powerhouse. Namun, Indonesia juga 
menghadapi berbagai tantangan 
dari berbagai aspek yaitu Inequality 
Development, Ketahanan Energi dan 
Pangan, Infrastruktur dan Industri 
dasar, Akses Layanan Keuangan 
dan Sumber Daya Manusia. BUMN 
sebagai agen pembangunan memiliki 
peran strategis untuk menunjang 
program Pemerintah untuk mencapai 
Kemandirian dan Kesejahteraan.

Terkait hal ini, Presiden memberikan 
arahan agar pembentukan holding 
BUMN menjadi perhatian dan segera 
ditindaklanjuti oleh Kementerian 
terkait sehingga kesulitan yang 
dihadapi pemerintah saat ini, yaitu 
kebutuhan pendanaan untuk investasi 
dalam jumlah yang besar teratasi dan 
national interest dapat tercapai.

Pembentukan holding company 
merupakan salah satu strategi dasar 
dalam rightsizing BUMN melalui 
pengelompokan beberapa BUMN 
ke dalam satu perusahaan induk 
(holding), di mana BUMN-BUMN 
yang menjadi anggota holding akan 
menjadi anak perusahaan dari holding 
company.

Adapun tujuan pembentukan holding 
company:

-Mencapai ukuran (size) perusahaan 
yang secara keuangan (financially) 
lebih kuat;

-Meningkatkan daya saing dan posisi 
tawar perusahaan;

-Mencapai economies of scale melalui 
peningkatan efisiensi dan efektivitas 

usaha;

-Menciptakan sinergi antara anggota 
holding;

-Meningkatkan kemampuan 
pendanaan dan memperbaiki struktur 
permodalan.

Sebagai contoh, holding tambang 
yang beranggotakan PT Antam, PT 
Batubara Bukit Asam, PT Timah. 
Pelaksanaan holding telah membuat 
struktur permodalan BUMN yaitu 
PT Inalum (Persero) menjadi lebih 
kuat serta kapasitas usahanya juga 
meningkat, serta anggota holding 
yaitu PT Timah, PT Antam dan PT 
Batubara Bukit Asam yang juga 
mengalami peningkatan kinerja usaha 
yang tercermin melalui pendapatan 
usaha dan laba yang lebih tinggi dari 
tahun sebelumnya.

Q: Bisakah Bapak menjelaskan 
tujuan dari pembentukan holding 
BUMN tersebut? Apakah ada 
tujuan tertentu dari pemerintah 
dalam pelaksanaan holding 
dimaksud?

A: Selain tujuan pembentukan 
holding BUMN yang kami sampaikan 
sebelumnya, terdapat juga tujuan 
lainnya yaitu: 

a. Membentuk BUMN lebih besar, 
kuat, dan lincah untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat;

b. Menciptakan fleksibilitas anak 
holding terkait corporate action;

c. Policy discussion hanya pada level 
induk holding.

d. BUMN memiliki peran strategis 
menunjang program Pemerintah 
untuk mencapai kemandirian dan 
kesejahteraan:

1. Mengatasi inequality development;

2. Ketahanan energi dan pangan;

3. Ketersediaan infrastruktur dan 
industri dasar; dan

4. akses layanan keuangan dan 
sumber daya manusia.

Untuk pelaksanaan holding Migas, 
adalah ditujukan untuk mendorong 
Perekonomian dan Ketahanan 
Energi Nasional melalui sinergi 
yang diidentifikasi Pertamina-PGN. 
Dengan holding Migas ini akan 
menghubungkan infrastruktur gas 
dari Indonesia bagian barat (Arun) 
hingga bagian timur (Papua) melalui:

1. Peningkatan supply gas domestik;

2. Efektifitas dan efisiensi distribusi 
gas;

3. Optimalisasi infrastruktur gas;

4. meningkatnya kapasitas investasi.

Q: Dengan telah terbentuknya 
holding pertambangan, apa yang 
bisa diharapkan masyarakat 
Indonesia ke depan berkenaan 
dengan hasil pengelolaan 
kekayaan negara khususnya 
kekayaan negara hasil tambang?

A: Pemerintah yang memegang 
kekuasaan eksekutif mengambil 
kebijakan untuk melakukan 
penguatan BUMN yang bergerak pada 
industri sektor tambang dan migas. 
Mengapa? karena Industri sektor 
tambang dan migas memiliki posisi 
yang sangat strategis dalam peran 
pembangunan negara tercinta kita 
ini. Peran negara dalam penguasaan 
atas bumi, air, dan kekayaan alam 
diejawantahkan salah satunya melalui 
peran BUMN pada industri sektor 
tambang dan migas. 

Kita semua berharap, dengan 
penguatan struktur permodalan dan 
peningkatan kapasitas usaha BUMN 
pada industri sektor tambang dan 
migas, maka amanat penguasaan 
negara melalui BUMN atas bumi, air, 
dan kekayaan alam untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat dapat 

terwujud. 

Q: Apakah pembentukan holding 
BUMN mengurangi pengawasan 
DPR?

Pada kesempatan yang baik ini dapat 
saya sampaikan bahwa pembentukan 
holding tersebut tidak menyebabkan 
adanya rencana anggaran investasi 
dalam tahun di mana rencana 
holding akan dibentuk. Investasi pada 
saham yang akan dialihkan untuk 
pembentukan holding telah menjadi 
Kekayaan Negara yang Dipisahkan 
(“KND”).

Pada saat pemisahan dari kekayaan 
Negara (APBN) menjadi PMN kepada 
BUMN telah melalui pembahasan 
dengan DPR dan tertuang dalam 
UU APBN. Dengan demikian tidak 
bertentangan dengan UU MD3.

Walaupun kekayaan negara tersebut 
berubah menjadi kekayaan BUMN 
atau Perseroan Terbatas akibat 
transformasi tersebut, namun 
masih memiliki hubungan dengan 
negara karena status negara sebagai 
pemegang saham/pemilik modal.

Negara tetap memiliki kontrol 
terhadap anak perusahaan eks BUMN 
melalui saham Seri A (Dwi Warna) 
dan melalui BUMN Induk yang 
memiliki saham mayoritas.

Anak perusahaan eks BUMN tetap 
berstatus Perusahaan Negara.

Meskipun status BUMN tersebut 
berubah menjadi anak perusahaan 
pada holding BUMN, DPR tetap 
memiliki kewenangan pengawasan 
sesuai dengan UU MD3. Semua 
kegiatan yang berhubungan 
dengan pengawasan DPR tidak ada 
perubahan, kewenangan tersebut 
sama sekali tidak dikurangi dengan 
adanya PP 72/2016.
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Q: Beralih ke pertanyaan terkait visi dan misi 
DJKN. Sebagaimana Bapak maklum, DJKN 
memiliki visi “Menjadi pengelola kekayaan negara 
yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat”. Untuk mewujudkan 
visi tersebut DJKN memiliki misi diantaranya 
“Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah 
pengelolaan investasi pemerintah”. Apakah ada 
keterkaitan antara misi “Meningkatkan tata kelola 
dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah” 
dengan pelaksanaan holding BUMN tersebut.

A: Dari penjelasan kami sebelumnya tergambar peran 
DJKN dalam proses pembentukan holding BUMN 
baik pada saat penyusunan Peraturan Pemerintah dan 
penyusunan KMK tentang penetapan nilai penambahan 
PMN ke dalam modal saham BUMN. 

Sebagaimana juga telah kami sampaikan sebelumnya, 
bahwa tujuan pembentukan holding BUMN antara lain 
adalah untuk membentuk BUMN lebih besar, kuat, dan 
lincah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal 
ini sudah sangat inline dengan visi DJKN yaitu menjadi 
pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel 
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 

Keberadaan holding BUMN diharapkan dapat 
mempercepat terwujudnya visi dan misi DJKN. Negara 
mencatat semua investasi yang telah ditanam pada BUMN 
dalam bentuk Modal Disetor yang berasal dari Kekayaan 
Negara yang Dipisahkan (PMN). Sebagai ultimate 
shareholder BUMN maka Negara mengharapkan BUMN 
dapat memaksimalkan keuntungan selain terlaksanaknya 
mandat dari BUMN. Holding BUMN diharapkan akan 
dapat memberikan kontribusi yang lebih baik atau 
maksimal kepada Negara dibandingkan ketika BUMN 
tersebut masih berupa BUMN-BUMN yang kecil. Dengan 
adanya peningkatan kontribusi tersebut, maka diharapkan 
tujuan pengelolaan Kekayaan Negara oleh DJKN akan 
segera terwujud.    

Q: Menurut Bapak, apa saja terobosan-terobosan 
yang dapat dilakukan sehingga pelaksanaan holding 
BUMN benar-benar sesuai yang diharapkan dalam 
rangka sebesar-besar kemakmuran rakyat?

A: Berkenaan dengan terobosan agar pelaksanaan holding 
BUMN sesuai yang diharapkan, kami mengutip apa yang 

disampaikan Menteri Keuangan pada saat FGD dengan 
Komisi VI FDPR RI mengenai kebijakan pembentukan 
holding BUMN, yaitu:
a. Good Corporate Governance merupakan syarat utama 
agar BUMN dapat menjadi besar;
b. BUMN harus dapat berjalan secara profesional dan 
kompetitif sehingga mampu memberikan manfaat bagi 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
c. Korporasi harus mampu bergerak lincah dan fleksibel 
untuk bisa tetap kompetitif;
d. Holding harus dapat menciptakan sinergi dan value 
creation yang tidak hanya menguntungkan induk holding 
saja, tetapi juga bagi semua anak holding;
e. Pembentukan holding tidak hanya sekedar 
penggabungan neraca beberapa perusahaan, tetapi 
bagaimana membentuk holding yang dapat menciptakan 
sinergi antar perusahaan;
f. Pembentukan holding memperhatikan 4 hal penting 
yaitu proses politik, financial, corporate culture, dan sosial 
ekonomi;
g. Analisis benchmarking untuk membandingkan proses 
bisnis dan kinerja holding BUMN;
h. Sosialisasi pembentukan holding terutama kepada 
serikat pekerja BUMN dan pemegang saham minoritas.

Hal-hal tersebut yang saya pikir perlu dilakukan oleh 
BUMN selaku induk holding maupun anak-anak holding 
BUMN sehingga pelaksanaan holding BUMN dalam 
rangka sebesar-besar kemakmuran rakyat dapat terwujud.

Q: Dinamika dalam pembahasan holding BUMN 
bergerak sangat dinamis dan kadang begitu cepat 
memerlukan update informasi untuk membuat 
sebuah bahan analisa, menurut Bapak upaya yang 
bisa dilakukan untuk senantiasa meningkatkan 
pemahaman SDM di lingkungan Direktorat KND 
untuk mengimbangi dinamika dan perkembangan 
informasi yang cepat tersebut?

A: Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu kunci sukses 
adalah penguaasan kita atas data dan informasi. Informasi 
yang paling update tentunya sebisa mungkin harus kita 
dapatkan, misalnya informasi mengenai rencana ke depan 
sebuah BUMN dalam melaksanakan tugasnya. 

Teman-teman di Direktorat KND kami arahkan untuk 
bisa berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait sehingga 
informasi dan data dapat kita peroleh. Sebagai misal kita 

memerlukan informasi dan data dari BUMN tertentu 
untuk membuat analisa dalam penyusunan kajian 
bersama, maka kami upayakan Direktorat KND dapat 
berkoordinasi atau mengundang BUMN tersebut untuk 
dapat memberikan data berikut penjelasannya.

Cara lain bisa dilakukan dengan memperoleh data dan 
informasi pada laporan keuangan BUMN. Pada intinya 
kita memperoleh data dan informasi yang diperlukan baik 
data dan informasi terkini maupun data dan informasi 
historis sebagai bahan dalam melakukan analisa.

Selain itu, kami senantiasa mendorong pegawai pada 
Direktorat KND untuk senantiasa meningkatkan 
kemampuannya, baik melalui cara formal berupa 
meningkatkan jenjang pendidikannya, dari S1, S2, 
bahkan S3, mengikuti pendidikan dan latihan, workshop, 
dan bentuk pembelajaran lainnya. 

Cara non-formal dalam meningkatkan kemampuan 
bisa ditempuh misalnya selalu melakukan update data 
dan informasi dari media, diskusi intensif di internal 
Direktorat KND, dan banyak cara lainnya. Dapat kami 
sampaikan bahwa banyak pegawai Direktorat KND yang 
telah lulus dari jenjang pendidikan D4/S1, S2 baik dari 
luar maupun dalam negeri, yang tentunya mereka adalah 
aset utama bagi Direktorat KND maupun DJKN dalam 
melaksanakan tugas dan fungsinya.

Q: Menurut Bapak, untuk ke depan apakah tetap 
dapat dilakukan holding untuk BUMN lain, misalkan 
holding untuk BUMN yang bergerak di sektor usaha 
sejenis?

A: Kriteria pembentukan holding BUMN adalah BUMN 
yang bergerak pada sektor usaha yang sama atau bergerak 
pada jenis usaha yang sejenis tetapi dengan segmen 
pasar yang berlainan, berusaha dalam sektor yang sangat 
kompetitif, masih mempunyai prospek bisnis yang 
potensial dan berkelanjutan dan Pemerintah masih 
merupakan pemilik mayoritas. Dengan terbentuknya 
holding, diharapkan kedepannya akan terbentuk BUMN 
yang:

a. Efisien dan produktif, berdaya saing nasional, regional 
dan global; 

b. Berkontribusi yang optimal kepada Pemerintah dan 
stakeholders;

c. Taat dalam penerapan tata kelola perusahaaan yang 
baik;

d. Berorientasi pada penciptaan nilai tambah yang tinggi, 
skala ekonomis, usaha yang terfokus dan terintegrasi 
dengan core competencies yang jelas.

Q: Sesuai dengan pandangan Bapak di masa yang 
akan datang, Bagaimana posisi dan peran DJKN bila 
holding atas BUMN telah selesai dilakukan

A: Apabila holding BUMN telah selesai dilakukan, maka 
tugas dan fungsi DJKN adalah tetap dalam rangka 
mendukung peran Menteri Keuangan sebagai Wakil 
Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang 
dipisahkan sesuai amanah pada Pasal 6 ayat (2) huruf a 
UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 

Q: Pelaksanaan holding BUMN ini merupakan 
pekerjaan yang melibatkan koordinasi banyak 
pihak, serta membutuhkan semangat bekerja yang 
luar biasa, bahkan kadang pembahasannya bisa 
melampaui jam kerja dan kadang dilaksanakan di 
luar hari kerja, bagaimana kiat-kiat Bapak untuk 
tetap dapat bersemangat dalam melaksanakan tugas-
tugas dimaksud.

A: Sebagai manusia biasa, tentunya rasa lelah fisik 
maupun non fisik pasti ada, namun semangat untuk 
memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara, serta 
niat utama bekerja adalah dalam rangka ibadah kepada 
Tuhan YME, tentunya rasa lelah tersebut dapat diatasi. 
Sebagai pimpinan kami juga senantiasa harus memberi 
contoh yang baik bagi teman-teman di internal Direktorat 
KND maupun stakeholders kami. Mungkin dalam 
memberikan arahan-arahan kami terlalu bersemangat tapi 
dapat kami pastikan itu semua dalam rangka kebaikan 
kita bersama khususnya agar semuanya sesuai dengan 
kaidah-kaidah yang ada. Dalam bekerja kita harus 
memastikan senatiasa didasari nilai-nilai kementerian 
Keuangan yaitu Integritas, Profesional, Pelayanan, 
Sinergi, dan Kesempurnaan karena dengan semangat 
nilai-nilai Kementerian Keuangan tersebut kita secara 
tidak langsung menjaga governance dalam bekerja.

Dalam bekerja kami juga mencontoh pimpinan kami 
yaitu Bapak Dirjen Kekayaan Negara dan Ibu Menteri 
Keuangan. Beliau yang senantiasa bekerja dengan penuh 
semangat di luar jam kerja tentunya memberi semangat 
juga kepada kami untuk senantiasa bekerja penuh 
semangat meskipun di luar jam kerja.
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Kolom Kekayaan Negara Dipisahkan

MENGENAL LEBIH DEKAT
DASAR HUKUM PEMBENTUKAN HOLDING BUMN

Selama ini pembentukan 
holding dilakukan berdasarkan 
PP Nomor 44 Tahun 2005 

tentang Tata Cara Penyertaan dan 
Penatausahaan Modal Negara pada 
BUMN dan Perseroan Terbatas (“PP 
44/2005”) Pasal 2 ayat (2) huruf d, 
Pasal 3 ayat (1), Pasal 5 huruf c, dan 
Pasal 7 dikaitkan dengan penjelasan 
Pasal 4 UU Nomor 19 Tahun 2003 
tentang BUMN (“UU BUMN”). 
Berdasarkan Pasal-Pasal tersebut, 
Saham Negara pada suatu BUMN 
yang dijadikan penyertaan modal, 
dikategorikan sebagai “aset-aset negara 
lainnya” sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 2 ayat (2) huruf d PP 44/2005.

Namun demikian, ketentuan yang ada 
dalam PP 44/2005 tersebut dinilai 
belum secara jelas dan tegas mengatur 
mengenai pelaksanaan penambahan 
Penyertaan Modal Negara (PMN)
yang berasal dari Saham Negara. 
Pemerintah memandang perlu 
adanya kepastian hukum mengenai 
hal tersebut, sehingga disusunlah 
perubahan atas PP 44/2005 agar 
dapat mengakomodasi kebutuhan 
mekanisme pengalihan Saham Negara 
dimaksud.

PP Nomor 72 Tahun 2016 (PP 
72/2016) disusun dalam rangka 
menyempurnakan peraturan yang 
telah ada dalam PP 44/2005. 
Terdapat dua garis besar substansi 
PP 72/2016 sebagai pedoman 
pembentukan holding, yaitu:

1. Memperjelas dan mempertegas 
proses pembentukan holding BUMN

a. Memperjelas dan mempertegas 
bahwa penyertaan modal kepada 
BUMN dan PT (yang sudah ada saham 
milik Negara) dapat dilakukan dengan 
mengalihkan (inbreng) saham pada 
BUMN lain;

b. Pengalihan (inbreng) saham menjadi 
kewenangan Pemerintah tanpa 
melalui mekanisme APBN, karena saat 
pertama menjadi saham (persetujuan 
penyertaan modal Negara) sudah 
melalui mekanisme APBN, sehingga 
statusnya menjadi kekayaan Negara 
yang dipisahkan (KND).

2. Mengatur kontrol Negara kepada 
BUMN yang menjadi Anak Perusahaan 
holding BUMN

a. Pengaturan mengenai kontrol 
Negara atas BUMN yang selanjutnya 

menjadi anak perusahaan holding 
BUMN melalui melalui kepemilikan 
Negara atas saham dengan hak 
istimewa dan kewajiban BUMN induk 
untuk tetap memiliki saham mayoritas 
pada anak perusahaannya yang 
berstatus eks BUMN;

b. Penegasan bahwa BUMN yang 
menjadi anak perusahaan holding 
BUMN tetap diperlakukan sama 
dengan BUMN, antara lain dalam hal 
mendapatkan penugasan Pemerintah 
atau melaksanakan pelayanan umum 
dan/atau mendapatkan kebijakan 
khusus Negara dan/atau Pemerintah;

c. Penegasan bahwa saham adalah 
investasi jangka panjang Pemerintah 
yang berstatus kekayaan Negara 
yang Dipisahkan dan dikelola diluar 
mekanisme APBN. Namun demikian, 
Pemerintah, DPR, BPK tetap dapat 
melakukan pengawasan sesuai 
kewenangannya.

Tujuan disusunnya PP 72/2016 
untuk memperjelas dan 
menyempurnakan pengaturan terkait 
pembentukan holding nampaknya 
mengundang pertanyaan berbagai 
pihak. 

Aulia Rachma - Direktorat KND

Pembentukan holding BUMN merupakan 
suatu program Pemerintah yang sudah 
direncanakan dan sebagian telah 
dilaksanakan sejak tahun 1995. Secara 
hukum, holding dilakukan dengan cara 
melakukan pengalihan (inbreng) investasi 
Pemerintah (saham) dari suatu BUMN ke 
BUMN lain. Dengan adanya pengalihan 
(inbreng) dimaksud, maka BUMN yang 
sahamnya dialihkan tersebut menjadi Anak 
Perusahaan BUMN penerima pengalihan 
(inbreng). Praktek holding dimulai pada 
tahun 1995 melalui pembentukan holding 
PT Semen Indonesia, kemudian dilanjutkan 
dengan pembentukan holding PT Pupuk 
Indonesia pada tahun 1997. Selanjutnya, 
pada tahun 2014 dibentuk dua holding 
BUMN yakni holding BUMN Sektor 
Perkebunan (dengan PT Perkebunan 
Nusantara III sebagai induk) dan holding 
Kehutanan (dengan Perum Perhutani 

sebagai induk).
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Berikut isu-isu strategis yang timbul terkait PP 72/2016:

1. Dengan adanya mekanisme holding, BUMN jadi 
makin sedikit. Apakah holding itu dimaksudkan untuk 
mem-privatisasi BUMN?

holding dan privatisasi merupakan dua hal yang berbeda. 
holding dilakukan melalui mekanisme pengalihan 
(inbreng) saham, sementara privatisasi adalah penjualan 
saham kepada pihak lain (PP 33/2005 tentang Tata 
Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) Pasal 1 
angka 2). Selain itu, pengalihan (inbreng) saham tidak 
mengakibatkan berkurangnya saham negara secara absolut, 
melainkan hanya tergabung dalam suatu perusahaan 
induk. Hal ini berbeda dengan mekanisme privatisasi yang 
menyebabkan jumlah saham negara berkurang secara 
absolut.

Jika Pemerintah akan melakukan privatisasi BUMN, 
(penjualan saham kepada publik termasuk swasta atau 
asing), maka dasar hukum yang dipergunakan adalah  
Pasal 24 ayat (5) UU 17/2003, Pasal 82 ayat (2) UU 
BUMN, dan PP No. 33 Tahun 2005 jo. PP No. 59 
Tahun 2009. Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa 
penjualan/Privatisasi harus melibatkan Komite Privatisasi 
dan mendapatkan persetujuan DPR.

2. BUMN yang sahamnya di-inbreng-kan ke BUMN 
Induk, statusnya akan menjadi anak perusahaan 
BUMN. Apakah kontrol Pemerintah akan hilang?

Perlu dipahami bahwa status anak perusahaan BUMN 

dalam PP 72/2016 tidaklah sama dengan anak 
perusahaan BUMN biasa. Anak perusahaan BUMN dalam 
PP ini berstatus sebagai Perusahaan Negara karena masih 
ada kepemilikan Pemerintah di dalamnya (UU 17/2003 
tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 5).

Disamping itu, Pemerintah tetap memiliki kendali atas 
anak perusahaan holding BUMN melalui:

a. Secara langsung: kepemilikan saham dengan hak 
istimewa (saham seri A dwiwarna) yang memungkinkan 
Negara dapat mengontrol langsung terhadap kebijakan-
kebijakan strategis pada anak perusahaan holding BUMN 
(Pasal 2A ayat (2) PP 72/2016).

b. Secara tidak langsung: induk BUMN wajib memiliki 
lebih dari 50% saham anak Perusahaan, sedangkan induk 
BUMN merupakan BUMN yang dikontrol langsung oleh 
Negara (Pasal 2A ayat (6) PP 72/2016).

Dengan demikian, mekanisme holding tidaklah 
menghilangkan kontrol pemerintah atas anak perusahaan 
BUMN.

3. Apakah anak perusahaan BUMN hasil holding 
dapat dijual tanpa melalui persetujuan DPR?

Tidak. Anak perusahaan BUMN tersebut tetap berstatus 
sebagai Perusahaan Negara (terdapat saham dwiwarna), 
sehingga harus mendapatkan persetujuan DPR apabila 
akan dilakukan privatisasi atau penjualan, sebagaimana  
ketentuan yang tercantum dalam UU 17/2003 Pasal 24 
ayat (5).

4. Mengapa pelaksanaan Holding tidak melalui 
mekanisme APBN?

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, holding 
dilakukan dengan cara pengalihan (inbreng) saham. 
Saham pada hakekatnya merupakan kekayaan Negara yang 
sudah dipisahkan dari APBN (ketika menjadikan status 
“kekayaan negara yg dipisahkan” melalui penambahan 
PMN sudah mengikuti mekanisme APBN”) sesuai dengan 
Pasal 24 ayat (2) UU Keuangan Negara jo Pasal 1 angka 
10 dan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU BUMN.

5. Apakah ketentuan dalam Pasal 2A ayat (4) adalah 
upaya justifikasi bahwa kekayaan BUMN bukanlah 
kekayaan Negara?

PP 72/2016 tidak menjustifikasi bahwa kekayaan BUMN 
bukanlah kekayaan Negara. Hal ini dapat dicermati dalam 
PP 72/2016 bagian Penjelasan Pasal 2A ayat (3) yang pada 
intinya menyebutkan bahwa, walaupun kekayaan Negara 
bertransformasi menjadi kekayaan BUMN atau Perseroan 
Terbatas akibat statusnya sebagai kekayaan Negara yang 
dipisahkan, namun masih memiliki hubungan dengan 
Negara karena status Negara sebagai pemegang saham/
pemilik modal.

Dengan demikian, kewenangan Negara dalam 
melakukan pengawasan atas kekayaan Negara yang 
telah bertransformasi tersebut tetap berlaku. Namun, 
paradigma pengawasan Negara dimaksud harus berubah, 
yaitu berdasarkan paradigma usaha (business judgement 
rules) (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/2013).

Pada tahun 2017, Majelis Nasional Korps Alumni 
Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Yayasan Re-Ide 
Indonesia, Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., Dr. Suparji, S.H., 
M.H., dan Dr. M. Alfan Alfian telah memohonkan Uji 
Materiil atas PP 72/2016 kepada Mahkamah Agung RI. 
Berdasarkan Putusan Nomor 21P/HUM/2017 tanggal 8 
Juni 2017. Majelis memutuskan menolak permohonan 
keberatan hak uji materiil tersebut sebab Majelis 
berpandangan bahwa dalil permohonan Para Pemohon 
tidak beralasan  hukum, karena objek permohonan tidak 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 
Adapun Putusan MA atas suatu Hak Uji Materiil bersifat 
final dan mengikat, khususnya untuk materi-materi krusial 
yang mendasari pembentukan PP 72/2016 sebagai 
payung hukum pembentukan holding BUMN.

Hingga tahun 2018, PP 72/2016 telah menjadi dasar 
hukum pembentukan holding BUMN Sektor Pertambangan 
melalui PP Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penambahan 
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam 
Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT 
Indonesia Asahan Aluminium. Selanjutnya, masih terdapat 
beberapa agenda pembentukan holding, antara lain holding 
BUMN sektor Minyak dan Gas, BUMN sektor Konstruksi 
dan Tol, BUMN sektor Jasa Keuangan, dan BUMN sektor 
Perkapalan dan Industri Alat Berat. Pembentukan holding 
tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan peran BUMN 
sebagai agen pembangunan, sehingga dapat memberikan 
sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional.
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Berjuang Membangun Infrastruktur
Mata Air Umbulan

Setelah 45 Tahun Mangkrak

GK Satriadi & Indriasari S - Direktorat KND

“Saya hampir yakin, setiap pagi Anda bangun tidur, pertama pergi ke kamar kecil. Kalau kita bandingkan 257 
juta manusia bangun tidur semuanya menuju ke kamar kecil, maka bayangkan persoalan sanitasi dan air 
bersih itu merupakan sesuatu yang luar biasa penting. Di Jakarta mungkin tidak terlalu terasa kebutuhan itu, 
selalu taken for granted. Namun, ada bagian lain di Indonesia yang bahkan belum memiliki sanitasi air bersih”. 

(Sri Mulyani Indrawati-Menteri Keuangan)

Seperti biasa, pagi itu Wati (45 tahun) bangun 
pagi dan mempersiapkan segala keperluan untuk 
anaknya. Udara pagi itu masih terasa sejuk meskipun 

di dataran rendah. Burung-burung masih berkicau dan 
gemericik air masih terdengar merdu. Wati sadar harus 
segera menampung air untuk kebutuhan rumahnya 
hingga sore nanti karena mulai jam 9 pagi air bersih akan 
berhenti mengalir ke rumahnya. Sementara itu, tidak jauh 
dari rumah Wati terdapat mata air yang menjadi salah 
satu sumber mata air terbesar di Asia Tenggara, mata air 
Umbulan.

Disebut mata air Umbulan karena terletak di Desa 
Umbulan, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan. 
Letaknya sekitar 72 kilometer dari kota Surabaya atau 17 
kilometer dari Kota Pasuruan. Jika anda menggunakan 
kendaraan pribadi dari Surabaya, butuh waktu 2 jam 
untuk sampai di Umbulan. Lebih dari 5 kilometer jalan 
menuju mata air Umbulan dalam kondisi rusak.

Mata air Umbulan memiliki potensi debit air 4.000-
5.000 m3 per detik. Dengan jumlah debit air tersebut, 
diperkirakan akan mampu memenuhi 1,3 juta penduduk 
di wilayah 5 kota/kabupaten di Jawa Timur yaitu Kota 
Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Gresik, 
Kota Surabaya, dan Kota Sidoarjo. Dengan potensi 
sedemikian rupa, tahun 1972 sudah direncanakan untuk 
memanfaatkan mata air Umbulan untuk kebutuhan air 
bersih di Jawa Timur. Masa penantian selama 45 tahun 
akhirnya terbayar. Pada tahun 2016 dicapai financial close 
dan pada awal 2017 dilakukan ground breaking oleh Wakil 
Presiden Jusuf Kalla. Dengan nilai proyek Rp2 triliun, 
Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan 
menemukan titik terang.

Kompleksnya Proyek 

Proyek SPAM Umbulan berhasil menjadi salah satu 
contoh sukses Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha 

(KPBU). Bukan hanya 
pemerintah pusat, 
kehadiran pemerintah 
provinsi dan pemerintah 
k a b u p a t e n / k o t a 
menjadikan Proyek 
SPAM Umbulan 
merupakan KPBU yang 
cukup kompleks. 

Melalui BUMN di 
bawah pembinaan 
dan pengawasan 
K e m e n t e r i a n 
Keuangan yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) 
dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), 
Kementerian Keuangan memberikan dukungan berupa 
penyiapan proyek oleh PT SMI dan penjaminan proyek 
oleh PT PII. Penugasan penyiapan proyek kepada PT SMI 
juga menjadi tantangan yang menarik. Hal ini diamini 
Direktur Pengembangan Proyek dan Jasa Konsultasi PT 
SMI, Darwin Trisna Djajawinata yang mengungkapkan 
“Proyek yang sangat kompleks, melibatkan lintas 
kementerian dan puluhan stakeholders. Alhamdulillah 
dapat terwujud berkat dukungan kuat dari DJKN selaku 
pembina PT SMI yang tak henti-hentinya memberikan 
inspirasi dan arahan dalam kami melakukan penugasan 
dan mengelola stakeholders proyek ini”.

Seperti karakteristik pembiayaan infrastruktur sosial 
yang lain, SPAM Umbulan awalnya dipandang memiliki 
Internal Rate of Return (IRR) kurang menarik bagi investor 
swasta untuk ikut membiayai. Kementerian Keuangan 
kemudian menggunakan skema Viability Gap Fund (VGF) 
untuk meningkatkan IRR sehingga mampu menarik bagi 
investor. Melalui proses lelang, akhirnya PT Mata Adhya 
Tirta Umbulan (MATU) memperoleh konsesi pengelolaan 

SPAM Umbulan 
dengan nilai VGF 
sebesar Rp818 miliar. 
Direktur Jenderal 
Kekayaan Negara dan 
Direktur Kekayaan 
Negara Dipisahkan 
menjadi bagian dari 
Komite VGF yang 
menentukan besaran 
dan pemberian VGF 
kepada pemenang 
lelang SPAM 
Umbulan.

Tantangan Proyek

Yusman, pimpinan proyek SPAM Umbulan dari PT MATU 
mengungkapkan tantangan yang harus diatasi dalam 
penyelesaian proyek SPAM Umbulan, seperti teknologi 
jaman peninggalan Belanda yang harus disesuaikan 
dengan teknologi baru. Selain itu, beberapa penolakan 
warga atas proyek SPAM Umbulan juga memerlukan 
perhatian dan penanganan khusus.

Namun demikian dengan pendekatan yang baik, pada 
akhirnya warga sekitar dapat memahami manfaat 
pembangunan infrastruktur SPAM Umbulan. Salah satu 
Kepala Desa di wilayah Umbulan berpesan agar Pemerintah 
memperhatikan dampak kerusakan yang mungkin timbul 
akibat pelaksanaan proyek dan melakukan upaya perbaikan 
segera. 

Besar harapan Pemerintah agar segala tantangan yang ada 
mampu teratasi sehingga Proyek SPAM Umbulan berjalan 
sesuai rencana dan rampung pada tahun 2019. Pada 
akhirnya masyarakatlah penerima manfaat terbesar dari 
proyek tersebut.

Kolom Kekayaan Negara Dipisahkan

1. Pompa air peninggalan 
Belanda dari 1917 di 
Umbulan yang masih aktif;

2. Pipa-pipa berdiameter 
2 meter yang digunakan 
untuk distribusi air.

1 2
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Dalam penetapan holding Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN), DJKN berperan penting dalam 
memberikan hasil telaah yang menjadi bahan 

pertimbangan Menteri Keuangan untuk menyetujui atau 
menolak usul penetapan holding BUMN. Apabila pada tahap 
usulan penetapan holding BUMN Menteri Keuangan menolak 
usulan ini, maka konsep “Peraturan Pemerintah  Holding 
BUMN” tidak akan diusulkan kepada Presiden. 

Pada tahun 2017, DJKN telah berhasil mengawal dua 
pembentukan holding, yaitu holding tambang dan holding 
migas. Sehubungan dengan pembentukan holding tambang, 
tim redaksi Media KN dan Direktorat KND berkesempatan 
mewawancarai Budi G. Sadikin disela-sela kesibukannya 
sebagai Direktur Utama PT Inalum.

Pada awal wawancara, Budi mengucapkan terima kasih 
kepada Pemerintah yang telah memercayakan PT. Inalum 
sebagai induk dari holding industri pertambangan. Dengan 
ditetapkannya PP holding telah memberikan dampak positif 
secara langsung bagi PT Inalum berupa peningkatan “size” 
atau kapasitas usaha PT Inalum.

Dalam kesempatan tersebut Budi juga menyampaikan 
bahwa sebelumnya PT Inalum hanya bergerak dibidang 
peleburan Aluminium, namun setelah terbentuknya holding 
pertambangan proses bisnis PT Inalum menjadi lebih 
bervariasi dengan penambahan berupa bidang pekerjaan atas 
pengelolaan bidang usaha pertambangan dari anggota holding 
berupa Nikel dan Emas yang diusahakan PT Antam, Batubara 
yang diusahakan PT Bukit Asam, Timah yang diusahakan     
PT. Timah dan hilirisasinya.

Selain itu dengan terbentuknya holding tambang juga berakibat 
pada meningkatnya struktur permodalan PT Inalum sehingga 
memberikan kemampuan untuk menyerap pendanaan yang 
lebih besar guna membiayai pengembangan usaha, utamanya 
menguasai dan mengelola cadangan mineral dan batubara 
besar dan strategis serta mengembangkan strategi hilirisasi 

yang meningkatkan nilai tambah sumber daya tersebut 
menurut tata kelola penambangan berkelanjutan.

Dengan terbentuknya holding tambang, diharapkan secara 
bertahap peran BUMN dalam penguasaan dan pengelolaan 
tambang mineral dan batubara semakin meningkat dan 
memberikan sebesar-besarnya manfaat bagi bangsa dan 
negara dalam menguasai cadangan mineral dan batubara 
besar dan strategis,  melakukan hilirisasi untuk meningkatkan 
nilai tambah, dan menjadi perusahaan kelas dunia dengan 
tercatat sebagai salah satu perusahaan dalam fortune global 
500. Harapan ini sejalan dengan kajian yang bersama yang 
telah disusun pemerintah.

Untuk menjaga agar setiap aksi korporasi tetap terkontrol 
dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, Budi 
menjelaskan bahwa mekanisme persetujuan pemegang saham 
yang telah ada saat ini telah cukup baik dalam mengkontrol 
aksi korporasi sejalan dengan arah pembangunan nasional. 

“Pada awalnya aksi korporasi dilakukan berdasarkan 
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Budi G. Sadikin
Direktur Utama PT. Inalum (Persero)

Aksi Korporasi yang Sejalan dengan 
Pembangunan Nasional

pertimbangan teknis, ekonomis dan 
sosial yang matang serta sejalan dengan 
Rencana Jangka Panjang Perusahaan 
(RJPP) yang kemudian dituangkan 
dalam bentuk rencana kerja tahunan 
berupa Rencana Kerja Anggaran 
Perusahaan (RKAP). Baik RJPP dan 
RKAP harus mendapat persetujuan 
pemegang saham dalam hal ini 
Kementerian BUMN. Sedangkan bagi 
Perusahaan anggota holding dilakukan 
melalui mekanisme persetujuan Dewan 
Komisaris dan/atau Pemegang Saham.” 
ungkap Budi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa 
pelaksanaan holding BUMN 
membutuhkan semangat yang tinggi 
karena melibatkan banyak pihak 
dalam berkoordinasi. Dalam usaha 
menjaga semangat dalam menjalankan 
tugas dimaksud, perlu ditanamkan 
kesadaran bahwa pekerjaan ini 
sangat tinggi tantangannya dan 
membutuhkan dukungan semua pihak. 
Pengkomunikasian visi pembentukan 
holding industri pertambangan secara 
terus-menerus kepada karyawan 
maupun kepada masyarakat luas, dan 
melakukan pertemuan reguler diantara 
para direktur utama dan juga antara para 
direktur utama dan komisaris utama. 

Perlu diingat bahwa BUMN bila 
diintegrasikan memiliki kemampuan 
untuk berperan lebih maksimal dalam 
mengelola kekayaan sumber daya 
alam Indonesia maka perlu dilakukan 
peningkatan peran serta manajemen 
dalam pelaksanaan holding, yang 
salah satunya dengan membentuk 
organisasi ad hoc komite konsolidasi 
beserta perangkatnya berupa integration 
management office dan kelompok 
kerja (pokja). Keanggotaan di komite 
konsolidasi dan perangkatnya berasal 
direksi, manajemen senior dan talent 
dari holding dan anggota holding. Pokja 
membuat rencana bersama dalam 
rangka mendapatkan benefit holding 

dari kegiatan investasi dan keuangan, 
operasi dan logistik, SDM, pemasaran, 
eksplorasi, hukum,  IT, audit dan risk 
management. Semangat kebersamaan 
dan dalam bentuk tim kerja yang solid 
dapat terpupuk yang menguatkan 
semangat kerja kami

Kedepannya, PT Inalum berencana 
akan menaikan dua kali lipat output 
aluminium, batubara, nikel dan timah 
di 2021 melalui akusisi dan eksplorasi. 
Saat ini holding hanya menguasai 
15 persen cadangan terbukti dari 
komoditas-komoditas tersebut. Holding 
juga akan membangun smelter dan 
pendukung infrastruktur lainnya. 
Upaya-upaya tersebut tentunya akan 
membuka banyak lapangan pekerjaaan, 
meningkatkan penerimaan pajak 
dan royalti juga meningkatkan upaya 
pemberdayaan daerah melalui program-
program corporate social resposibility.

Untuk meningkatkan kinerja dan 
memberikan hasil berupa keuntungan 
yang optimal, Budi melihat beberapa 
bentuk sinergi lain yang dapat dilakukan 
bersama antara BUMN dan DJKN, yaitu 
melalui:
a. Mengupdate nilai aset ataupun 
nilai bisnis Perusahaan sendiri 
maupun Perusahaan target dalam hal 
kegiatan akuisisi yang dapat dilakukan 
bekerjasama dengan Direktorat 
Penilaian;
b. Untuk melakukan optimalisasi 
penjualan aset yang tidak diperlukan 
lagi dalam operasional dapat dilakukan 
bekerjasama dengan Direktorat Lelang;
c. Sinergi juga dapat dilakukan 
dalam bentuk kerjasama operasional 
(dengan segala bentuk/skema potensi 
kerjasamanya) terhadap aset-aset Negara 
yang pengelolaannya saat ini kurang 
optimal.

Dengan sinergi ini, diharapkan selain 
dapat mengoptimalkan keuntungan 
juga dapat meningkatkan komunikasi 
dan sinergi antara BUMN dengan 

Kementerian Keuangan khususnya 
DJKN.

Selain mengenai holding, sebenarnya 
terdapat salah satu isu yang menarik 
untuk dibicarakan, yaitu terkait tentang 
rencana divestasi PT Freeport Indonesia 
(PTFI). Dari sudut pandang korporasi, 
PTFI merupakan perusahaan tambang 
yang menguasai dan mengelola 
tambang emas dan tembaga di Papua 
yang juga merupakan salah satu yang 
terbesar di dunia. Dengan adanya 
divestasi saham tersebut maka secara 
korporasi adalah kesempatan terbaik 
bagi PT Inalum sebagai holding 
industri pertambangan untuk “lompat” 
meningkatkan kapasitas usaha dan 
keuangan sekaligus meningkatkan 
penguasaan tambang mineral strategis 
nasional ke tangan negara melalui 
BUMN. Sebagai gambaran, jika saat 
ini penguasaan tambang mineral dan 
batubara oleh BUMN sekitar 15% maka 
dengan pengambilalihan saham PTFI 
dapat meningkat menjadi sekitar 34% 
atau meningkat lebih dari 2 kali lipat. 
Demikian pula dari sisi keuangan PTFI 
memiliki EBITDA margin sekitar 46% 
sangat efisien dan menguntungkan. 
Dalam divestasi ini juga melibatkan 
Pemerintah Daerah Papua sebagai 
salah satu pemegang saham. Dengan 
kepemilikan tersebut maka Pemerintah 
Daerah bersama PT Inalum memiliki 
andil dalam mengelola tambang besar 
ini untuk sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat.

Dengan posisi dan kemampuan saat 
ini, PT Inalum siap dan sanggup untuk 
mengambil alih saham divestasi sesuai 
kewajiban kontrak karya/IUPK dan 
sebagai pihak yang akan mengakuisisi, 
PT Inalum telah melakukan proses 
due diligence terhadap seluruh aspek 
pertambangan maupun korporasi PTFI, 
sekaligus memberikan masukan kepada 
Pemerintah terhadap proses divestasi 
ini.
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Selanjutnya, menurut pria yang akrab disapa 
Aloy, pembentukan holding sektoral BUMN 
dapat memberikan berbagai keuntungan 

diantaranya dari aspek keuangan dimana holding 
akan memperbaiki struktur permodalan pada 
laporan keuangan konsolidasi sehingga dapat 
memperbaiki credit rating dan menciptakan 
kemandirian keuangan karena adanya peningkatan 
kapasitas leveraging perusahaan. jika dilihat dari 
aspek operasional, holding sektoral BUMN akan 
membuat BUMN melakukan penyelarasan model 
bisnis dan pencegahan duplikasi sehingga tercipta 
sinergi dan efisiensi. Jika dilihat dari aspek Strategis 
pengelolaan portofolio sektoral, holding BUMN 
diharapkan dapat menciptakan skala keekonomian 
yang memungkinkan implementasi proyek-proyek 
seperti infrastruktur dan mempercepat pengambilan 
keputusan strategis serta fokus dalam pengelolaan 
sumber daya perusahaan.

Dalam rangka pembentukan holding sektoral 
BUMN tersebut, Kementerian BUMN bersama 
Kementerian Keuangan dengan dibantu oleh BUMN 
dan konsultan telah menyusun kajian bersama yang 
memuat strategic plan agar holding BUMN tersebut 
dapat mencapai tujuan dan memberikan manfaat dan 
keuntungan sebagaimana yang diharapkan. Kajian 
tersebut telah disusun dengan mempertimbangkan 
aspek keuangan, aspek hukum serta dinamika 
informasi yang ada pada saat terbentuknya holding 
BUMN.

Untuk memastikan bahwa pelaksanaan aksi 
korporasi paska terbentuknya holding tetap sejalan 
dengan kajian bersama, Aloy menjelaskan bahwa 
perlu dibentuk Project Management Office pada 
Holding Corporate Center  yang berfungsi sebagai 
eksekusi proyek, integrasi kultural, sinergi dengan 
integrasi Bisnis dan dukungan pemerintah,  Laba 
dan sosial, serta kompleksitas yang mengarah pada 
penyederhadaan struktur organisasi dan anak 
perusahaan.

Meskipun Kajian Bersama telah disusun dengan 
informasi terkini dan pelaksanaan aksi korporasi 

telah dilakukan pengawasan yang memadai, Aloy 
menjelaskan bahwa Holding Sektoral BUMN 
tersebut tidak serta merta dapat mendulang success 
story. Sebagai contoh yang terjadi pada holding sektor 
kehutanan dimana terjadi penurunan/pelemahan 
pasar produk perhutani baik produk kayu maupun 
non kayu sehingga mengakibatkan penurunan 
kinerja Perhutani yang mengalami kerugian 
mencapai 357,32 miliar di tahun 2016.

Terkait industri pertambangan, Aloy menjelaskan 
bahwa bahan tambang Indonesia merupakan 
kekayaan bangsa yang harus dimanfaatkan seoptimal 
mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan 
rakyat, namun pemanfaatannya saat ini belum 
optimal. Beberapa komoditi tambang di ekspor 
tanpa pengolahan lebih lanjut dan tanpa adanya 
peningkatan nilai tambah yang maksimal. Selama 
ini pemanfaatan bahan tambang di Indonesia masih 
sedikit dengan sentuhan teknologi, beberapa produk 
tambang di ekspor dalam bentuk bijih seperti 
nikel, bauksit dan dalam bentuk konsentrat seperti 
tembaga.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah 
dalam rangka pembentukan holding tambang, 
diharapkan pembentukan holding tersebut dapat 
mengoptimalisasi pengelolaan sumber daya alam 
Indonesia oleh perusahaan BUMN. Peningkatan nilai 
tambah komoditas Indonesia melalui pelaksanaan 
program hilirisasi diharapkan dapat menciptakan 
manfaat nyata baik untuk BUMN anggota holding, 
bagi masyarakat luas, dan juga bagi negara.

Terkait dengan pembentukan holding, Aloy 
menerangkan bahwa Kementerian BUMN telah 
meningkatkan sinergi dengan Kementerian 
Keuangan khususnya DJKN dalam proses 
pembentukan holding baik pada saat Pembahasan 
Antar Kementerian, harmonisasi, pembahasan kajian 
bersama maupun konsultasi rencana pembentukan 
holding. Dengan adanya koordinasi tersebut 
diharapkan proses pembentukan holding hingga 
Peraturan Pemerintah ditetapkan dapat berjalan 
lebih lancar.

Aloysius Kiik Ro
Deputi Bidang Restrukturisasi dan 
Pengembangan Usaha 
Kementerian BUMN

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan 
kontribusi BUMN terhadap Negara, Pemerintah 
mendorong sinergi BUMN melalui mekanisme 
holding di beberapa Sektor (Holding Sektoral) 
diantaranya pupuk, semen, kehutanan, 
perkebunan dan yang terakhir dalam sektor 
pertambangan dan minyak bumi dan gas. 

Menurut Aloysius Kiik Ro, Deputi Bidang 
Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha, 
holding BUMN saat ini dilakuan melalui strategic 
holding pada masa transisi dan selanjutnya akan 
mengarah pada mekanisme operating holding 
(termasuk merger). Mekanisme tersebut dipilih 
dengan pertimbangan bahwa dengan strategic 
holding pada masa transisi diharapkan BUMN 
dapat meningkatkan kemampuan pendanaan 
BUMN yang dapat mempercepat pertumbuhan 
dan ekspansi sehingga dapat peningkatan 
produktivitas. Dengan demikian melalui 
optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM) (joint 
resources SDM) antar anggota holding,  maka 
efisiensi SDM dapat dilakukan tanpa melakukan 
banyak pengurangan pegawai.

Peningkatan Kemampuan 
Pendanaan Holding dengan 

skema Strategic Holding

Testimoni Stakeholder | Kementerian BUMN
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Salah satu hasil dari penindakan yang dilakukan 
aparat bea dan cukai adalah barang-barang hasil 
penindakan dan penegahan. Barang-barang tersebut 

perlu dikelola dengan baik agar upaya pengembalian 
kerugian negara atas hilangnya potensi penerimaan negara 
dapat dilakukan secara optimal. Pengelolaan Barang Milik 
Negara (BMN) eks kepabeanan dan cukai merupakan 
bagian dari upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal 
Bea dan Cukai (DJBC) melalui sinergi dengan Direktorat 
Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), untuk mencapai 
optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan 
dan cukai. Pengelolaan BMN eks kepabeanan dan cukai 
juga merupakan bagian dari mata rantai upaya penegakan 
hukum di bidang kepabeanan dan cukai sehingga harus 
dilakukan secara efektif dan efisien dengan tata kelola yang 
baik.

Dasar Hukum

Dasar hukum pengelolaan BMN eks Kepabeanan dan 
Cukai meliputi:

a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 
Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2006. 

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang 
Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 39 Tahun 2007 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 

d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 
tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan 
Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, Dan Barang 
Yang Menjadi Milik Negara.

e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2014 
tentang Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai dan 
Barang-barang Lain yang Dirampas untuk Negara atau 
Yang Dikuasai Negara. f. Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 240/PMK.06/2012 tentang Tata Cara 
Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset 
Eks Kepabeanan Dan Cukai.

Mekanisme Pengelolaan BMN eks Kepabeanan dan Cukai, 
yang dimaksud dalam tulisan ini, adalah BMN yang 
berasal dari hasil penindakan dalam rangka penegakan 
hukum di bidang kepabeanan dan cukai yang telah 
ditetapkan sebagai barang yang menjadi milik negara 
berdasarkan keputusan Kepala Kantor Operasional Bea 

dan Cukai. BMN eks Kepabeanan dan Cukai dapat berasal 
dari Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai (BTD), 
Barang yang Dikuasai Negara (BDN), Barang Kena Cukai 
(BKC), ataupun Barang-barang Lain yang Dirampas untuk 
Negara atau Yang Dikuasai Negara. Penyelesaian BTD dan 
BDN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 
Nomor 62/PMK.04/2011 sebagai penjabaran Undang-
undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 
sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 
2006. Penyelesaian BKC dan Barang-barang Lain yang 
Dirampas untuk Negara atau Yang Dikuasai Negara diatur 
dalam PMK Nomor 39/PMK.04/2014 yang merupakan 
penjabaran UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 
sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 
2007. Sedangkan pengelolaan barang eks kepabeanan 
dan cukai yang telah menjadi BMN yang berasal dari 
perolehan lainnya yang sah diatur dalam PMK Nomor 
240/PMK.06/2012 sebagai penjabaran UU Nomor 
1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara j.o 
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang telah 
diganti dengan PP Nomor 27 Tahun 2014.

Mekanisme pengelolaan BMN eks Kepabeanan dan 
Cukai sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 240/
PMK.06/2012 dilakukan berdasarkan usulan peruntukan 
yang diajukan Kepala Kantor Operasional Bea dan Cukai 
kepada Pengelola Barang c.q Direktorat Jenderal Kekayaan 
Negara. Jenis-jenis usulan peruntukan yang dimungkinkan 
dalam ketentuan tersebut meliputi penjualan secara lelang, 
penetapan status penggunaan, hibah, pemusnahan, 
dan penghapusan. Penjualan melalui mekanisme lelang 
dilakukan dalam hal BMN masih memiliki nilai ekonomis 
tertentu dan tidak adanya aturan yang melarang penjualan 
barangbarang tersebut. Penjualan dilakukan berdasarkan 
nilai limit yang ditetapkan dengan memperhitungkan nilai 
wajar BMN dan faktor-faktor yang menjadi pengurang 
nilai. Faktor-faktor yang mengurangi nilai wajar tersebut 
meliputi sewa gudang, biaya pencacahan dan penimbunan, 
biaya pengangkutan, dan biaya lain yang dipergunakan 
untuk keperluan lelang. Dalam hal BMN eks Kepabeanan 
dan Cukai diperlukan untuk penyelenggaraan tugas dan 
fungsi kementerian/lembaga (K/L) atau dalam rangka 
menjalankan pelayanan umum, dapat ditetapkan status 
penggunaannya pada K/L bersangkutan. Sedangkan 
dalam hal diperlukan untuk penyelenggaraan tugas dan 
fungsi Pemerintah Daerah, BMN eks Kepabeanan dan 

Pengelolaan BMN eks Kepabeanan dan Cukai 

Paradigma Penegakan Hukum, 
Efisiensi, dan Kontribusinya 

Terhadap APBN

Kolom Pengelolaan Kekayaan Negara

Surya Hadi Purnama - Direktorat PKNSI

Dari tahun ke tahun, pendapatan 
negara dari penerimaan kepabeanan 
dan cukai cenderung mengalami 
peningkatan setiap tahunnya. 
Peningkatan ini seiring dengan 
meningkatnya pertumbuhan 
ekonomi nasional sehingga volume 
perdagangan dan tingkat konsumsi 
masyarakat terus mengalami 
peningkatan. Peningkatan ini tentu 
sesuatu hal yang menggembirakan. 
Namun demikian pelanggaran hukum 
di bidang kepabeanan dan cukai 
masih saja terjadi. Pelanggaran-
pelanggaran ini dapat mengganggu 
optimalisasi penerimaan negara 
dan efektifitas kebijakan di bidang 
kepabeanan dan cukai sehingga 

tindakan tegas perlu dilakukan. 
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Cukai dapat dihibahkan kepada Pemerintah Daerah 
bersangkutan. Hibah BMN eks Kepabeanan dan Cukai juga 
dapat dilakukan untuk kepentingan sosial, kebudayaan, 
keagamaan, dan kemanusiaan. Pemusnahan BMN eks 
Kepabeanan dan Cukai dilakukan dalam hal BMN tersebut 
busuk, kadaluwarsa, dilarang diekspor atau diimpor, tidak 
mempunyai nilai ekonomis, ataupun dilarang berdasarkan 
peraturan perundangundangan untuk diperjualbelikan 
sehingga harus dimusnahkan. Sedangkan pemusnahan 
dilakukan dalam hal BMN tersebut mengalami penyusutan 
atau hilang. 

Peran Pengelolaan

Sebagaimana telah disinggung di awal, pengelolaan 
BMN eks Kepabeanan dan Cukai memiliki peran 
dalam mendukung upaya penegakan hukum di bidang 
kepabeanan dan cukai. Dengan dukungan yang diberikan 
ini diharapkan dapat meningkatkan ketaatan pengguna 
jasa layanan kepabeanan dan cukai terhadap ketentuan 
yang ada sehingga mengurangi kasus-kasus pelanggaran 
kepabeanan dan cukai. Dengan demikian diharapkan dapat 
membantu meningkatkan penerimaan negara yang berasal 
dari pajak dalam rangka impor/ekspor, bea dan cukai 
serta meningkatkan efektifitas kebijakan pengendalian 
di bidang kepabeanan dan cukai. Disamping dukungan 
penegakan hukum, pengelolaan BMN eks kepabeanan dan 
cukai juga memberi kontribusi terhadap APBN.

Dukungan Penegakan Hukum

Dukungan dalam rangka penegakan hukum, salah satunya 
ditunjukan melalui penjualan secara lelang. Selain sebagai 
salah satu sarana penjualan, lelang sudah sejak lama 
dianggap sebagai bagian dari upaya penegakan hukum 
(law enforcement). Penjualan secara lelang dianggap 
mampu memberikan efek jera (deterrent effect) bagi upaya 

pelanggaran hukum. Dengan diumumkan secara luas, 
pelaksanaan lelang mampu menjadi semacam peringatan 
(alarm) bagi para pengguna jasa layanan kepabeanan dan 
cukai untuk selalu menaati ketentuan dan prosedur yang 
ditetapkan. Dampaknya ialah meningkatnya kepatuhan 
(compliant) dan berkurangnya pelanggaran atas 
ketentuan. Dampak yang kurang lebih sama, juga muncul 
melalui pemusnahan BMN eks kepabeanan dan cukai. 
Oleh karena itu publikasi pelaksanaan pemusnahan BMN 
eks kepabeanan sering kali dilakukan. Disamping untuk 
menunjukan transparansi, pelaksanaan pemusnahan 
BMN eks kepabeanan dan cukai juga dilakukan dengan 
tujuan untuk menunjukan ketegasan dalam penegakan 
aturan. Tindakan tegas yang dilakukan tanpa pandang 
bulu ini memberi dampak psikologis yang cukup kuat 
bagi masyarakat dan pihak-pihak yang terkait untuk selalu 
mematuhi ketentuan yang ada.

Kontribusi Terhadap APBN

Kontribusi pengelolaan BMN eks Kepabeanan dan Cukai 
terhadap APBN diwujudkan baik dari sisi penerimaan 
maupun dari sisi belanja. Dari sisi penerimaan, pengelolaan 
BMN eks Kepabeanan dan Cukai berkontribusi terhadap 
penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang disetor ke 
kas negara berupa hasil penjualan BMN eks Kepabeanan 
dan Cukai, bea lelang penjual, dan bea lelang pembeli. 
Kontribusi pengelolaan BMN eks kepabeanan dan cukai 
terhadap penerimaan negara diharapkan dapat membantu 
upaya peningkatan kapasitas fiskal pemerintah sehingga 
pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih luas bagi 
upaya penyediaan infrastruktur, peningkatan kualitas 
layanan umum, pendidikan dan kesehatan masyarakat. 
Sedangkan dari sisi belanja, kontribusi pengelolaan 
BMN eks kepabeanan dan cukai berupa penghematan 
biaya (cost saving). Penghematan biaya diwujudkan 
melalui pengelolaan BMN eks kepabeanan dan cukai 
dalam bentuk penetapan status BMN eks kepabeanan 
dan cukai yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan 
fungsi K/L. Dengan ditetapkan status penggunaanya 
maka BMN eks kepabeanan dan cukai dapat digunakan 
oleh K/L bersangkutan bagi pelaksanaan tugas dan 
fungsinya. Dampaknya K/L yang mendapat penetapan 
status penggunaan BMN eks kepabeanan dan cukai 
tidak perlu lagi menganggarkan biaya untuk pengadaan 
aset baru yang sama sehingga anggaran yang ada dapat 
dialokasikan untuk kepentingan lain yang mendesak. Hal 

ini tentunya dapat mendorong efisiensi dan efektifitas 
APBN menjadi lebih baik. Selain kontribusinya terhadap 
APBN, pengelolaan BMN eks kepabeanan dan cukai 
juga berkontribusi terhadap APBD, kepentingan sosial, 
kebudayaan, keagamaan, dan kemanusiaan. Selain 
Penetapan status BMN, pnghematan biaya dapat juga 
diwujudkan melalui hibah BMN eks kepabeanan dan 
cukai yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas dan 
fungsi satuan kerja perangkat daerah (SKPD). 

Gambaran Pengelolaan 

Berdasarkan data Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara 
dan Sistem Informasi, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun 
terakhir usulan penruntukan BMN eks Kepabeanan dan 
Cukai yang telah ditetapkan pengelolaannya oleh Kantor 
Pusat DJKN cenderung mengalami peningkatan baik 
dari jumlah usulan maupun nilai BMN yang diusulkan. 
Pada tahun 2017, Kantor Pusat DJKN telah menetapkan 
sebanyak 92 usulan peruntukan BMN eks kepabeanan 
dan cukai yang diajukan Kantor Operasional Bea dan 
Cukai, dengan nilai total usulan sebesar Rp144,55 miliar. 
Jumlah usulan yang diajukan mengalami peningkatan 
8,24% dari tahun sebelumnya dengan jumlah usulan 
sebanyak 85 usulan. Sedangkan nilai usulan mengalami 
peningkatan 5,74% dibanding tahun 2016 dengan nilai 
usulan sebesar Rp136,7 miliar. Kenaikan yang signifikan 
terjadi pada tahun 2016, pada tahun itu jumlah usulan 
peruntukan BMN mengalami peningkatan sebesar 
66,67% dari jumlah usulan tahun 2015 sebanyak 51 
usulan. Kenaikan yang jauh lebih besar terjadi pada 
total nilai BMN yang diusulkan. Pada tahun 2016, total 
nilai BMN yang diusulkan peruntukannya mengalami 
peningkatan hampir 2 kali lipat (188,81%) dari total nilai 
BMN pada tahun 2015 yang hanya sebesar Rp47,33%. 
Melihat perkembangan yang ada, dengan semakin 
meningkatnya volume perdagangan dan tingkat konsumsi 
masyarakat serta semakin genjarnya upaya penindakan 
yang dilakukan aparat bea dan cukai, tren peningkatan ini 
diperkirakan akan tetap terjadi pada tahun ini. Disamping 
itu perlu dipahami bahwa statistik yang ditampilkan 
belum memperhitungkan usulan peruntukan BMN yang 
ditetapkan pengelolaannya oleh kantor wilayah dan kantor 
operasional DJKN sehingga jumlah usulan dan nilai total 
secara nasional diyakini jauh lebih besar lagi.

 Dilihat dari jenis peruntukannya, jenis usulan peruntukan 
BMN yang diajukan kepada Kantor Pusat DJKN berupa 
usulan penjualan dan pemusnahan. Nyaris tidak ada 
usulan dalam bentuk lain, kecuali pada tahun 2016. 
Pada tahun itu, Kantor Pusat DJKN menetapkan status 
penggunaan BMN eks kepabeanan dan cukai senilai total 
Rp3,7 miliar untuk dipergunakan beberapa K/L guna 
menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya. Selanjutnya, 
jika diperhatikan lebih jauh, usulan peruntukan BMN 
yang diajukan lebih banyak didominasi usulan berupa 
pemusnahan. Pada tahun 2017, dari 92 usulan, 74 
usulan atau 80,43% berupa usulan pemusnahan. 
Demikian pula nilai usulan yang diajukan, dari total nilai 
usulan BMN sebesar Rp144,55 miliar, Rp114,98 miliar 
atau 79,54% berupa usulan pemusnahan. Sebagian 
besar usulan peruntukan pemusnahan BMN berupa BKC 
hasil tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol 
(MMEA). Selanjutnya, dari total nilai BMN yang telah 
ditetapkan pengelolaannya untuk dijual secara lelang pada 
tahun 2017 sebesar Rp29,57 miliar, nilai limit penjualan 
yang menjadi acuan potensi realisasi penerimaan negara 
ditetapkan sebesar Rp20,9 miliar. Selisih sebesar Rp8,66 
miliar atau 29,30% merupakan total faktor pengurang 
nilai berupa biaya sewa gudang, biaya pencacahan dan 
penimbunan, biaya pengangkutan, dan biaya lainnya. 
Persentase faktor penguran pada tahun 2016 sebesar 
25,66% dan pada tahun 2015 sebesar 40,98%.

Hal-hal yang Perlu Menjadi Perhatian

Besarnya persentase faktor pengurang menunjukan 
potensi hasil penjualan BMN eks kepabeanan dan cukai 
belum dapat direalisasikan secara optimal. Salah satu 
penyebab besarnya faktor pengurang nilai penjualan 
BMN eks kepabeanan dan cukai ialah biaya sewa gudang. 
Besarnya biaya sewa gudang disebabkan minimnya 
ketersediaan gudang-gudang milik negara. Hal ini 
menyebabkan sebagian besar kantor operasional bea dan 
cukai menggunakan gudang-gudang milik swasta sebagai 
tempat penimbunan pabean (TPP). Biaya sewa gudang 
swasta dihitung berdasarkan durasi pemakaian. Semakin 
lama proses penyelesaian peruntukannya, biaya sewa 
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gudang yang dibebankan semakin besar. Semakin besar sewa gudang maka hasil penjualan yang disetor ke 
kas negara menjadi semakin kecil. Untuk itu perlu dicari solusi bersama guna mengatasi permasalahan ini 
berupa penyediaan gudang-gudang penyimpanan yang memadai sebagai TPP bagi DJBC sehingga dapat 
mengurangi atau bahkan menghilangkan ketergantungan penggunaan gudang-gudang penyimpanan 
milik swasta. 

Permasalahan lain yang perlu menjadi perhatian ialah fakta bahwa sebagian besar peruntukan/pengelolaan 
BMN eks kepabeanan dan cukai berupa pemusnahan. Melihat besarnya volume BMN yang dimusnahkan, 
diperlukan biaya pemusnahan yang tidak sedikit. Biaya pemusnahan ini dibebankan sepenuhnya kepada 
negara sehingga cukup membebani APBN. Hal ini tampak ironis. Di satu sisi, pengelolaan BMN eks 
kepabeanan dan cukai diharapkan dapat berkontribusi terhadap efisiensi dan efektifitas APBN sedangkan 
disisi lain dalam rangka pengelolaan tersebut terdapat biaya yang cukup besar yang harus dialokasikan 
dalam APBN. Untuk mengurangi besarnya biaya pemusnahan BMN eks kepabeanan dan cukai perlu 
dicari solusi alternatif selain pemusnahan. Apabila tidak memungkinkan, sebisa mungkin pemusnahan 
BMN eks kepabeanan dan cukai dapat dilakukan tanpa mengeluarkan biaya dari APBN. Salah satu solusi 
yang dapat diterapkan misalnya dengan mewajibkan importir atau pemilik barang yang melanggar 
ketentuan kepabeanan dan cukai untuk melakukan reekspor barang-barang miliknya yang ditindak atau 
melakukan pemusnahan atas biaya sendiri sebagai bentuk hukuman.

Kondisi berikutnya yang perlu menjadi perhatian ialah persoalan koordinasi antar instansi. Sebagaimana 
diketahui, penegakan hukum yang dilakukan aparat bea dan cukai pada hakikatnya tidak terlepas dari 
penegakan hukum atas ketentuan-ketentuan instansi sektoral. Instansi sektoral tersebut misalnya 
Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Badan Karantina, Kementerian Kesehatan dan 
beragam isntansi lainnya. Untuk itu, koordinasi antar institusi yang baik sangat diperlukan. Kaitannya 
dengan pengelolaan BMN eks kepabeanan dan cukai, salah satu syarat penjualan ialah tidak melanggar 
ketentuan. Persyaratan tidak melanggar ketentuan ini sangatlah luas, karena tidak hanya terbatas pada 
ketentuan di bidang kepabeanan dan cukai tapi juga ketentuan-ketentuan lain yang terkait. Untuk 
memastikan persyaratan ini terpenuhi, maka diperlukan koordinasi dan konfirmasi kepada instansi terkait. 
Dampaknya ialah proses penyelesaian BMN eks Kepabeanan dan Cukai dalam bentuk penjualan terkadang 
memerlukan waktu yang lebih lama. Lamanya proses penyelesaian ini berakibat pada pengelolaan BMN 
menjadi tidak optimal.

Penutup 

Pengelolaan BMN eks kepabeanan dan cukai merupakan bagian dari upaya DJBC untuk meningkatkan 
optimalisasi penerimaan negara dan efektifitas pelaksanaan kebijakan di sektor kepabeanan dan cukai. 
Pengelolaan BMN eks kepabeanan dan cukai berperan dalam memberi dukungan bagi upaya penegakan 
hukum dan juga turut berkontribusi terhadap APBN baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran. 
Dari sisi penerimaan, hasil pengelolaan BMN eks kepabeanan dan cukai diharapkan turut berkontribusi 
terhadap penerimaan negara sehingga kapasitas fiskal pemerintah meningkat. Dari sisi belanja, 
pengelolaan BMN eks kepabeanan dan cukai diharapkan mampu mendorong efisiensi dan efektifitas 
APBN berupa cost saving. Untuk itu, sinergi yang telah berjalan baik antara DJKN dan DJBC harus terus 
dipelihara dan ditingkatkan. Selain itu, koordinasi antar institusi lain yang terkait terus diupayakan agar 
optimalisasi pengelolaanya dapat terwujud sesuai yang diharapkan.



44 Media KN edisi Nomor 28     | 45|       Media KN edisi Nomor 28

Kolom Opini

Sejauh ini sudah banyak pembahasan terkait salah satu 
program pemerintah yaitu holding BUMN, dimana 
beberapa tujuan untuk melakukan holding BUMN 
adalah meningkatkan efisiensi, terciptanya sinergi antar 
perusahaan yang tergabung dalam holding, peningkatan 
skala perusahaan, serta perbaikan struktur modal dan 
pendanaan, seperti yang sudah dibahas sebelumnya pada 
Media Kekayaan Negara edisi No.23 Tahun VII/2016. 
Sejak tahun 2016 pemerintah berencana membentuk 6 
holding BUMN yang baru, terdiri dari sektor perbankan dan 
jasa keuangan, migas, tambang, jalan tol dan konstruksi, 
perumahan, dan pangan. Dari ke 6 sektor tersebut, baru 2 
sektor yang terealisasi yaitu sektor tambang pada tanggal 
10 November 2017 melalui PP Nomor 47 Tahun 2017 
tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik 
Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan 
(Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium, dan sektor 
migas pada tanggal 28 Februari 2018 Melalui PP Nomor 
6 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal 
Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham 
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina. 

Pada sektor pertambangan, perusahaan yang menjadi 
induk holding atau perusahaan yang menerima penyertaan 
modal negara (PMN) dan berperan sebagai pemegang 
saham perusahaan yang tergabung ke dalam holding adalah 
PT. Indonesia Asahan Aluminium, sedangkan perusahaan 
yang menjadi anak holding adalah PT. Aneka Tambang Tbk 
sebanyak 15.619.999.999 lembar saham, PT. Timah 
Tbk sebanyak 4.841.053.951 lembar saham, PT. Bukit 
Asam Tbk sebanyak 1.498.087.499 lembar saham, dan 
21.300 lembar saham milik Negara pada PT. Freeport 
Indonesia. Pada sektor Migas, perusahaan yang menjadi 
induk holding adalah PT. Pertamina, dan perusahaan yang 
menjadi anak holding adalah PT. Perusahaan Gas Negara 
Tbk sebanyak 13.809.038.755 lembar saham.

Meskipun holding telah terbentuk, perusahaan yang 
tergabung dalam holding masih harus melakukan kajian 
agar perusahaan-perusahaan tersebut dapat terintegrasi 
dengan baik. Beberapa proses yang harus dilakukan adalah 
melakukan kajian terkait strategi dan pembagian lingkup 
kerja antar perusahaan holding, dan menetapkan besarnya 
Penyertaan Modal Negara (PMN) pada induk holding 
untuk dilakukan pencatatan pada neraca. Pada proses 
pencatatan, baik itu pada neraca perusahaan induk holding 
maupun pada neraca pemerintah, terdapat proses penilaian 
terhadap nilai wajar perusahaan holding, penilaian tersebut 
dilakukan untuk mengetahui berapa total nilai saham yang 
menjadi PMN, terutama bila perusahaan tersebut belum 
berbentuk perusahaan terbuka. Setelah itu akan dilakukan 
pencatatan pada neraca pemerintah terkait PMN ke 
perusahaan yang menjadi induk holding tersebut. 

Dalam proses holding BUMN melalui skema PMN sesuai 
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang 
Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara 
pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, 
dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 
2005, sebelum diusulkan oleh Menteri Keuangan kepada 
Presiden, usulan holding BUMN tersebut dikaji terlebih 
dahulu secara bersama-sama oleh Menteri Keuangan dan 
Menteri BUMN. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 
(DJKN) bertugas untuk membuat analisis berupa kajian 
terkait usulan holding yang kemudian diserahkan kepada 
Menteri Keuangan. Kajian tersebut merupakan tahap 
yang sangat penting, karena kualitas dan ketepatan 
dari kajian tersebut akan sangat mempengaruhi bagi 
pembuat keputusan dalam membuat keputusan yang 
tepat. DJKN sebagai pengelola aset Negara juga bertugas 
untuk memproses dan melakukan pencatatan terkait PMN 
tersebut apabila usulan holding disetujui. 

Holding BUMN juga akan mempengaruhi minat investor, sehingga harga saham terutama pada BUMN yang sudah berstatus 
perusahaan terbuka dan terdaftar pada Bursa Saham Indonesia (BEI) juga akan ikut terpengaruh. Seperti yang terlihat pada 
beberapa grafik harga saham berikut ini:

Berdasarkan data harga saham pada 
Periode 01 Nov 2017 hingga 21 
Maret 2018, PT. Aneka Tambang 
(ANTM) mengalami kenaikan sebesar 
27,48%, PT. Bukit Asam (PTBA) 
mengalami kenaikan sebesar 24,68%, 
dan PT. Timah (TINS) mengalami 
kenaikan sebesar 25,30%. Pada 
periode 16 Jan 2018 hingga 21 Maret 
2018, PT. Perusahaan Gas Negara 
(PGAS) mengalami kenaikan sebesar 
28,81%. Kenaikan tersebut cukup 
signifikan dan diperkirakan karena 
adanya sentimen positif investor, 
rekomendasi para analis saham, serta 
berita-berita positif terkait holding 
BUMN. Pada holding migas sendiri, 
sentimen positif lebih terfokus karena 
PGAS yang menjadi anak holding 
PT. Pertamina, direncanakan akan 
mengakuisisi Pertagas atau subholding 
gas yang menyebabkan nilai PGAS 
akan naik. seperti yang diberitakan 
pada bloomberg 17 Januari 2018.

Selain itu jangkauan pemasaran dan 
strategy bisnis Pertagas dan PGAS kan 
semakin luas, seperti pemanfaatan 
pipa gas bersama sehingga lebih 
efisien, basis pelanggan, dan kegiatan 
operasional lainnya.

Pada program holding BUMN ini 
tentu saja terdapat pihak-pihak 
yang mengkritisi pemerintah terkait 
program tersebut, salah satunya adalah 
ekonom Faisal Basri yang berpendapat 
dengan dilakukannya holding migas, 
akan membuat tugas Pertamina 
semakin berat, karena tugas utama 
Pertamina dalam menekan jumlah 
impor minyak mentah maupun bahan 
bakar minyak (BBM) saat ini dianggap 
sudah sangat berat. Menurut Faisal, 
terdapat hasil kajian yang dilakukan 
oleh para akademisi dari Universitas 
Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta 
yang menyatakan bahwa holding 
BUMN Migas di bawah Pertamina 
akan merugikan negara. Selain itu 
PGAS merupakan perusahaan terbuka 
yang telah menerapkan prinsip good 
governance tetapi diambil alih oleh 
perusahaan non publik. Oleh karena 
itu, Faisal mempertanyakan apa 
sebenarnya target pemerintah dalam 
melaksanakan holding Migas tersebut. 
Selain Faisal, banyak pengamat dan 
profesional yang juga menentang 
akuisisi PGAS oleh Pertamina. 
Pada sektor tambang sendiri ada 
yang berpendapat bahwa holding 

tambang tidak akan efektif, dan 
terdapat kekhawatiran akan bernasib 
sama dengan holding pada sektor 
semen dan perkebunan yang sudah 
dilakukan sebelumnya, dimana kedua 
holding tersebut dianggap menjadi 
tidak efektif karena gagalnya proses 
integrasi dan tidak terdapat sinergi 
antar perusahaan yang tergabung ke 
dalam holding.

Kedepannya masih terdapat 4 sektor 
yang ditargetkan oleh pemerintah 
untuk dilakukan holding BUMN. 
Terlepas dari pro dan kontra, program 
tersebut bertujuan agar BUMN pada 
masing-masing sektor dapat lebih 
efisien dan sinergi, serta diharapkan 
juga dapat meningkatkan skala 
ekonomi, perbaikan struktur modal, 
dan daya saing dari BUMN tersebut. 
Tentu saja kegiatan holding BUMN 
akan dapat sesuai tujuan jika dilakukan 
analisis dan kajian yang tepat serta 
proses integrasi dan sinergi yang baik. 
Oleh karena itu peran DJKN dalam 
melaksanakan dan menganalisis 
usulan holding sangat penting, demi 
terciptanya holding BUMN yang 
sukses dan Indonesia yang lebih baik.

Meninjau Perkembangan 
Proses Holding BUMN 

Tomy Jonatan - Direktorat Penilaian
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________________   Reportase   ________________

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 
didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya 
Sumadi mencoba gitar sumbangan dari 
Menteri Perhubungan dengan dalam Lelang 
Sukarela Koleksi Pribadi Pejabar Republik 
Indonesia sebagai puncak peringatan 110 
tahun lelang di Indonesia di Galeri Nasional, 
Jakarta (28/02).
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Modernisasi Lelang 
untuk Jual Beli yang 

Lebih Handal dan 
Tepercaya

110 Tahun Lelang Indonesia



48 Media KN edisi Nomor 28     | 49|       Media KN edisi Nomor 28

Dalam rangka memperingati 110 
Tahun Lelang di Indonesia, 
Direktorat Jenderal Kekayaan 

Negara (DJKN) mengelenggarakan  Lelang 
Koleksi Pribadi Bapak Jusuf Kalla dan Ibu 
Mufidah Jusuf Kalla beserta menteri kabinet 
kerja dan pejabat lainnya bertempat di Galeri 
Nasional Indonesia, Jakarta Galeri Nasional 
Indonesia, Jakarta (28/2). Mengusung 
tema ‘Modernisasi Lelang untuk Jual 
Beli yang Lebih Handal dan Tepercaya’, 
acara dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri 
Mulyani Indrawati didampingi Menteri 
Perhubungan Budi Karya Sumadi, Sekretaris 
Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto, 
dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara 
Isa Rachmatarwata beserta jajaran pejabat 
lainnya.

Dalam sambutannya, Menteri Keuangan Sri 
Mulyani Indrawati mengucapkan selamat ulang 
tahun kepada seluruh insan lelang di Indonesia. 
Menteri yang biasa disapa Ibu Ani ini berharap 
hal terpenting dalam proses lelang ini adalah 
sertifikasi dan tata kelola, termasuk otentisitas 
barang dan bagaimana cara eksekusinya 
sehingga lelang ini adil dan transparan. Proses 
ini, kata dia, dapat menggambarkan persepsi 
masyarakat terhadap mekanisme lelang yang 
dimiliki negara, bisa dipercaya atau tidak. “Ini 
mengenai apakah RI mempunyai mekanisme 
lelang yang dipercaya masyarakat, sehingga 
suksesnya lelang mencerminkan reputasi negara 
dan ini perjuangan yang terus kita perbaiki di 
RI,” ujarnya.

“Tadi disampaikan Pak Isa (Dirjen KN), 
bahwa lelang ini aturannya dibuat 110 tahun 
lalu, Tahun 1908, begitu sangat lama dan 
kebutuhan untuk meng-update perundangan 
agar lebih mencerminkan proses lelang yang 
lebih sesuai dengan kekinian atau jaman now, 
itu mungkin jadi PR kita,” kata Menkeu Ani 
dalam sambutannya.

Sri Mulyani juga menjelaskan, masyarakat harus 
mengetahui mekanisme lelang adalah hal yang 
dilakukan semua negara. Dalam perbankan, 
mekanisme lelang dilakukan ketika terjadi 
kredit macet untuk melepas aset yang macet 
tersebut. “Ini mekanisme lumrah di semua 
negara, sehingga ini menyebabkan neraca 
bank tetap sehat, proses lelang transparan dan 
menghasilkan yang maksimal bagi perbankan 
sendiri,” jelasnya.

Di sisi lain, lelang juga menjadi alternatif 
transaksi yang menciptakan kultur baru di 
Indonesia yang dapat digunakan oleh masyarakat 
dan entitas ekonomi. Dengan adanya barang 
koleksi ini yang dilelang, kata dia, menunjukkan 
masyarakat dapat menghargai memori terhadap 
suatu barang. “Itu menggambarkan masyarakat 
Indonesia menghargai tidak hanya sekadar 
bendanya, tapi menjelaskan konteks siapa 
pemiliknya dan ceritanya,” ucapnya.

Lebih lanjut Menkeu Ani juga menegaskan, 
dilelangnya barang koleksi pribadi pejabat 
tidak menandakan bahwa APBN sudah minus. 
“Tujuannya kita melakukan ini menjadi agak 
heboh di dunia maya, kelihatan bu menteri jual 
baju, APBN kekurangan, apa segitu desperate-
nya. Itulah dunia maya selalu seru dengan 
berbagai interpretasi,” tukasnya. Menkeu Ani 
menjelaskan, uang hasil dari lelang tersebut 
akan disalurkan untuk kepentingan sosial. “Saya 
tegaskan, seperti disampaikan bahwa lelang 
ini barang pribadi dan hasilnya disumbangkan 
untuk sosial. salah satunya untuk yayasan milik 
Aktor Reza Rahardian yaitu untuk perbaikan 
sekolah yang rusak, beberapa kegiatan sosial 
dan kita memang setuju untuk memberikan 
dan pemilik barang dimintakan persetujuannya. 
Saya tegaskan, uang ini bukan uang APBN, 
koleksi pribadi jadi penerimaannya pribadi. 
APBN kita aman, kita tetap menjalankan sesuai 
UU APBN”.

Pada kesempatan sebelumnya, Direktur 
Jenderal Kekayaan Negara Isa Rachmatarwata  
memaparkan gambaran mengenai lelang 
di Indonesia. Lelang merupakan suatu 
penjualan barang yang terbuka untuk umum 
dengan penawaran harga secara tertulis dan/
atau lisan yang semakin meningkat atau 
menurun untuk mencapai harga terbaik 
yang didahului dengan pengumuman 
lelang. Lelang di Indonesia dimulai dengan 
ditetapkannya Vendu Reglement  yang 
tertera di dalam Staatsblad 1908 Nomor 
189 dan telah beberapa kali diubah, terakhir  
tahun 1941 Nomor 3. Lelang di Indonesia 
saat ini telah dilaksanakan di 71 KPKNL 
DJKN Kementerian Keuangan dan 104 
Balai Lelang yang didukung pejabat lelang 
kelas I (pemerintah) dan pejabat lelang kelas 
II (swasta). Isa menilai pelaksanaan lelang 
saat ini sudah semakin mudah dan modern, 
dan tentu saja tetap aman dan unggul. 
Ia berharap lelang di Indonesia semakin 
terpercaya dengan dukungan teknologi 
informasi. 

Pada kesempatan tersebut, pria bergelar 
Master Of Mathematic dari University 
of Waterloo, Kanada itu menyampaikan 
bahwa saat ini lelang yang dilaksanakan oleh 
pemerintah dalam hal ini KPKNL dapat 
dilakukan dengan dua cara, yaitu lelang 
tanpa kehadiran sama sekali (e-Auction), dan 
lelang yang dilakukan secara konvensional 
dengan kehadiran (e-conventional auction). 
Selain itu, saat ini lelang yang dilaksanakan 
oleh swasta dalam hal ini balai lelang, yang 
khusus melaksanakan lelang non-eksekusi 
sukarela, sudah banyak yang menggunakan 
teknologi informasi. Isa melaporkan bahwa 
seiring dengan semakin baiknya pelaksanaan 
lelang baik pada KPKNL maupun balai 
lelang, menjadikan kinerja lelang meningkat 
cukup signifikan. Pada tahun 2017 
frekuensi lelang mencapai 56.095 kali. 

“Yang membanggakan, selama dua tahun 
terakhir, hasil bersih lelang dalam hal ini 
tercermin dalam pokok lelang mengalami 
lonjakan kenaikan yang cukup besar yaitu 
pada tahun 2015 sebesar 10,97 Triliun dan 
pada tahun 2016 menjadi 13,13 Triliun 
dan tahun 2017 mencapai 16,45 Triliun, 
atau mencapai kenaikan rata-rata 3 T setiap 
tahunnya. Seiring dengan hal tersebut 
tentunya dihasilkan Penerimaan Negara 
Bukan Pajak dari bea lelang yang cukup 
besar disamping dihasilkan juga penerimaan 
negara lainnya dari PPh, BPHTB, dan lain-
lain,” tuturnya.  

Dalam kesempatan ini, Isa memaparkan 
bahwa untuk uang hasil dari lelang 
merupakan milik penjual, sehingga uang 
hasil lelang tidak masuk ke pemerintah 
atau Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 
(DJKN). “Jadi, ini sebetulnya proses lelang 
itu jual beli, yang menyerahkan barang atau 
yang menjual akan menerima uangnya. Jadi, 
uang itu tidak masuk ke pemerintah atau 
DJKN. Hasil lelang menjadi hak para penjual 
barang,” ungkapnya. Untuk lelang sukarela 
barang pejabat negara, yang diselenggarakan 
hari ini, nantinya memang langsung dimiliki 
oleh para pejabat tersebut, namun mereka 
menyepakati untuk hasil lelang tersebut 
akan disalurkan untuk program sosial. 
“Walaupun kita tidak mengatakan lelang 
amal, tapi mereka bersepakat ini aja deh kita 
salurkan untuk aktivitas sosial, yang penting 
adalah profit lelang atau hasil lelang kembali ke 
pemiliknya,” pungkas Isa.

Lelang Sukarela ini menjual koleksi pribadi 
Wakil Presiden RI M. Jusuf Kalla dan Ibu Hj. 
Mufidah Jusuf Kalla serta koleksi pribadi milik 
beberapa Menteri Kabinet Kerja 2014-2019, 
yakni milik Menteri Keuangan Sri Mulyani, 
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 
Rini Soemarno, Menteri Luar Negeri Retno 
Lestari, Menteri Perindustrian Airlangga 
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Hartarto, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan A. Djalil, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, dan 
Menteri Perhubungan Budi Karya.

Selain koleksi pribadi milik Wapres dan beberapa Menteri, ada juga koleksi pribadi milik para pejabat eselon 
I Kementerian Keuangan, yakni Sekjen Kementerian Keuangan Hadiyanto, Dirjen Kekayaan Negara Isa 
Rachmatarwata, Dirjen Pajak Robert Pakpahan, Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi, Dirjen Perbendaharaan 
Marwanto Harjowiryono, Dirjen Perimbangan Keuangan Boediarso Teguh W., dan Dirjen PPR Luky Alfirman. 
Terdapat juga koleksi pribadi Direktur Lelang Lukman Effendi, Dirut PT. BNI (Persero) Tbk. Achmad Baiquni, 
Dirut PT. BRI Tbk. Suprajarto.

Mengakhiri laporannya, Isa menyampaikan ucapan terima kasih sekaligus menginformasikan bahwa sehari 
sebelumnya Iriana Joko Widodo melalui utusannya menyerahkan sejumlah koleksi pribadinya untuk ikut dijual 
secara lelang pada acara tersebut. Karena penyerahannya mendadak, koleksi pribadi Iriana tersebut dilelang secara 
instan tanpa melalui prosedur lelang secara lengkap.

Lelang dilaksanakan secara konvensional dengan kehadiran peserta lelang dan Lelang tanpa kehadiran 
peserta lelang melalui internet (e-Auction). Lelang dengan kehadiran peserta lelang dipandu oleh 

Pemandu Lelang Lydia Fransisca Turnip yang dipimpin oleh Pejabat Lelang Kelas I Kantor Pelayanan 
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I Nieken Arum Kartika.

Dari 40 lot barang yang ditawarkan, seluruh lot barang terjual dengan nilai total mencapai Rp164 juta. 
Keseluruhan hasil lelang ditambah 2% Bea Lelang Pembeli yang disetor ke Kas Negara. Sementara untuk 
Lelang melalui e-Auction, dari 15 lot barang yang ditawarkan, seluruh lot barang terjual dengan nilai 
total Rp36 juta lebih.

Selain pelaksanaan lelang konvensional dan e-Auction, pada kesempatan tersebut dilakukan juga 
penjualan secara spontan atas barang koleksi dari Ibu Negara Iriana Joko Widodo berupa dua kain batik 
Solo, raket tenis dan sepeda milik Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, serta hiasan 
dinding berupa kaligrafi milik Direktur Utama BTN. Penjualan spontan atas kelima barang tersebut 
dipandu oleh Kepala Seksi Pelayanan Lelang KPKNL Jakarta II Muhammad Junaidy Effendy. Dari 
kelima barang tersebut, empat barang terjual dengan nilai total mencapai Rp39 juta. Satu barang yang 
tidak laku terjual adalah sepeda milik Budi Gunawan yang kemudian akan dilelang melalui e-Auction 
pada kesempatan berikutnya. Atas pelaksanaan Lelang Sukarela, Negara memperoleh PNBP dari Bea 
Lelang Penjual dan Bea Lelang Pembeli dengan nilai mencapai Rp7 juta dan disetorkan ke Kas Negara.
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________________   english corner   ________________

Indriani Natasya - Sekretariat DJKN

coordinator units in charge are CTO, 
Organization and Business Process 
Bureau (Biro Organta), and IT Agency 
(Pusintek). 

What are the challenges?

The first challenge is to manage the 
increasing complexity of information-
technology systems. The second is the 
increasing difficulty in delivering real 
business value with those systems. 
For example, DGSAM has many 
applications to support its business 
process such as SMARt, SIMAN, 
SIMAK, Persediaan, e-auction, SIP, 
Fokus PN, and SIBANKUM. Since 
some of those are related to state assets, 
they might have overlapping data. 
This would certainly lead to ineffective 
and inefficient business process. That 
needs to be improved. 

How is an effective and efficient 
business process?

An effective and efficient business 
process comes from effective 
process and good IT support. As for 
IT support, IT Agency (Pusintek) 
has initiated the development of 
Application Programming Interface 
(API). API is a bridge between systems 
or a gate that with that one gate you 
can gain information from many 
different applications. According to 
bpmnistitute.org, there are ten tips for 
effective process modeling. They are:

1. Make the process logic visible in the 
diagram. This is usually ignored by 
beginners. Since, BPMN may describe 
complex processes with various shapes 
and connectors, you should label 
everything in the diagrams.

2. Make your models valid. There are 
some drawing tools that have a validate 
button. 

3. Your business view should be a cross-
functional end-to-end perspective. 
It captures the entire process on a 
single page. Remember, you can use 
subprocesses for the detail process. So, 
this can be illustrated on several pages, 
but actually integrated on a single 
page. 

4. Label process activities VERB-
NOUN. In term of activity process 
that shows up in detail level, name 
the activities using verb-noun. For 
example, verify requirements (verb-
noun) instead of requirements 
verification (noun). 

5. Specify task types. There are two 
types of task (activity), manual and 
automated. It should be illustrated 
inside the activity symbol.

6. Don’t use a task to route work. 
Send draft or receive letter, this kind 
of process doesn’t use activity symbol 
instead simply sequence flow or 
connector would do.

7. Distinguish success and failure end 
states in a sub-process with separate 
end events. Every process must have 
start and end event. That applies to 
sub-process as well.

8. Use sub-processes to scope attached 
events. Intermediate events i.e. 
valuation process in utilization process, 
could be illustrated as utilization sub-
process.

9. Standardize on specific diagram 
patterns to distinguish types of 
exceptions. Though BPMN gives you 
great freedom in modeling, but best 
practice is to use specific symbol to 
distinguish each type of exception.

10. Use message flows consistently 
to show business context. Message 
flow is used as symbol to illustrate 
information exchange with external 

unit. This symbol could add value 
since it shows you on how your respond 
to incoming information and what 
output generates from it.

Collaboration between an effective 
process and good IT support would 
generate an effective and efficient 
business process. It could minimize 
resources such as input and 
unnecessary activity. For example, a 
good activity/function should create 
value to output. Should a process not 
create value, it will be better to omit it. 

But, what is a process?

Process means a set of related activities. 
Activities or functions can relate to 
one another and are influenced by 
one another. So, basically EA is not 
built as unit based, but process based. 
And that is why EA is one of the you-
must-have-tools for institution change 
process. Since business component 
is important in EA, it should portray 
all related business process. In 
the short-term future, should the 
business process be related, I believe 
that Ministry of Finance will plan to 
integrate IT. 

What is the benefit?

By using EA, the efficiency of 
information resource utilization will 
increase by reducing information 
budget and creating opportunities for 
new project, prevention development 
of overlapping technology, and 
providing fast, convenient, 
comprehensive services. In conclusion, 
no matter how distinguished tool 
might be made, it will only be as good 
as an organization’s commitment to 
make changes. And this commitment 
must be driven by the highest level of 
the organization.

Why do we need 
Enterprise Architecture?Why do we need 
Enterprise Architecture?
Do you remember the old days when you didn’t 

have GPS application in your mobile phone? Or 
when you had to continuously stop by to ask for 

directions. Now that you have the tool, you just need to set 
up destination and update your current position, and there 
you go, you will be given option(s) about which direction 
you need to take. Similarly, Enterprise Architecture (EA) 
provides you the most effective strategies to achieve your 
organization goals and it also could be used as a holistic 
approach to manage your organization by providing clear 
strategy direction, maximizing resources, and creating 
effective and efficient business process.

What’s Enterprise Architecture anyway?

There are a lot of definitions out there, but to put it simple, 
EA is a big picture or a map that contains components and 
relations between them. EA is divided into several levels/
layers, and point of views. The components are classified 
into several groups such as business, data, application, 
technology, motivation, strategy, etc. The components 
are related to each other. The relationship between them 
explains about how a component being triggered, effected, 
generated, supported by another component. By looking at 
the possible components, we can visualize that the EA of the 
Ministry of Finance would be very complex. Each business 
component will require its own application technology 
component and the same information can be used in many 
applications. These might be an indication of silo mentality 
in the management system. Without a comprehensive plan, 
it will lead into integration issues.

How is Enterprise Architecture built?

To be able to place EA components in one big picture, we 
must master the FTSN. FTSN stands for Framework, Tool, 
Skill, and Notation. What are they? Let’s see down further.

Framework provides proven best practices to speed up 
the establishment  of  EA. There are many Enterprise 
Architecture Frameworks (EAF), but the top four 
dominating EAFs are The Zachman Framework for 
Enterprise Architecture, The Open Group Architecture 
Framework (TOGAF), The Federal Enterprise Architecture 
(FEA), and Gartner (The Meta Framework). Ministry of 
Finance picked TOGAF as its EAF because it’s ability 
accurately defines a process. 

Tool manages all components in a real-time application. 
Ministry of Finance uses Orbus Desktop Client and each 
department in Ministry of Finance has access to it.  

Skill is absolutely needed as it actually combines all the 
three factors’ competency. As an enterprise architect, you 
need to possess all the knowledge and there are also some 
trainings available. 

Notation is used as standard communication language. 
The standard languages used by Ministry of Finance are 
Business Process Model Notation (BPMN) and Archimate. 
Archimate will be used at level 0 - 2, while BPMN will be 
used in level 3 and above.  

Who is in charged?

The process of building EA involves business process 
and also IT policy. In the level of Ministry of Finance, 
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________________   Profil Kantor KPKNL Kupang ________________

Teks: Brilly Arta F. ~ Foto: Ferdian Jati P.

Kupang adalah sebuah kotamadya dan sekaligus ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Kotamadya ini 
adalah kota yang terbesar di Pulau Timor yang terletak di pesisir Teluk Kupang, bagian barat laut pulau Timor. 
KPKNL Kupang berlamat di Gedung Keuangan Negara Lt.4, JL.Eltari II, Nunbaun Delha, Alak, Kota Kupang, 

Nusa Tenggara Timur. Luas wilayah Kota Kupang adalah 180,27 km² dengan jumlah penduduk sekitar 450.360 
jiwa. Daerah ini terbagi menjadi 6 kecamatan dan 51 kelurahan yang merupakan wilayah kerja KPKNL Kupang. Secara 
geografi, Kupang berbatasan langsung dengan 2 (dua) negara berdaulat, yaitu dengan Timor Leste dan Australia. Wilayah 
kerja KPKNL Kupang  terdiri dari 1.192 pulau besar maupun pulau kecil.

Suki Toka Apa

Suki Toka Apa adalah kearifan lokal yang dijunjung oleh kantor KPKNL Kupang, suki toka apa yang berarti saling 
mendukung dan menolong mereka terapkan dalam dunia pekerjaan, yang didasari oleh pandangan hidup. Muki Nena 
yang berarti rasa saling memiliki dan mempunyai diharapkan  dapat diimplementasikan dalam melakukan pelayanan 
kepada stakeholder. Rasa religius dari masyarakat yang membuat mereka selalu mensyukuri dan menjaga apa yang 
menjadi milik dan kepunyaannya sehingga asset milik negara dapat selalu terjaga karena rasa memiliki (muki nena) dari 
masyarakat kupang. 

Kondisi geografis

Bagi pegawai yang menyukai tantangan KPKNL Kupang merupakan lokasi yang tepat untuk dipertimbangkan mengingat 
wilayah Kerja KPKNL Kupang merupakan salah satu yang terluas di Indonesia. 

Terdiri dari 1.192 pulau, kondisi 
geografis KPKNL Kupang 
cukup menantang. Seperti 
misalnya pada revaluasi 
BMN 2018 satker Distirk 
Navigasi Kupang misalnya 
membutuhkan keberanian 
untuk menyeberangi selat 
dan laut menuju lokasi objek 
revaluasi. Internet yang kurang 
mendukung tidak menyurutkan 
semangat kerja, berbagai kendala 
lain tidak digunakan sebagai alasan 
tidak selesainya sebuah target, memang benar 
untuk membuat sebuah tim berhasil atau gagal sangat 
tergantung dari orang-orang yang ada di dalamnya. Sikap 
positif atau positive attitude merupakan kunci utama untuk 
suksesnya sebuah organisasi hal tersebut  di terapkan di 
kantor KPKNL Kupang.

Pelayanan

One team, one spirit, one goal, Menjadi  Filosofi di KPKNL 
Kupang. Betapa pentingnya peran TEAMWORK (Together 
- Excellence - Achieving - Moving Forward - Wisdom 
- Optimism - Raising and Knowledge) yang dipegang 
KPKNL Kupang sebagai kunci sukses organisasi. Sinergi 
antara Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara juga selalu 
dikedepankan dengan saling berkoordinasi mengenai 
kebijakan, pengawasan konsolidasi data. Harapannya  agar 
pelayanan yang  diberikan kepada stakeholder lebih baik 
sehingga dapat  mewujudkan good governance. 

KPKNL Kupang berusaha melakukan pelayanan terbaik 
yang sesuai dengan standart operating procedure yang telah 
ditentukan dan menjalin komunikasi dengan baik dengan 
stakeholder, baik dengan cara surat-menyurat, telepon, 
bahkan KPKNL secara Face to Face (berhadapan langsung 
dengan operator dari satuan kerja) “jemput bola” ke lokasi 
satuan kerja. Hal tersebut di lakukan karena keterbatasan 
jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan 
antar gugusan kepuluan di Nusa Tenggara Timur. 
Layanan unggulan lain yang telah dilakukan yaitu 
ketepatan waktu penyelesaian penetapan jadwal lelang, 
pelayanan pengembalian uang jaminan penawaran 
lelang, pelayanan pemberian kuitansi pembayaran harga 
lelang, pelayanan pemberian kutipan risalah lelang,dan 
dokumen kepemilikan lelang. Sejauh ini pelayanan 
unggulan yang sudah berjalan dari seksi pelayanan lelang 

belum terlaksana dengan lancar akibat 
terkendala jaringan internet. 

Asset manager

Hal penting yang harus dilakukan 
sebagai asset manager yaitu 
mengetahui potensi dan kondisi 
dari wilayah kerja sehingga 

dapat diketahui potensi terbaik 
sesuai penggunaanya, baik potensi 

pendapatan maupun penghematan. 
Sebagai contoh di  Nusa Tenggara Timur 

terkenal dengan kudanya, di daerah Sumba 
KPKNL Kupang berencana akan melelang kuda 

juara Pacuan. Sedangkan dari pengelolaan kekayaan 
negara pemanfaatan di daerah wisata yang sudah 
menghasilkan PNBP seperti di bajo dan komodo. Dalam 
rangka meningkatkan PNBP, KPKNL Kupang berencana 
memasang videotron sebagai sarana promosi untuk lelang 
sepanjang jalur-jalur utama bandara.Suki Toka Apa 

Melawan  Keterbatasan

https://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kelurahan
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________________   Profil Kantor KPKNL Mamuju   ________________

Sikamungan Siriq
dalam memberikan pelayanan

Sulawesi Barat adalah provinsi hasil pemekaran 
Provinsi Sulawesi Selatan dengan ibukota 
Mamuju. Secara geografis, kota Mamuju berada 

di tepi barat Pulau Sulawesi. Saat ini, KPKNL Mamuju 
beralamat di Gedung Keuangan Negara (GKN) Lantai 
4 Jalan Soekarno Hatta Kabupaten Mamuju Propinsi 
Sulawesi Barat dan mulai beroperasi sejak 3 Agustus 
2017. Wilayah kerja KPKNL Mamuju meliputi 6 
(enam) Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat yaitu 
Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah, Mamuju Utara, 
Majene, Polewali Mandar, Mamasa.

Sebelum terbentuk KPKNL Mamuju, pelayanan kepada 
masyarakat dan stakeholder di Propinsi Sulawesi 
Barat dilaksanakan oleh KPKNL Palopo dan KPKNL 
Parepare. Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah, dan 
Pasangkayu menjadi wilayah kerja KPKNL Palopo, 
sedangkan Kabupaten Polewali Mandar, Majene dan 
Mamasa dilayani oleh KPKNL Parepare. Waktu tempuh 
dari Kabupaten Mamuju ke Kota Palopo berkisar ± 8 
jam, dan dari Kabupaten Mamasa ke Kota Parepare  

berkisar ± 6 jam. Sarana transportasi yang digunakan 
hanya melalui darat sehingga hal tersebut menjadi 
kendala besar bagi stakeholder untuk berhubungan 
dengan KPKNL. 

Langkah pertama yang dilakukan oleh KPKNL Mamuju 
saat terbentuk adalah melakukan kordinasi kepada 
stakeholder. Pemberitahuan atas terbentuknya KPKNL 
Mamuju dilakukan melalui pengumuman media 
massa, surat pemberitahuan kepada seluruh stakeholder 
dan kunjungan langsung terutama kepada Pemerintah 
Daerah Provinsi Sulbar, Pemerintah Daerah Kabupaten 
Mamuju, Kepolisian Daerah Sulawesi Barat, Kejaksaan 
Negeri, para satuan kerja, para pimpinan perbankan 
dan BUMN. Stakeholder menyambut baik terbentuknya 
KPKNL Mamuju karena proses pelayanan dapat lebih 
mudah, cepat dan menghemat biaya.    

Sikamungan Siriq

Adalah kearifan lokal yang paling menonjol di Mamuju. 
Secara harfiah dapat diartikan menjunjung tinggi harkat 

dan martabat manusia. Sikamungan Siriq merupakan 
gambaran dari pandangan hidup orang Mandar mengenai 
berbagai persoalan kehidupan yang meliputi watak yang 
reaktif, militan, optimis, konsisten, loyal dan pemberani, 
mengandung nilai-nilai etis seperti teguh pendirian, setia, 
tahu diri, jujur. bijak, rendah hati, sopan dan cinta.

Oleh karena itu, KPKNL Mamuju dalam memberikan 
pelayanan kepada masyarakat dan stakeholder harus 
menjaga sikap yang sopan, santun ramah namun tegas. 
Pelayanan yang diberikan harus jelas, akurat dan tuntas 
sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan atau 
kesalahpahaman pada masyarakat

Inovasi

Saat ini sedang dikembangkan Sistem Aplikasi 
Penatausahaan Risalah Lelang (RL) dan Berkas Kasus 
Piutang Negara (BKPN) (SIAPRIL PIN) dan Sistem 
Aplikasi Lelang Online (SIAPLANG).  SIAPRIL PIN 
merupakan aplikasi penatausahaan RL dan BKPN 
sehingga memudahkan dalam mencari arsip RL maupun 
BKPN. Dengan aplikasi ini, pengguna hanya menginput 
data-data yang dibutuhkan dari suatu dokumen untuk 
kemudian disimpan didalam database. Dengan 
menggunakan SIAPRIL PIN akan memudahkan melihat 
resume dokumen dan letak tempat penyimpanan arsip. 

SIAPLANG dapat membantu administrasi lelang mulai 
dari pencatatan data lelang dari permohonan lelang, 
pelaksanaan lelang dan mencetak RL berikut lampiran. 
Input data pada aplikasi ini berasal dari data permohonan 
lelang, pelaksanaan, dan pasca lelang. Outputnya adalah 
surat penetapan, ND penunjukan Pejabat Lelang, 
Penunjukan Pemenang lelang, dan administrasi pasca 
lelang.

Pelayanan

Sesuai dengan motto kerja KPKNL Mamuju yaitu JUARA: 
Jujur, Utama, Amanah, Ramah, Akuntabel maka setiap 
pelayanan pada KPKNL Mamuju akan disambut dengan 
hangat dan ramah oleh petugas front office pada Area 
Pelayanan Terpadu (APT) KPKNL Mamuju yang didukung 
penataan dekorasi ruangan yang nyaman dengan fasilitas 
hotspot wifi, air mineral, informasi layanan pada TV, 
informasi pada brosur, dan kuisioner tertulis maupun 
online untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna jasa 
atas layanan yang diberikan, kotak saran/masukan dan 
pengaduan yang tersedia di ruang APT maupun melalui 
email atau grup whatsapp pengguna jasa KPKNL Mamuju.
Setiap tamu akan diarahkan pada loket layanan yang 
tersedia dan tamu tidak diperkenankan masuk pada ruang 

pejabat/pegawai untuk menghindari conflict of interest. 
Ruang APT dilengkapi dengan  CCTV yang berfungsi untuk 
memantau dan mengawasi pegawai dalam memberikan 
pelayanan kepada pengguna jasa.

Setiap permohonan pelayanan yang masuk akan diproses 
sesuai antrian dengan cepat dan tepat sesuai norma 
waktu yang terdapat dalam Standar Operasional Prosedur 
(SOP) layanan di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, 
Pelayanan Lelang dan Piutang, Pelayanan Penilaian. Selain 
itu, demi efisiensi dan efektifitas permohonan pelayanan 
pengguna jasa dapat juga dilayani melalui email yang akan 
diproses apabila persyaratan kelengkapan dokumen yang 
diemail telah memenuhi persyaratan. Apabila pengguna 
jasa ingin mengetahui proses permohonan yang diajukan 
sudah sampai pada tahap apa, juga dapat ditanyakan 
melalui saluran email.

Setiap permohonan pelayanan dilayani secara transparan 
dan tidak dikenakan biaya apapun, kecuali biaya yang 
tercantum dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 
3 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan 
Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian 
Keuangan. Seluruh pejabat dan pegawai KPKNL Mamuju 
telah menandatangani pakta integritas sebagai dukungan 
untuk menolak adanya gratifikasi dan suap dalam 
memberikan pelayanan kepada pengguna jasa.

Sebagai pelayanan informasi kepada pengguna jasa, telah 
dibuat social media pada twitter, instagram, whatsapp, 
youtube sehingga sebaran informasi dan berita layanan 
KPKNL Mamuju dapat diikuti secara update oleh seluruh 
pengguna jasa.

Layanan Unggulan

KPKNL Mamuju dalam melaksanaan tugas dan 
fungsi terdapat 10 (sepuluh) SOP layanan unggulan 
yang diberikan kepada stakeholders dengan ketepatan 
waktu penyelesaian sesuai SOP  yaitu Penetapan Status 
Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau 
Bangunan pada KPKNL, Persetujuan/Penolakan Penjualan 
BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan pada KPKNL, 
Penetapan Jadwal Lelang, Pelayanan Pengembalian Uang 
Jaminan Penawaran Lelang, Pelayanan Pemberian Kuitansi 
Pembayaran Harga Lelang, Pelayanan Pemberian Kutipan 
Risalah Lelang dan Dokumen Kepemilikan Barang, 
Penyetoran Hasil Bersih Lelang (Kas Negara), Penyetoran 
Hasil Bersih Lelang (selain Kas Negara), Penilaian dalam 
rangka Pemanfaatan BMN pada KPKNL, Penilaian dalam 
rangka Pemindahtanganan BMN pada KPKNL. 

Teks: Dyah Novitarini W. ~ Foto: Andi Al Hakim
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Asset Manager

Sebagai asset manager, hal yang paling penting adalah 
mengetahui kondisi dan potensi BMN diwilayah kerja 
sehingga dapat diusulkan tindakan-tindakan selanjutnya. 
Dari hasil pemetaan terhadap BMN tersebut dapat 
ditentukan Highest and Best Use, potensi pendapatan, dan 
penghematan terhadap pengeluaran anggaran dari suatu 
BMN. 

Jumlah satker sebanyak 217 (aktif) dengan total nilai 
BMN Rp. 21,3 Triliun maka pelaksanaan revaluasi 
BMN dijadikan momentum oleh KPKNL Mamuju untuk 
memetakan kondisi dan potensi BMN di wilayah kerja. 
Data-data yang diperoleh dari proses revaluasi BMN 
tersebut akan diolah menjadi informasi tentang kondisi 
BMN pada masing-masing satuan kerja. BMN berupa 
tanah dan bangunan akan disandingkan dengan standar 
kebutuhan satker sehingga terlihat potensi efesiensi dan 
inefesiensi penggunaan BMN. 

BMN berupa tanah dan bangunan yang berada di kawasan 
strategis akan dianalisa potensi pemanfaatannya berupa 
sewa atau lainnya. BMN yang idle maupun diduga idle 
akan diusulkan atau dikomunikasikan kepada satker 
untuk ditindaklanjuti baik berupa alih status maupun 
penetapan BMN idle. Sedangkan BMN berupa selain tanah 

dan bangunan yang sudah melewati umur ekonomis atau 
kondisinya rusak berat akan diusulkan untuk dihapuskan. 

Peran dan Kerjasama Strategis 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPKNL 
Mamuju juga membantu Pemda dalam melakukan 
penilaian terhadap aset Barang Milik Daerah (BMD) 
dalam rangka: Penyusunan Neraca Pemerintah Daerah 
atau Laporan Keuangan Pemerintah Daerah/ LKPD 
agar tercapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian/WTP, 
Pemindahtanganan BMD, dan/atau Pemanfaatan BMD. 
Adapun aset yang dinilai berupa: tanah, tanah dan 
bangunan (kantor, rumah dinas, sekolah, dll), saluran 
air/ irigasi, kendaraan bermotor (roda 2 dan roda 4) dan  
barang inventaris kantor.

KPKNL Mamuju juga turut kontribusi dalam 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak 
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 
yang dipungut dari hasil lelang barang tetap.

Sesuai UU dan peraturan yang berlaku, KPKNL Mamuju 
dapat melakukan pengurusan piutang macet daerah untuk 
dilakukan upaya penagihan melalui Surat Paksa, Penyitaan 
dan Pelelangan terhadap barang jaminan hutang yang 
hasilnya sebagai penerimaan ke kas negara dan kas daerah.
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