
 

 

IV. PENUTUP 

 

A. Simpulan 

1. Penetapan status penggunaan Barang Milik Negara merupakan tahapan penting 

dalam pengelolaan BMN. Dengan ditetapkannya keputusan penetapan status 

penggunaan BMN,maka Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang 

mendapatkan penguasaan dalam penggunaan BMN untuk menyelenggarakan 

tugas dan fungsinya sebagai instansi pemerintah sehingga BMN yang diperoleh 

atas beban APBN atau perolehan lainnya yang sah dapat digunakan secara 

optimal untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.Secara 

umum ketentuan penetapan status penggunaan BMN tidak terjadi disharmoni 

regulasi dan telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu pada prinsipnya 

peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh 

bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya (lex superiori 

derogate inferioeri). Adapun secara teknis regulasi penetapan status 

penggunaan BMN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan BMN dan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian 

Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada 

Pengguna Barang. Namun demikian beberapa ketentuan dalam peraturan 
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Menteri Keuangan tersebut perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi 

peraturan agar tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya. 

2. Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu selaku instansi vertikal Direktorat 

Jenderal Kekayaan Negara yang membawahi 3(tiga) kantor pelayanan yaitu 

KPKNL Bandar Lampung, KPKNL Metro dan KPKNL Bengkulu, telah 

melaksanakan salah satu fungsinya dalam mengelola kekayaan negara yaitu 

melakukan utilisasi kekayaan negara melalui penetapan status penggunaan 

BMN, namun hasil yang dicapai belum optimal karena berdasarkan data 

sampai dengan Tahun 2014,dari nilai aset yang dikelola di Provinsi Lampung 

dan Bengkulu sebesar Rp37,1 triliun rupiah, nilai aset yang diutilisasiantara 

lainmelalui penetapan status penggunaan Barang Milik Negara hanya sebesar 

Rp887,12 miliar. Penggunaan aplikasi SIMAN diharapkan dapat mendukung 

pengelolaan BMN khususnya pelaksanaan pengawasan dan pengendalian 

dalam penetapan status penggunaan BMN.Optimalisasi BMN melalui 

pemanfaatan bukan merupakan tujuan utama dalam pengelolaan BMN, tetapi 

penggunaan BMN yang optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan 

tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang lebih diutamakan. Berdasarkan 

data Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu, dalam kurun waktu Tahun2014 

sampai dengan Tahun2015, penerimaan negara berupa PNBP dari pengelolaan 

BMN melalui pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN sebesar 

Rp5.053.281.841,00 (lima miliar lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh 

satu ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah).  
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B. Saran 

1. Kementerian Keuangan selaku regulator perlu melakukan sinkronisasi dan 

harmonisasi peraturan antara Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik 

Negara dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang 

Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Pengelola 

Barang kepada Pengguna Barang agar tidak menimbulkan perbedaan persepsi 

Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaannya. 

 

2. Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu selaku instansi vertikal Direktorat 

Jenderal Kekayaan Negara, agar lebih meningkatkan peranannya di bidang 

pengelolaan kekayaan negara melalui peningkatan fungsi pengawasan dan 

pengendalian dalam pengelolaan BMN dan lebih instensif dalam memberikan 

sosialisasi dan bimbingan teknis kepada stakeholder di provinsi Lampung dan 

Bengkulu sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran bagi satuan 

kerja dalam mengelola aset negara. 


