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BALIKPAPAN – Komisi II DPRD Kalimantan Timur melakukan inspeksi mendadak 

(sidak) ke PT Kaltim Kariangau Terminal (PT KKT), Kamis (17/1/2020). Rombongan 

dipimpin Wakil Ketua Komisi II Baharuddin Demmu, dan diterima Direktur Keuangan 

Suherman, Manager SDM Muhammad Aminullah, dan lainnya. Baharuddin Demmu 

mengatakan adapun tujuan dari sidak tersebut yakni meminta kepada PT KKT untuk 

memberikan data dan informasi tentang seluruh aset yang dimiliki serta melihat dan meninjau 

langsung perkembangan usahanya. 

Hal ini dilakukan dalam rangka bagian dari pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja 

seluruh perusahaan daerah dalam beberapa tahun terakhir agar mampu memberikan 

kontribusi maksimal bagi pendapatan daerah. Adapun yang dievaluasi, lanjut Demmu adalah 

apabila ditemukan adanya perusda yang telah mendapatkan penyertaan modal yang cukup 

lama dari pemerintah akan tetapi minim kontribusi bagi daerah, maka Komisi II akan 

mengeluarkan rekomendasi untuk tidak dilanjutkan, dievaluasi, atau dilanjutkan.  

“PT KKT ini penyertaan modalnya kecil tetapi asetnya besar. Total aset Rp 1,2 triliun 

dan penyertaan modalnya Rp 5 miliar. Nah, sehingga salah satu anak perusahaan PT MBS 

(Melati Bhakti Satya) itu mau kita tinjau langsung karena yang menjadi pertanyaan banyak 

teman-teman di komisi II itu kontribusi MBS ke PAD itu Rp 3 – Rp 4 miliar, sementara aset 

yang diserahkan Pemprov Kaltim sebagai penyertaan modal ke MBS itu Rp 1,2 triliun,” ucap 
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Demmu di sela-sela sidak yang dihadiri Bagus Susetyo, Safuad, Akhmad Reza Faclevi, Puji 

Hartadi, Sutomo Jabir, Ali Hamdi, Siti Rizky Amelia dan Ismail, serta Nidya Listiyono. 

“Sampai hari ini jujur saja kami belum melihat seberapa besar kontribusi KKT kepada 

MBS, jangan sampai dari beberapa anak perusahaan yang dimiliki MBS hanya KKT yang 

sehat sedangkan yang lain perlu disuntik mati,” tambah Demmu. Pihaknya menyayangkan 

pada kunjungan kerja ini PT KKT tidak dihadiri direktur utama sebagai pucuk pimpinan yang 

apat mengambil keputusan langsung terutama berkaitan dengan permintaan seluruh data 

aset.Oleh sebab itu, Komisi II mengundang PT KKT untuk menghadiri rapat kerja pada Senin 

(20/1) dengan membawa data seluruh aset sekaligus memaparkan perkembangan capaian 

kinerja mulai berdiri hingga sekarang. “Yang mau digali itu, apakah ada kendala PT KKT 

dalam melakukan perkembangan bisnis sehingga dinilai perlu bagi DPRD untuk mengambil 

peran,” bebernya. Selain itu, dengan ditetapkannya Kalimantan Timur menjadi Ibu Kota 

Negara tentu akan memberikan imbas dan pengaruh yang besar terhadap industri termasuk 

pelabuhan yang diprediksi akan dipenuhi kapal-kapal besar. Sebab itu, KKT tentu harus 

memiliki program untuk melakukan pengembangan dan persiapan lainnya. 

Komisi II DPRD Kaltim melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mitra kerja, 

Senin (20/1), guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Kaltim. Kali ini, 

giliran PT Kariangau Kaltim Terminal (KKT) yang juga merupakan anak perusahaan 

naungan BUMD Melati Bhakti Satya (MBS). Belum diketahui pasti, kontribusi Rp80 miliar 

dari PT KKT ke Perusda MBS masuk PAD atau tidak. Beberapa hal menjadi sorotan dalam 

RDP yang digelar di ruang rapat Komisi II lantai 3 Gedung D, Karang Paci itu. Diantaranya, 

pola kerjasama antara KKT dengan PT Pelindo IV, hingga retribusi PAD untuk Kaltim. 

Komisari PT KKT Zainul Haq mengutarakan, dalam pengoperasian terdapat beberapa 

hal yang menjadi kewenangan PT KKT, namun dinilai diinventarisis oleh Perusda MBS. 

“Tadi kami utarakan semua kepada Komisi II. Sejauh ini, sejak berdiri tahun 2012, kita telah 

menyetor kontribusi dalam berbagai segmen. Ada fee, konsesi, sewa lahan, dan deviden yang 

totalnya sekitar Rp 80 miliar,” kata dia usai rapat. Namun demikian, Zainal mengaku tidak 

mengetahui secara pasti, kontribusi tersebut diteruskan ke PAD Kaltim atau tidak. “Tapi itu 

masuknya ke MBS bukan ke PAD. Tinggal MBS-nya nyetor ke PAD. Ya, kita tidak tahu dan 

itu urusannya MBS,” imbuh Zainul. 

Sementara Ketua Komisi II Veridiana Huraq Wang mengatakan, idelanya PT KKT 

bukan lagi menjadi anak perusahaan, melainkan sudah menjadi perusahaan tersendiri. “Nah, 
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KKT ini salah satu anak perusahaan yang ada di MBS. Ada persoalan yaitu KKT ini 

bentukan pemerintah dengan Pelindo IV. Kalau kita melihat seperti itu, harusnya KKT ini 

sudah menjadi perusahaan tersendiri, bukan lagi menjadi anak perusahaan,” jelasnya. Kesan 

selama ini, lanjut Veridiana, yang terbangun seolah-olah PT KKT tidak memiliki kontribusi 

terhadap PAD Kaltim. Padahal, kontribusi PT KKT sendiri untuk perkembangan ekonomi di 

Kaltim cukup subur. Peran PT KKT dalam peran ekonomi di Kaltim berdasarkan data BPS 

caturwulan III tahun 2019 pertumbuhan ekonomi sebesar 6,89 persen. “Yang muncul di 

pemerintah hanya MBS, makanya kesannya selama ini KKT seolah-olah tidak punya 

kontribusi. Kemudian, karena dia anak perusahaan, pendapatan-pendapatannya tidak bisa 

langsung disetor ke PAD Kaltim, harus melalui MBS,” tambahnya. 

Veridiana juga menyebutkan, perlu adanya payung hukum menyikapi permasalahan 

lahan yang dimiliki PT KKT. Yakni, lahan seluas 72,5 hektare aset yang diberikan oleh 

Pemprov Kaltim tersebut belum berbentuk Hak Pengelolaan (HPL). Oleh karena itu, KKT 

mengaku kesulitan dalam mengembangkan usaha sendiri. “Berdasarkan tinjauan lapangan 

kemarin, terdapat permasalahan yakni lahan itu belum di HPL-kan. Sehingga mereka 

kesulitan untuk menjadikan Hak Guna Usaha (HGU). Kalau mereka bisa meng-HGU-kan, 

maka bisa membuka lahan dengan investasi,” jelas Veridiana. Oleh sebab itu, pihaknya ke 

depan akan segera memanggil induk perusahaan, yakni MBS dalam upaya mengkonfirmasi 

hal tersebut. Kemudian, pihaknya juga akan meninjau kembali regulasi terkait Perusda 

khususnya MBS dengan KKT. “Jadi, payung hukumnya kita tinjau kembali. Mulai dari 

pembagian fee atau kontribusi, soal kerjasama yang dibangun dengan MBS, dan kerjasama 

dengan Pelindo IV. Harus kita minta audit dulu, sehingga dia (PT KKT) bersih,” pungkasnya. 

Sumber berita: 

1. https://www.google.com/amp/s/kaltim.tribunnews.com/amp/2020/01/20/aset-anak-

perusahaan-rp-12-triliun-komisi-ii-pertanyakan-kontribusi-pad-mbs-hanya-rp-3-miliar, 

Aset Anak Perusahaan Rp 1,2 Triliun, Komisi II Pertanyakan Kontribusi PAD MBS 

Hanya Rp 3 Miliar, diakses 21 Januari 2020 

2. https://www.niaga.asia/rp80-miliar-disetor-ke-perusda-mbs-larinya-kemana, Rp80 Miliar 

Disetor ke Perusda MBS, Larinya Kemana?, diakses 21 Januari 2020 

Catatan: 

➢ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah 

memiliki cerita bahwa Undang-Undang Nomor5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah 

dicabut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

https://www.google.com/amp/s/kaltim.tribunnews.com/amp/2020/01/20/aset-anak-perusahaan-rp-12-triliun-komisi-ii-pertanyakan-kontribusi-pad-mbs-hanya-rp-3-miliar
https://www.google.com/amp/s/kaltim.tribunnews.com/amp/2020/01/20/aset-anak-perusahaan-rp-12-triliun-komisi-ii-pertanyakan-kontribusi-pad-mbs-hanya-rp-3-miliar
https://www.niaga.asia/rp80-miliar-disetor-ke-perusda-mbs-larinya-kemana/


 

Unit JDIH BPK Perwakilan Kalimantan Timur 

Perusahaan Daerah diatur dengan peraturan pemerintah yang baru dan memiliki nama 

baru yaitu Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. BUMD merupakan badan usaha yang 

seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. BUMD didirikan dengan 

tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada 

umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau 

jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, 

dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. 

➢ APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas: Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, 

dan Pembiayaan Daerah Penerimaan daerah terdiri atas Pendapatan Daerah dan 

Penerimaan Pembiayaan Daerah.. Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Pendapatan Daerah terdiri 

atas: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan 

daerah yang Sah. Pendapatan asli Daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang 

sah. Pendapatan transfer meliputi: transfer pemerintah pusat dan transfer antar-daerah. 

Transfer pemerintah pusat berupa dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi 

khusus, dana keistimewaan, dan dana desa. Sedangkan transfer antar-daerah terdiri atas 

pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.  

➢ Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah menyatakan bahwa Pembiayaan daerah terdiri atas: Penerimaan Pembiayaan dan 

Pengeluaran Pembiayaan. Penyertaan Modal ke Perusahaan Daerah/BUMD merupakan 

bagian dari Pengeluaran Pembiayaan. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya 

disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki 

oleh Daerah. Pasal 78 PP 12/2019 menyatakan bahwa Daerah dapat melakukan 

penyertaan modal pada BUMD dan/atau BUMN. Penyertaan modal Pemerintah Daerah 

dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan 

telah ditetapkan dalam Perda (Peraturan Daerah) mengenai penyertaan modal daerah 

bersangkutan. Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal 

melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai 

penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Perda mengenai penyertaan 

modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

➢ Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria menyatakan bahwa Hak Guna Usaha (HGU) terjadi karena penetapan 
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Pemerintah. Selanjutnya HGU dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak 

Tanggungan( HT).  

➢ Hak Pengelolaan (HPL) bukan merupakan hak atas tanah sebagaimana Hak Milik (HM), 

Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai (HP) yang diatur 

dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UU PA). HPL adalah sebagian dari tanah negara 

yang kewenangan pelaksanaan Hak Menguasai Negara (HMN) dilimpahkan kepada 

pemegang HPL. Dalam UU PA tidak secara eksplisit mengatur tentang HPL. HPL ini 

tersirat dalam Pasal 2 ayat (4) UU PA yang berbunyi “HMN tersebut di atas 

pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat hukum 

adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut 

peraturan pemerintah”. Hal ini berimplikasi bahwa HPL hakikatnya bukan hak atas tanah 

gempilan dari HMN. Lebih lanjut bahwa HPL tidak dapat dialihkan dan tidak dapat 

dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan (HT).  

 


