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ABSTRAK 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab belum optimalnya 
pengelolaan aset Negara di Indonesia oleh DJKN khususnya dalam hal pemanfaatan 
aset. Selain itu, juga untuk membentuk framework yang tepat untuk mengoptimalkan 
pengelolaan pemanfaatan aset Negara oleh DJKN menggunakan Integrated Strategic 
Assets Management (ISAM) dengan Pendekatan Resourced Based-View (RBV). Untuk 
mencapai tujuan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian studi kasus. Hasil 
penelitian menunjukkan penyebab belum optimalnya pemanfaatan aset di Indonesia 
antara lain: belum adanya regulasi yang khusus atau Undang-undang mengenai 
pemanfaatan bmn, regulasi khusus pada penerapan reward and punishment untuk 
kegiatan pemanfaatan BMN yang belum tersedia, kondisi lingkungan dan keberlanjutan 
yang belum dicakup dalam manajemen resiko yang digunakan, kebutuhan dan harapan 
masyarakat akan pemanfaatan aset yang belum terpenuhi, kurangnya kolaborasi antara 
pengelola dan pengguna BMN, dan akhirnya tingkat kepatuhan pengguna BMN pada 
prosedur pemanfaatan yang sesuai ketentuan yang berlaku, yang kesemuanya itu 
bermuara pada belum optimalnya pengelolaan pemanfaatan BMN dilakukan oleh 
DJKN. Permasalahan tersebut di atas bila dikelompokkan menurut dimensi spasial, 
organisasi, dan waktu, ternyata mencakup factor internal dan eksternal organisasi. Maka 
dari itu untuk mengatasi permasalahan tersebut pelaksanaan Strategic Asset 
Management harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi dengan melibatkan 
unsur-unsur diluar organisasi mencakup entitas dengan berbagai macam perannya 
dalam pengelolaan aset Negara. Inilah yang disebut SAM yang terintegrasi atau ISAM. 
Di sini pemberdayaan seluruh sumber daya dan kapasitas yang dimiliki organisasi dapat 
dilakukan untuk mendukung tercapainya tujuan inti organisasi yaitu pemanfaatan aset 
Negara yang optimal. Oleh karena itu pembentukan framework (kerangka kerja) 
pemanfaatan aset Negara menggunakan ISAM dengan pendekatan RBV diharapkan 
dapat mendukung tercapainya tujuan tersebut. 
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