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Model dana perwalian Indonesia
yang berbasiskan perjanjian hibah
memang sedikit berbeda apabila
dibandingkan dengan filosofi pembentukan trust funds. Biasanya, trust fund
didesain untuk menjadi mekanisme
pembiayaan yang sustainable dan
jangka panjang. Desain organisasinya
dibentuk agar terus memperbaharui
diri (self-perpetuating) dan memiliki
dana abadi (endowment fund).
Tapi, desain dana perwalian Indonesia menggunakan pendekatan perjanjian hibah. Sebagaimana lazimnya
suatu perjanjian, pasti bertemu dengan

proses pengakhiran perjanjian. Oleh
karenanya, penutupan suatu dana
perwalian di Indonesia seharusnya
sudah diperhitungkan prosesnya sejak
pada tahap penyusunan perjanjian
hibah. Hal ini penting sekali diperhatikan. Sesuai hukum di Indonesia
yang mempersamakan dana perwalian
dengan satuan kerja (Satker) permerintah, aspek-aspek seperti penutupan
transaksi keuangan, serah terima aset
(barang milik negara) dan audit pasca
berakhirnya program menjadi hal
sangat penting untuk diatur sejak awal
perjanjian hibah.

S

alah satu aspek yang tidak
banyak dibahas dalam siklus penyelenggaraan dana
perwalian adalah tahap
penutupan atau pengakhiran dana
perwalian. Mengenai hal tersebut,
Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2011
tentang Dana Perwalian hanya menyatakan bahwa Dana Perwalian ditutup
berdasarkan
ketentuan-ketentuan
dalam perjanjian (hibah). Oleh karena
dana perwalian di Indonesia berbasiskan perjanjian hibah antara pemerintah
dengan donor/grantee, pada akhirnya
pemerintah juga yang harus mengambil peran pada saat proses penutupan.
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Selanjutnya, seturut uraian di atas,
Millennium Challenge Account Indonesia (MCA-Indonesia) sebagai Lembaga
Wali Amanat pengelola dana hibah
MCC tentunya akan berakhir juga seiring selesainya perjanjian hibah MCC.
Seturut dokumen perjanjian, Program
Compact yang ditandatangani Pemerintah Indonesia dengan MCC US ini
berakhir pada 2 April 2018 dan proses
pemberesan program secara umum
dilakukan selama 120 hari setelah berakhirnya perjanjian Compact (Compact
End Date/CED).
Bagi Indonesia, Program Compact
jadi pengalaman “pertama” mengelola
dana perwalian. Dengan demikian,
proses pengakhiran menjadi pengalaman pertama bagi Pemerintah Indonesia (Bappenas). Berikut ini beberapa
usulan skenario atau langkah-langkah
yang bisa dilakukan dalam rangka
pelaksanaan penutupan, penyelesaian
dan pengakhiran program hibah MCC.
Dari aspek hukum, proses penutupan program Compact dapat dibagi
menjadi tiga fase yaitu sebelum CED,
pada saat CED dan 120 hari pasca
CED. Sebelum CED, MCA-Indonesia
harus terus berkoordinasi dengan Bappenas dalam menginventarisasi kebutuhan dan permasalahan hukum (legal
due diligence) yang perlu diselesaikan
sebelum dan sesudah CED.
Majelis Wali Amanat ("MWA"), Unit
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Pelaksana Program, Unit Pendukung
KPA dan para grantees yang proyeknya belum selesai sampai 2 April 2018
harus meninjau Perjanjian Novasi Bersyarat yang sebelumnya telah dibuat
yang mana posisi subyek hukum MCA-Indonesia sebagai grantor akan digantikan Bappenas atau Satker Pengelola
Hibah MCC sebagai Fiduciaries Agent.
Eksistensi Satker Pengelola Hibah
MCC di Bappenas dengan demikian
menjadi penting meskipun program
hibah MCC sudah ditutup. Terutama
menangani banyaknya aspek kepemerintahan yang masih harus ditangani seperti pelaporan, evaluasi dan
audit. Pilihan untuk memperpanjang
masa aktif Satker Pengelola Hibah
MCC dianggap jauh lebih efektif
dibandingkan mengalihkan tugas dan
tanggungjawab penanganan pasca
program kepada salah satu unit di Bappenas karena akan sangat membebani
kinerja unit tersebut.
Di tahap CED, yaitu tepat pada 2
April 2018, MWA dapat mengeluarkan beberapa resolusi antara lain (1)
menyatakan MCA-Indonesia berakhir
terhitung sejak 2 April 2018; (2) mengambil tindakan atau keputusan terkait
dengan status Direktur Eksekutif
MCA-Indonesia; dan (3) melaporkan
kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas
mengenai status dan pelaksanaan
program MCC. Disamping tindakan

tersebut, MWA MCA-Indonesia sebaiknya terus berkoordinasi dengan Biro
Hukum Kementerian PPN/Bappenas
untuk mengawal proses pengambilan
resolusi pada rapat terakhir MWA
MCA-Indonesia.
Kemudian 120 hari setelah 2
April 2018, mulai masuk pasca CED.
Tepatnya 31 Juli 2018. Tindakan
hukum pasca CED, peran Biro Hukum
Kementerian PPN/Bappenas menjadi
penting mengingat organisasi dan
kelengkapan MCA-Indonesia telah
demisioner. Pada masa ini, tindakan
hukum yang dapat dilakukan adalah
mengeluarkan Peraturan Menteri PPN/
Kepala Bappenas yang menyatakan
pengakhiran, pembubaran dan pengakhiran MCA-Indonesia serta menyatakan tugas LWA MCA-Indonesia selesai
dan berakhir; menyatakan persetujuan
bahwa Satker Hibah MCC sebagai
Fiduciary Agent sebagaimana telah
diputuskan MWA; menyatakan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas
tentang Pembentukan Lembaga Wali
Amanat MCA-Indonesia, Keputusan
Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang
Pembentukan Majelis Wali Amanat
MCA-Indonesia dan beserta setiap
dan semua perubahannya dicabut dan
tidak berlaku terhitung sejak tanggal 31
Juli 2018. Setelah seluruh proses tersebut dilaksanakan, kewajiban hukum
LWA MCA-Indoensia berakhir. Seluruh
mandatnya dicabut. Kedudukannya
sebagai subyek hukum telah berakhir.
Artinya hak dan kewajibannya dalam
lalu lintas hukum telah purna.
Hal menarik selanjutnya yang perlu
dipikirkan para pengambil kebijakan
khususnya di Kementerian PPN/
Bappenas adalah, bagaimana melanjutkan semangat dan legacy program
Compact yang telah menjangkau
begitu banyak penerima manfaat di
Indonesia? Apakah ada solusi merawat
dan melestarikan warisan program
“Compact”? Kami menunggu jawaban
atas tantangan besar ini.
l
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TUMBUH
SUDAH
EKONOMINYA
Pemerintah daerah dan pemangku
kepentingan di masyarakat perlu
segera menyiapkan langkah
menindaklanjuti proyek Compact

