
I.    PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Kompensasi eksekutif merupakan topik yang banyak menjadi perhatian dalam 

perdebatan dan penelitian  sejak tahun 1990an di negara-negara maju seperti 

Amerika Serikat dan Inggris. Perdebatan tentang kompensasi eksekutif menjadi 

topik utama dalam kehidupan bisnis di media masa seperti surat kabar dan majalah 

(Otten, 2008). Sebagian besar dari perdebatan tersebut berfokus pada semakin 

tingginya kompensasi  yang diterima eksekutif tetapi kurang terkait dengan kinerja 

perusahaan. Perdebatan tersebut muncul karena semakin meningkatnya upaya 

untuk menerapkan corporate governance pada perusahaan-perusahaan go public di 

negara-negara maju  melalui  transparansi alasan penentuan kompensasi eksekutif 

(Hijati dan Bhatti, 2007). Alasan lain karena adanya opsi saham memungkinkan 

seorang eksekutif sebuah perusahaan mendapat insentif  yang sangat besar dan hal 

ini dianggap dibayar terlalu tinggi sehingga menimbulkan kemarahan publik. 

Isu kompensasi eksekutif menjadi bahan penelitian lebih dari 300 studi  

(Gomez-Mejia dan Wiseman, 1997). Sebagian besar  penelitian kompensasi 

eksekutif masih bersifat parsial dalam membahas faktor-faktor yang menentukan 

kompensasi eksekutif. Faktor-faktor yang menentukan kompensasi eksekutif pada 

umumnya dibahas dari perspektif ekonomi, manajemen dan tata kelola (governance)  

Penelitian kompensasi eksekutif dalam bidang ekonomi sebagian besar 

membahas hubungan antara kompensasi eksekutif dengan kinerja perusahaan. 

Berdasarkan bukti empiris,  variabel kinerja memberikan pengaruh yang beragam 

terhadap kompensasi eksekutif  pada berbagai industri (Barkema dan Gomez-Mejia, 

1998). Mengistae dan Xu (2004) meneliti hubungan teori keagenan dan kompensasi 
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eksekutif dengan mengambil kasus perusahaan milik negara di China. Hasil kajian 

menunjukkan bahwa  terdapat hubungan yang berlawanan antara kompensasi 

eksekutif dengan kinerja. Sementara itu, Geiger dan Cashen (2007) menyimpulkan  

bahwa  hasil penelitian telah gagal membuktikan hubungan yang kuat antara 

kompensasi eksekutif dengan kinerja perusahaan. 

 Di luar kinerja perusahaan, studi lainnya juga membahas hubungan antara 

kompensasi eksekutif dengan variabel tingkat perusahaan seperti skala (size) 

perusahaan (Jensen dan Murphy, 1990; Tosi dan Gomez-Mejia, 1994; Veliyath, 

1999).  Berdasarkan bukti empiris, variabel  yang menunjukkan konsistensi 

hubungan positif dengan kompensasi eksekutif adalah skala perusahaan (Tosi et al, 

2000). 

 Peneliti manajemen mengkaji variabel-variabel tingkat individu seperti umur 

eksekutif, lamanya menjadi eksekutif, kepemilikan saham dan motivasi (Rajagopalan 

dan Finkelstein, 1992) sebagai faktor-faktor yang memengaruhi kompensasi 

eksekutif. Variabel strategi perusahaan (Gomez-Mejia, 1992) dan pasar tenaga kerja 

eksekutif (Veliyath et al, 1994) dibahas sebagai faktor-faktor yang menentukan 

kompensasi eksekutif dalam suatu perusahaan.  

Pengaruh tata kelola dan mekanisme insentif bagi kompensasi eksekutif juga 

dibahas (Conyon dan Peck, 1998; Tosi dan Gomez-Mejia, 1994).  Variabel lainnya 

yang dianggap memengaruhi kompensasi eksekutif adalah  komposisi dewan direksi 

(Boyd, 1994;  Conyon Peck, 1998), struktur industri (Rajagopalan dan Prescott, 

1990) dan komposisi Komite Kompensasi (Daily et al, 1998). Hasil empiris  

menunjukkan bahwa antara kompensasi eksekutif  dengan faktor-faktor yang 

memengaruhi kompensasi eksekutif  tersebut terdapat hubungan yang beragam. 
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Perbandingan kompensasi eksekutif antara Amerika Serikat dengan negara-

negara lain juga dibahas. Misalnya, Taft dan Singh (2003) telah melakukan studi  

perbandingan kompensasi eksekutif antara Amerika Serikat dan Jepang. Hal yang 

menjadi perbedaan mendasar antara kedua negara adalah komponen kompensasi 

eksekutif.  Sebagian besar paket kompensasi eksekutif di Amerika Serikat berisi 

empat komponen yaitu gaji pokok, bonus tahunan terkait dengan kinerja, opsi saham 

dan rencana insentif jangka panjang. Komponen kompensasi eksekutif di Jepang 

terdiri dari gaji pokok, bonus terkait dengan kinerja dan tunjangan lain. Hasil 

penelitian Kaplan (1994) menunjukkan bahwa eksekutif dari Jepang pada umumnya 

memiliki persentase lebih kecil dalam pemilikan saham perusahaan dibandingkan 

dengan eksekutif dari Amerika Serikat.  Lebih lanjut, Kester dalam  Snider (2000) 

menyatakan bahwa  eksekutif Jepang hanya menerima  gaji dan bonus dan jarang 

sekali menerima insentif dalam bentuk opsi saham atau saham terbatas (restricted 

stock).        

Dalam menyikapi hasil-hasil tersebut di atas, Daily et al (1998) menyarankan 

bahwa diperlukan teori lain, disamping teori keagenan, dalam melakukan penelitian 

kompensasi eksekutif di masa mendatang. Barkema dan Gomez-Mejia (1998) 

memberikan pernyataan bahwa penelitian selanjutnya perlu dilakukan dengan arah 

baru untuk mengkaji alternatif lain dalam kaitan hubungan kompensasi eksekutif dan 

faktor-faktor yang memengaruhinya atau dengan kata lain studi di masa mendatang 

sebaiknya mencoba untuk mengintegrasikan teori baru ke dalam literatur 

kompensasi eksekutif. Dengan demikian, pengkajian hubungan kompensasi 

eksekutif dengan faktor penentunya  tidak dilihat hanya dari faktor sosial, ekonomi, 

keuangan dan faktor  strategik.  Faktor yang menentukan kompensasi eksekutif 

dapat dilihat sebagai suatu proses yang kompleks  yang banyak melibatkan banyak 
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faktor. Hal ini membawa implikasi pertanyaan pada ruang lingkup faktor-faktor yang 

memengaruhi kompensasi eksekutif  dapat berbeda antar negara.    

Kebanyakan  studi empiris berkaitan dengan kompensasi eksekutif dilakukan 

di negara-negara maju, terutama Amerika Serikat (AS) dan Inggris. Studi tersebut 

banyak dilakukan di negara maju karena semakin meningkatnya penerapan 

corporate governance, semakin populernya isu kompensasi eksekutif dan adanya   

kemudahan mendapat data dari perusahaan-perusahaan swasta  besar yang ada di 

negara tersebut melalui bursa saham (Ramaswamy et al, 2000). Untuk negara-

negara berkembang seperti Indonesia sangat sedikit pengetahuan tentang faktor-

faktor yang berpengaruh terhadap kompensasi eksekutif.  Dalam upaya untuk 

mengisi gap tersebut, studi ini  mengkaji pengaruh variabel-variabel yang 

menentukan kompensasi eksekutif di Indonesia dan dampaknya terhadap kinerja 

perusahaan yang berada dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perkebunan.    

Tidak seperti AS, banyak negara berkembang seperti Indonesia dicirikan 

dengan  banyaknya perusahaan milik negara dalam perekonomian suatu negara.  

Dengan demikian dapat dimengerti bahwa kompensasi eksekutif di perusahaan milik 

negara akan dipengaruhi oleh sistem kelembagaan dan  kontrol pemerintah.  

Dengan karakteristik yang berbeda ini maka mempelajari kompensasi eksekutif 

dengan latar belakang negara berkembang seperti Indonesia tentu berbeda 

kondisinya dengan negara-negara maju seperti AS,  Inggris dan Jepang. 

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, kompensasi eksekutif bukan 

merupakan topik yang populer dibicarakan sebagaimana Amerika Serikat pada 

pertengahan dasawarsa 90-an. Kompensasi eksekutif di Indonesia pernah menjadi 

isu populer ketika pada akhir 2005,  Gubernur Bank Indonesia mengusulkan gaji dan 

tunjangan  Gubernur BI untuk tahun 2006 yang mencapai Rp 2,6 miliar setahun atau 
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Rp 223,7 juta per bulan,  untuk Deputi Gubernur Senior BI  diusulkan Rp 2,2 miliar 

setahun atau Rp 187,2 juta per bulan, dan  untuk Deputi Gubernur BI Rp 2 miliar 

setahun atau sebulan Rp 169,8 juta. Usulan tersebut menjadi masalah mengingat 

gaji Presiden RI hanya seperlima dari besaran gaji yang diusulkan  Bank Indonesia. 

Gaji dan tunjangan Presiden RI  sebesar Rp 62,7 juta per bulan.  Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR) tidak menyetujui usulan tersebut dan melalui negosiasi disepakati 

kenaikan gaji para eksekutif BI dipotong 31,6% dari yang semula diusulkan. Gaji dan 

tunjangan Gubernur BI menjadi Rp 1,8 miliar/tahun, Deputi Gubernur Senior Rp 1,5 

miliar/tahun, dan Rp 1,3 miliar/tahun untuk Deputi Gubernur (Bank Indonesia, 2006). 

Penelitian tentang kompensasi eksekutif  di perusahaan swasta dan BUMN 

di Indonesia sepengetahuan penulis  belum ada. Ada beberapa sebab mengapa hal 

ini terjadi. Pertama, sulit mengharapkan eksekutif secara terbuka menyampaikan 

angka-angka penghasilan yang diperoleh eksekutif.  Sebagai negara Timur, 

mengungkap gaji di Indonesia dianggap tabu atau sesuatu yang tidak pantas untuk 

dilakukan. Perusahaan juga sangat menjaga kerahasiaan gaji eksekutif. Kedua, 

kesulitan mendapat data dari perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia 

meskipun perusahaan sudah go public melalui bursa saham. Meskipun data 

diperoleh tetapi data tersebut biasanya sangat umum dan didapatkan melalui Rapat 

Umum Pemegang Saham (RUPS) 

Buku  dengan judul JSX Watch 2007-2008 yang ditulis oleh   Bisnis 

Indonesia (2007), sepengetahuan penulis merupakan satu-satunya buku yang 

menyajikan data cukup lengkap mengenai remunerasi direksi dan komisaris 

perusahaan publik di Indonesia. Terdapat data kompensasi eksekutif  dari 230 

perusahaan publik  berdasarkan pengumuman hasil RUPS Tahunan masing-masing 
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korporasi.  Tabel 1 memberikan penjelasan tentang sebagian  kompensasi eksekutif 

korporasi terbuka  (Tbk) di Indonesia pada tahun 2006. 

 

Tabel 1. Kompensasi Eksekutif  Korporasi Terbuka di Indonesia Tahun 2006 

      Gaji  Komisaris  dan Direksi 2006  
No Nama korporasi Gaji 

(milyar Rp/tahun) 
Jumlah komisaris Jumlah Direksi 

1.  Bank Mandiri 36.157 7 11 
2, BRI 16.916 7 8 
3. Bakri Sumatra 

Plantations 
6.550 4 5 

4. BAT Indonesia 14.228 4 5 
5. Charoen Pokphand 

Indonesia 
51.120 10 8 

6 Palm Aria Corpora 129 2 2 
7.  Cipendawa 

Agroindustri 
536 3 2 

8. Barito Pacific Timber 9.800 4 6 
9. Bank Danamon 

Indonesia 
103.852 8 9 

Sumber: Bisnis Indonesia, 2007 

Dari hasil penelitian yang dilakukan Bisnis Indonesia (2006) menunjukkan 

bahwa hanya 33 perusahaan dari 181 sampel perusahaan publik yang secara 

spesifik mengumumkan kepada publik tentang kompensasi eksekutif  direksi dan 

komisaris.  Dari 33  perusahaan tersebut ternyata  hanya sembilan yang 

mencantumkan gaji direksi dengan empat di antaranya mencantumkan dengan 

detail berapa seorang direktur utama, wakil direktur utama, direktur, komisaris 

utama, komisaris, dan sekretaris komisaris dibayar. Sisanya, kebanyakan hanya 

memberi patokan kompensasi komisaris, dan melimpahkan wewenang pada 

komisaris menentukan kompensasi direksi. Bank Mandiri sebagai salah satu BUMN 

Indonesia, misalnya,  menyediakan kompensasi Rp 36,15 miliar bagi tujuh komisaris 

dan sebelas direksi. Gaji direktur utama dinaikkan 10% dari Rp 108 juta pada tahun  
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2006 menjadi Rp118 juta per bulan pada tahun 2007. Persentase gaji wakil direktur 

utama, para direktur, komisaris utama, wakil komisaris utama dan para komisaris 

serta sekretaris komisaris masing-masing sebesar 95%, 90%, 40%, 38%, 36% dan 

15% dari gaji direktur utama  (Bisnis Indonesia, 2007). 

Komponen kompensasi eksekutif BUMN terdiri dari (Forum Human Capital 

Indonesia, 2007): (1) Gaji dan tunjangan disebut Take Home Pay (THP), (2) 

Tunjangan mobil, rumah, kesehatan, asuransi, kesehatan, kecelakaan, purna 

jabatan, penggantian biaya komunikasi, cuti, keanggotaan profesi, olahraga, 

perlindungan hukum pada eksekutif, (3) Tantiem merupakan penghargaan atas 

kinerja pada satu satuan tahun, (4) Insentif diberikan jika korporasi telah 

menerapkan Business Execellence Model sesuai dengan panduan yang ada.  

Namun bagi eksekutif BUMN, gaji bukan faktor yang menjadi daya tarik terbesar 

karena pada umumnya gaji eksekutif BUMN kalah bersaing dengan perusahaan 

swasta.  Eksekutif BUMN mendapat bonus kinerja atau jasa produksi yang 

jumlahnya dapat melebihi gaji per tahun sehingga penghasilan tunai tahunan 

eksekutif BUMN tak berbeda jauh dengan eksekutif perusahaan swasta (Bisnis 

Indonesia, 2006). 

BUMN Perkebunan dipilih sebagai subyek dari penelitian ini dengan berbagai 

alasan. Pertama, dalam perekonomian Indonesia, keberadaan perusahaan milik 

negara atau BUMN diperlukan dalam proses pembangunan Indonesia dengan 

tujuan untuk melaksanakan tugas pelayanan kepentingan umum  dan pemenuhan 

kepentingan hidup masyarakat serta untuk menampung upaya memenuhi kebutuhan 

masyarakat luas yang memerlukan investasi besar untuk memenuhi fungsi sosial.  

Dalam BUMN sektor Perkebunan (Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara, 

PTPN) terdapat 14 PT Perkebunan Nusantara (PTPN) di seluruh Indonesia dan satu 
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PT Rajawali Nusantara (RNI) (Kementerian Negara BUMN, 2007). BUMN 

Perkebunan memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia.  BUMN ini  

mempunyai peranan yang signifikan dengan menyediakan tenaga kerja langsung 

yang terserap sekitar  334.123 orang pada tahun 2007. Selain menyerap tenaga 

kerja langsung, BUMN Perkebunan juga memberikan peluang tumbuhnya berbagai 

usaha lain yang berkaitan dengan usaha BUMN sehingga kontribusi BUMN 

Perkebunan dalam menyediakan lapangan kerja jauh lebih besar dari jumlah tenaga 

kerja langsung yang terserap oleh BUMN Perkebunan. BUMN ini juga menyediakan 

pangan yang merupakan salah satu pilar stablitas ekonomi dan politik di Indonesia. 

Kontribusi BUMN  Perkebunan terhadap PDB  total sekitar 2,6 %. Jika 

menggunakan PDB dengan harga konstan tahun 1993, pangsa BUMN Perkebunan 

terhadap PDB sektor pertanian adalah 17,6 %, sedangkan terhadap PDB non migas 

sebesar 3, 0 %  (BPS, 2004). 

Kedua, sistem kompensasi eksekutif BUMN Perkebunan saat ini berdasarkan 

pada senioritas,  kurang memperhatikan resiko dan kompetitif bisnis yang dihadapi 

perusahaan. Dana pensiun/ santunan purna jabatan hanya ditetapkan  melalui 

presentase dari gaji, bukan berdasarkan take home pay serta banyaknya tunjangan 

dan fasilitas. Oleh karena itu kompensasi eksekutif ini banyak membebani keuangan 

perusahaan. Dalam upaya untuk memperbaiki kompensasi eksekutif BUMN maka di 

masa mendatang pengembangan kompensasi eksekutif diharapkan berdasarkan 

kompetitif pasar (market competitiveness), berdasarkan kinerja (based on 

performance), benefit disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan perusahaan, 

sesuai dengan resiko dan kompetitif yang dihadapi oleh perusahaan, dana 

pensiun/santunan purna jabatan yang sesuai dengan kemampuan  sektoral dan 

memperhitungkan kinerja yang dicapai (Forum Human Capital Indonesia, 2007). 
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Ketiga, ada upaya dari Kementerian Negara BUMN untuk membentuk holding 

company bagi BUMN Perkebunan.  Holding company diharapkan akan menghimpun 

dana (fund raising), melakukan rekayasa keuangan (financial engineering), 

memasarkan komoditas dan hasil produksi anak perusahaan agar terjadi penguatan 

segmentasi pasar, target dan positioning.  Holding company  juga diharapkan 

semakin memajukan BUMN Perkebunan melalui perubahan budaya dan pola kerja  

di BUMN Perkebunan, dari budaya birokrasi menjadi budaya korporasi. Pada 

akhirnya, peran korporasi Kementerian Negara BUMN akan digantikan oleh holding 

company, yaitu dari aspek sumber daya manusia (SDM) melalui pengembangan 

SDM berbasis kompetensi (Kementerian Negara BUMN, 2008).  Dalam kaitan ini, 

maka diperlukan adanya perumusan rancangan  perencanaan  dan pengukuran 

kompensasi eksekutif  yang lebih tepat dan terstandar dengan baik bagi  holding 

company BUMN Perkebunan. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Menurut Surat Sekretaris Kementerian BUMN Nomor S-326/S.MBU/2002 

dan surat Menteri Negara BUMN Nomor S-316/MBU/2006, penentuan gaji  eksekutif  

BUMN  didasarkan atas pendapatan dan aset BUMN dengan mempertimbangkan 

sektor industri yang terukur (benchmark),  kondisi persaingan usaha, tingkat inflasi 

dan faktor jabatan. Benefit/tunjangan eksekutif disesuaikan dengan kemampuan 

BUMN. Tantiem diberikan kepada eksekutif  dengan mempertimbangkan 

pencapaian Ukuran Kinerja Utama (Key Performance Indicator, KPI) dan 

pencapaian Tingkat Kesehatan Perusahaan.   Pengukuran KPI dilakukan dari aspek 

keuangan, aspek operasional dan aspek dinamis. Pengukuran Tingkat Kesehatan 

Perusahaan dilihat dari aspek keuangan, aspek administrasi dan aspek operasional. 
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Forum Human Capital Indonesia (2007) menyatakan bahwa penentuan 

kompensasi eksekutif BUMN selama ini didasarkan atas senioritas, belum berbasis 

pay for performance, belum mempertimbangkan pasar tenaga kerja eksekutif, 

banyak tunjangan dan fasilitas, dan benefit tertentu membebani keuangan 

perusahaan.  Dari  pengamatan empiris yang dilakukan  Swa (2006) menunjukkan 

bahwa penentuan kompensasi eksekutif BUMN ditentukan oleh revenue, aset, 

kinerja dan skala bisnis.  

Pengalaman empiris menunjukkan bahwa masih terdapat faktor-faktor yang 

menentukan  kompensasi eksekutif yang belum diperhitungkan dalam kompensasi 

eksekutif. Misalnya, gaya kepemimpinan yang melekat pada eksekutif diharapkan 

dapat dipertimbangkan  sebagai salah satu faktor yang menentukan kompensasi 

eksekutif. Bukti empiris menunjukkan salah seorang Direktur Utama pada salah satu 

PTPN di Sumatra dengan gaya mengarahkan mampu memberikan arah kepada 

para karyawan untuk melakukan pekerjaan yang diinginkan. Gaya kepemimpinan  ini 

pada dasarnya tidak memberikan kekuasaan dan wewenang kepada karyawan 

dalam memberikan ide dan pertimbangan pada proses pengambilan keputusan. 

Sebagian besar kekuasaan dan wewenang tetap berada di pimpinan.  Gaya 

kepemimpinan tersebut  ternyata memang sesuai dengan kondisi karyawan yang 

ada di PTPN tersebut. Jumlah karyawan yang potensial lebih sedikit dibandingkan 

dengan jumlah karyawan yang tidak potensial sehingga terdapat perbedaan pola 

pikir dalam mengambil dan menerima  keputusan yang diberikan pimpinan di PTPN 

tersebut. Dengan faktor lainnya dianggap ceteris paribus, pemimpin dengan gaya 

mengarahkan mampu membawa PTPN tersebut menjadi salah satu BUMN 

Perkebunan terbaik di Indonesia. Bukti empiris lainnya juga terjadi pada salah satu 

PTPN di Sumatra dengan gaya kepemimpinan  yang berbeda yaitu gaya demokratis. 
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Pemimpin dengan gaya ini berusaha untuk melibatkan karyawan dalam mengambil 

keputusan agar tercapai konsensus. Gaya kepemimpinan tersebut juga mampu 

membawa perusahaan menuju ke arah kemajuan yang lebih baik sesuai dengan 

budaya perusahaan dimana para karyawan memiliki tingkat pengetahuan dan 

pengalaman  dalam melaksanakan tugas. Pada kasus di industri perbankan juga 

terjadi hal yang relatif sama. Dua BUMN Perbankan yaitu Bank Mandiri dan BRI 

mempunyai  budaya yang berbeda. Bank Mandiri mempunyai budaya  yang relatif 

keras sehingga dibutuhkan gaya kepemimpinan yang keras pula. Sebaliknya, BRI 

dengan budaya yang relatif lunak membutuhkan gaya kepemimpinan yang relatif 

lunak pula. Sebagai akibat penempatan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan 

budaya organisasi, maka kedua BUMN Perbankan dianggap mempunyai kinerja 

yang baik.   

Faktor lain yang masih belum menjadi pertimbangan dalam menentukan 

kompensasi eksekutif adalah kompleksitas masalah yang dihadapi BUMN 

Perkebunan. Selama ini menunjukkan bahwa penentuan kompensasi bagi eksekutif 

BUMN Perkebunan didasarkan pada kinerja perusahaan. Bagi suatu BUMN 

Perkebunan yang mempunyai kinerja baik, maka perusahaan tersebut akan 

mendapat kompensasi sesuai dengan kinerja. Akibat dari  kriteria seperti ini akan 

membuat beberapa BUMN Perkebunan, seperti PTPN I dan PTPN XIV, tidak 

mendapatkan tantiem dan gaji eksekutifnya termasuk paling rendah dibandingkan 

dengan PTPN lainnya  selama beberapa tahun terakhir. Padahal kalau dilihat dari 

kompleksitas masalah, PTPN I dan PTPN IV mempunyai masalah yang lebih 

kompleks dibandingkan dengan PTPN lainnya yang mempunyai kinerja baik.  

Kompleksitas jabatan juga masih belum dijadikan pertimbangan dalam 

menentukan kompensasi eksekutif. Dalam BUMN  terdapat jabatan dewan komisaris 
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dan komisaris.  Setiap anggota komisaris mempunyai kompensasi yang sama tanpa 

mempertimbangkan tugas dan tanggung jawab pada masing-masing anggota 

komisaris. Padahal dalam kenyataan membuktikan bahwa ada anggota komisaris 

yang merangkap jabatan sebagai Ketua Komite Audit dengan tugas dan tanggung 

jawab yang lebih lebih besar dibandingkan anggota komisaris lainnya. Demikian pula 

hal yang sama terjadi apabila anggota komisaris merangkap jabatan dalam komite 

lain yang diberi tugas untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara empiris  faktor-faktor yang 

digunakan dalam menentukan kompensasi eksekutif BUMN masih bersifat parsial 

dan belum mempertimbangkan berbagai faktor yang diindikasikan mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap kompensasi eksekutif.  Dalam arti bahwa apakah gaji 

sebesar Rp 77.557.000  per bulan  bagi seorang Direktur Utama PTPN III,  dengan 

gaya kepemimpinannya, cukup pantas untuk pekerjaan memimpin perusahaan 

dengan aset sekitar Rp 4,1 triliun?. Apakah cukup pantas bagi seorang Direktur 

Utama PTPN I mendapat imbalan gaji sebesar Rp 46.009.000 per bulan untuk 

memimpin perusahaan yang mempunyai kompleksitas masalah yang besar.  

Salah satu penyebab utama adanya kondisi kompensasi eksekutif BUMN  

tersebut di atas adalah karena sampai saat ini pemerintah masih belum menemukan  

formula yang tepat untuk menghitung kompensasi eksekutif di perusahaan-

perusahaan milik negara. Untuk menentukan jumlah dan jenis komponen 

kompensasi eksekutif  di BUMN  diperlukan berbagai pertimbangan seperti identikasi 

faktor-faktor yang menentukan kompensasi eksekutif, bobot faktor-faktor tersebut 

dalam perhitungan kompensasi eksekutif,  jenis komponen kompensasi eksekutif 

dan jenis industri. Pertimbangan tersebut harus dilihat dari berbagai perspektif dan  

bersifat integratif  dalam upaya untuk menentukan kompensasi eksekutif BUMN di 
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Indonesia. Pertimbangan tersebut perlu dilakukan karena   BUMN  sekarang dalam 

kondisi transisi dari budaya birokrasi menuju budaya korporasi.  Dalam kondisi 

transisi tersebut, BUMN harus disiapkan dikelola secara profesional berdasarkan 

mekanisme korporasi sebagaimana layaknya entitas bisnis pada umumnya.   

 Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah identifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kompensasi eksekutif,  pengaruh 

kompensasi eksekutif dan faktor-faktor penentunya terhadap kinerja perusahaan.  

Beberapa  pertanyaan  riset  terkait dengan penelitian adalah sebagai berikut.   

1.  Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi kompensasi eksekutif BUMN  

Perkebunan di Indonesia?  

2.  Bagaimana hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan kompensasi 

eksekutif? 

3.   Bagaimana hubungan antara kompensasi eksekutif dengan kinerja BUMN 

Perkebunan di Indonesia ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini  secara umum bertujuan untuk  melakukan analisis  pengaruh  

dari faktor-faktor yang menentukan terhadap kompensasi eksekutif BUMN 

Perkebunan di Indonesia.  Tujuan penelitian ini secara rinci adalah sebagai berikut. 

1. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kompensasi eksekutif  BUMN 

Perkebunan Indonesia. 

2. Menganalisis hubungan antara  faktor-faktor tersebut dengan kinerja BUMN 

Perkebunan Indonesia 

3.  Menganalisis hubungan kompensasi eksekutif dengan kinerja BUMN Perkebunan 

Indonesia.    
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1.4. Manfaat Kegunaan  Penelitian 

Manfaat dari penelitian dapat diperinci menjadi manfaat bagi penentu 

kebijakan,  manfaat untuk ilmu pengetahuan, manfaat untuk praktisi dan manfaat 

bagi peneliti lain. 

 

1.4.1.   Manfaat bagi Penentu Kebijakan   

Hasil penelitian diharapkan   sebagai  bahan masukan  bagi Kementerian 

Negara BUMN dalam merancang perencanaan kompensasi eksekutif di BUMN 

Perkebunan. Manfaat lainnya adalah mendorong  Pemerintah sebagai pemegang 

utama kepemilikan BUMN Perkebunan untuk merumuskan pengukuran kompensasi 

eksekutif yang lebih tepat (redesign) bagi BUMN Perkebunan sehingga dapat 

meningkatkan fungsi BUMN Perkebunan sebagaimana yang diharapkan. 

 

1.4.2.   Manfaat  Untuk  Ilmu Pengetahuan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan data dasar (benchmark data) 

bagi penelitian lebih lanjut dalam bidangnya sebagai sumbangan bagi  

pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) mengenai 

hubungan antara kompensasi eksekutif dengan faktor-faktor penentunya dalam 

organisasi BUMN  di Indonesia.  

 

1.4.3.   Manfaat Bagi Praktisi 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran hubungan antara  

kompensasi eksekutif dengan faktor-faktor penentunya di Indonesia secara lebih 
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komprehensif. Informasi ini diharapkan berguna kepada semua pihak yang terlibat 

dalam perencanaan kompensasi eksekutif  guna meningkatkan kinerja perusahaan. 

 

1.4.4.   Manfaat bagi Peneliti Lain. 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang  berguna bagi 

para peneliti lainnya  yang ingin mengetahui lebih mendalam mengenai      

keterkaitan  kompensasi eksekutif dengan faktor-faktor yang memengaruhinya serta 

dapat melakukan penelitian lebih lanjut dengan cara menambah variabel lainnya 

yang tidak dibahas dalam penelitian ini. 

 

1.5. Kebaruan (novelty) 

Penelitian ini memberikan kebaruan yaitu  dari penentuan faktor-faktor yang 

memengaruhi kompensasi eksekutif dilakukan secara komprehensif sehingga 

menghasilkan 13 variabel yang diindikasikan berpengaruh signifikan. Lima variabel 

diantaranya menjadi novelty penelitian ini.  Penelitian ini juga memberikan kebaruan 

dalam hal bahwa, sepengetahuan penulis, penelitian kompensasi eksekutif belum 

pernah dilaksanakan di Indonesia. Disamping itu,  pendekatan penelitian ini juga 

mempunyai kebaruan karena sebagian penelitian ini tidak menggunakan data 

sekunder (yang berasal dari pasar modal dan  sumber data sekunder lainnya) 

sebagaimana penelitian disertasi yang dilakukan di negara-negara maju. Penelitian 

ini menggunakan data primer yang langsung didapat dari  eksekutif (Dewan 

Komisaris dan Direksi) BUMN Perkebunan. Kebaruan lainnya dari penelitian ini 

adalah  penggunaan metode Structural Equation Model belum pernah diterapkan 

dalam disertasi program Doktor terkait dengan faktor  yang menentukan kompensasi 

eksekutif. Kebaruan selanjutnya adalah penelitian ini secara konseptual 
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memperlemah  model teoritis dari Barkema dan Gomez-Mejia (1998) terkait dengan 

hubungan kinerja dan kompensasi eksekutif.  Kinerja perusahaan bukan merupakan 

faktor penentu kompensasi eksekutif, sebagaimana dijelaskan dalam model teoritis 

tersebut, tetapi berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa arah hubungan 

terjadi dari kompensasi eksekutif menuju kinerja BUMN Perkebunan di Indonesia. 

 

1.6. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini pada dasarnya meliputi analisis faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap kompensasi eksekutif  BUMN Perkebunan di Indonesia dan 

dampak kompensasi eksekutif terhadap kinerja BUMN Perkebunan di Indonesia. 

Oleh karena itu cakupan studi ini dibatasi sebagai berikut:  

1.  Pengertian eksekutif adalah jabatan dalam BUMN Perkebunan yang diangkat 

melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

2. Faktor-faktor yang memengaruhi kompensasi eksekutif ditinjau dari teori utama 

yaitu teori keagenan. Disamping itu juga didukung dengan teori lain seperti 

teori human capital, teori kepemimpinan dan teori corporate governance serta 

pengalaman empiris. Faktor-faktor yang memengaruhi kompensasi eksekutif 

BUMN Perkebunan di Indonesia mencakup (a) kategori kriteria yang  meliputi 

variabel-variabel human capital, skala usaha, perintisan usaha, pasar tenaga 

kerja eksekutif, kompleksitas jabatan, kemampuan perusahaan membayar 

kompensasi eksekutif, resiko jabatan dan gaya kepemimpinan; (b) kategori tata 

kelola yang meliputi variabel-variabel efektivitas dokumen RUPS, mekanisme 

pengambilan keputusan di tingkat eksekutif dan (c) kategori kontingensi yang 

meliputi variabel-variabel resiko bisnis, diversifikasi produk dan perluasan 

pasar,  dan tingkat kemampuan adaptasi teknologi 
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3 Komponen kompensasi eksekutif dibatasi pada gaji, benefit/tunjangan/fasilitas 

dan tantiem/bonus/insentif yang besarnya berdasarkan keputusan RUPS. 

4.   Pengukuran kinerja perusahaan yang berada dalam lingkup BUMN 

Perkebunan di Indonesia mencakup kinerja keuangan, kinerja pelanggan, 

kinerja proses bisnis internal, dan kinerja pertumbuhan dan pembelajaran 

sesuai dengan Balanced  Scorecard  

5. Data sekunder yang berkaitan dengan faktor-faktor penentu kompensasi 

eksekutif BUMN Perkebunan merupakan data  periode 2005-2007    

6. Untuk kebijakan pemerintah, analisis kebijakan dibatasi pada kebijakan 

Kementerian  Negara BUMN tahun 2009 melalui Peraturan Menteri  Negara 

BUMN, nomor: PER-02/MBU/2009. 

 

1.7. Keterbatasan Penelitian 

 Sebagaimana penelitian-penelitian lainnya, penelitian ini juga mempunyai 

keterbatasan dari aspek metode penelitian dan ruang lingkup penelitian.  Beberapa 

keterbatasan tersebut antara lain: 

1. Pendekatan penelitian ini didasarkan atas pengumpulan data primer yang 

diperoleh dari responden para eksekutif BUMN Perkebunan yaitu Dewan 

Komisaris dan Dewan Direksi.  Diharapkan hasil data primer tersebut yang 

didapat melalui pengisian kuisioner dapat dianggap sebagai suatu persepsi  

para responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam 

kuisioner. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa karena kesibukan para 

responden sebagai eksekutif BUMN Perkebunan maka ada kemungkinan 

pengisian kuisioner tersebut diserahkan pada orang lain atau bawahannya 
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sehingga hasil data primer yang didapat belum tentu mewakili persepsi 

responden sebagai eksekutif BUMN Perkebunan.  

2. Untuk menjawab sebagian tujuan penelitian ini digunakan analisis Structural 

Equation Model (SEM). Pendekatan analisis ini mensyaratkan, diantaranya, 

jumlah responden yang cukup besar. Untuk menentukan jumlah responden, 

peneliti menggunakan pendekatan yang terkait dengan jumlah variabel 

indikator. Agar mencapai persyaratan tersebut, perencanaan terhadap 

jumlah responden yang akan diambil sebenarnya memenuhi persyaratan 

yang diminta dalam analisis SEM. Tetapi dalam pelaksanaannya ternyata 

respon responden dari dewan direksi dan dewan komisaris terhadap 

pengisian kuisioner belum sesuai dengan yang direncanakan dan diinginkan.  

Karena terbatasnya jumlah responden yang  menjawab kuisioner dari 

populasi eksekutif BUMN Perkebunan maka dalam penelitian ini jumlah 

pegawai yang menjadi responden dikurangi dan disesuaikan dengan jumlah 

responden dari eksekutif.  

3. Penelitian ini akan lebih komprehensif apabila dilengkapi dengan informasi 

tentang praktek-praktek kompensasi eksekutif di perusahaan-perusahaan 

swasta atau perusahaan non BUMN Perkebunan di Indonesia. Melalui 

informasi ini akan dapat diketahui apakah BUMN Perkebunan mempunyai 

sistem kompensasi eksekutif yang adil, kompetitif, terukur dan layak dengan 

mengacu pada faktor-faktor yang menentukan kompensasi eksekutif secara 

komprehensif, kinerja individu dan kinerja perusahaan. Peneliti sudah 

mencoba untuk mendapatkan informasi terkait dengan praktek-praktek 

kompensasi tersebut, tetapi berbagai upaya yang peneliti lakukan tidak 

memberikan hasil yang diinginkan.  



 19

4. Penelitian kompensasi eksekutif ini belum mempertimbangkan kompensasi 

yang diterima oleh para karyawan BUMN Perkebunan. Sebagai suatu sistem 

kompensasi dalam suatu perusahaan, sub sistem kompensasi eksekutif  

dibuat dengan mempertimbangkan sub sistem lainnya seperti kompensasi 

karyawan agar perusahaan dapat melakukan kegiatannya secara baik dan 

benar. Agar tidak terjadi ketimpangan atau adanya rasa keadilan bagi 

karyawan, ruang lingkup penelitian dapat  mempertimbangkan kompensasi 

karyawan.   

5. Studi ini tidak secara komprehensif melakukan kajian yang berkaitan dengan 

pengembangan model  sistem kompensasi eksekutif di BUMN Perkebunan. 

Model sistem kompensasi eksekutif di BUMN Perkebunan merupakan salah 

satu pilar sistem kompensasi eksekutif bagi BUMN di Indonesia. 

6. Studi ini juga tidak membahas secara memadai terkait dengan upaya-upaya 

untuk mendorong pengembangan model sistem kompensasi eksekutif di luar 

BUMN Perkebunan. Aspek ini merupakan salah satu sub sistem dalam 

merumuskan pengembangan model  sistem kompensasi  eksekutif  BUMN di  

Indonesia.  
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