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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
 

1.1. Latar Belakang 
 
 
Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berperan penting dalam 

perekonomian Indonesia. Pada akhir tahun 2011, terdapat 141 perusahaan BUMN 
dengan aset mencapai Rp2.962,7 triliun atau setara dengan sekitar 40 persen dari total 
produk domestik bruto (PDB) sebesar Rp7.427,2 triliun. Pada tahun yang sama, total 
belanja BUMN sebesar Rp 1.368,8 triliun atau melebihi total belanja negara sebesar 
Rp 1.229,6 triliun (www.bumn.go.id; www.depkeu.go.id). BUMN juga berkontribusi 
pada pasar modal di Indonesia, melalui 18 BUMN Persero Terbuka yang 
menyumbang nilai kapitalisasi pasar Rp 867,6 triliun, atau 22,38% dari total nilai 
kapitalisasi pasar di Bursa Efek Indonesia, per 30 Desember 2011. Fakta tersebut 
menunjukkan bahwa kinerja BUMN berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi 
nasional  (Yasin, 2012; Sugiharto, 2007).  

Kinerja BUMN tersebut merupakan hasil dari program reformasi BUMN 
selama ini, yang diletakkan pada tiga tahapan (Nugroho dan Siahaan, 2005; Abeng, 
1999a; 1999b). Tahap ke-1 adalah restrukturisasi, yakni peningkatan posisi 
kompetitif perusahaan melalui penyesuaian fokus bisnis, perbaikan skala usaha dan 
penciptaan core competence. Tahap ke-2 berupa profitisasi yaitu peningkatan secara 
agresif efisiensi perusahaan sehingga mencapai profitabilitas dan nilai perusahaan 
yang optimal; dan tahap ke-3 adalah privatisasi, yakni peningkatan penyebaran 
kepemilikan kepada masyarakat umum dan swasta asing atau domestik untuk akses 
pendanaan, pasar, teknologi, serta kapabilitas untuk bersaing di tingkat dunia. 
Selanjutnya, pemerintah telah berupaya meningkatkan pengelolaan (governance) 
BUMN melalui Kementerian Negara BUMN, dan menetapkan dasar hukum BUMN 
dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. 
Sampai tahun 2012, Kementerian BUMN juga sudah memulai program “right-sizing”, 
termasuk konsolidasi dan pembentukan perusahaan induk (holding) BUMN. 

Dari tahun ke tahun, kinerja BUMN secara keseluruhan menunjukkan 
peningkatan, baik dalam hal jumlah aset, ekuitas, penjualan maupun laba (Lampiran 
1). Namun demikian, jika dilihat secara lebih rinci, kinerja tersebut masih perlu 
ditingkatkan lagi. Perlunya peningkatan kinerja antara lain ditunjukkan oleh masih 
adanya BUMN yang mengalami kerugian. Data Kementerian Negara BUMN 
menunjukkan bahwa sekitar 16 persen dari jumlah BUMN masih membukukan 
kerugian pada periode 2008 – 2011 (Tabel 1). Meski sempat membaik ke level 15,5 
persen pada 2010, namun persentase tersebut kembali meningkat menjadi 16,3 persen. 

Sesuai Tabel 1 berikut, di tahun 2011 terdapat 23 BUMN yang membukukan 
rugi. Selain itu, terdapat 23 BUMN yang mencatat keuntungan tetapi masih 
membukukukan akumulasi rugi, dan 24 BUMN dalam kondisi sulit (Antara, 29 
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Maret 2012). Termasuk BUMN yang membukukan rugi di tahun 2011 adalah PT 
Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) dan PT Danareksa, yang terkait dengan 
penjualan saham PT Garuda Indonesia Airways (www.imq21.com, 28 Apr 2012).  

 
 

Tabel 1  BUMN rugi di Indonesiaa 

Tahun 2008 2009 2010 2011 

Jumlah BUMN Rugi 23 24 22 23 
%  BUMN Rugi 16,31% 17,02% 15,49% 16,31% 
Jumlah BUMN  141 141 142 141 
aSumber: Business Review, Antara News 29 Maret 2012 

 
 
Dalam kurun waktu lebih panjang, yakni tahun 2007 hingga 2011, BUMN yang 

pernah mengalami rugi berjumlah 50 BUMN, atau sekitar 35,46% dari seluruh 
BUMN (Lampiran 2). Dari 50 BUMN yang pernah rugi tersebut, empat puluh lima 
BUMN merupakan Persero, atau berarti 35,43% dari seluruh Persero; yang berarti 
BUMN Persero tersebut belum dapat mencapai tujuan pendiriannya, yakni untuk 
mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan selain menyediakan 
barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat.  

Kinerja BUMN yang belum optimal (Djalil, 2007) tampak jika dibandingkan 
dengan kinerja perusahaan swasta maupun BUMN di negara lain (Abeng, 2010). 
Dalam disertasinya, Amrul (2011, di www.bumn.go.id) mengungkapkan BUMN 
Indonesia masih tertinggal bila dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia; 
bahkan laba Petronas pada tahun 2009 mencapai 13,2 miliar dolar AS (Rp 118 triliun) 
atau 1,3 kali laba seluruh BUMN Indonesia. Di Indonesia sendiri, perkembangan 
kinerja BUMN secara umum masih tertinggal dari perusahaan swasta. Walaupun 
BUMN yang sudah go public kinerjanya meningkat, sehingga tidak secara signifikan 
berbeda dengan perusahaan swasta (Airul, 2010; Nurisya, 2012), bahkan melebihi 
perusahaan swasta untuk BUMN sektor perbankan (Ula, 2011) dan telekomunikasi 
(Widjajanti & Budi, 2009), namun kinerja BUMN sektor farmasi masih tertinggal 
dibanding perusahaan swasta (Asyikin & Tanu, 2011). Rencana Strategis 
Kementerian BUMN 2012-2014 juga menyatakan potensi BUMN yang sangat besar 
untuk berkembang belum termanfaatkan secara optimal (Kementerian BUMN, 2011). 

 
 
 

1.2. Rumusan Masalah 
 
 
Belum optimalnya kinerja BUMN, termasuk jika dibandingkan dengan 

perusahaan swasta dalam negeri maupun BUMN luar negeri, menunjukkan masih 
perlu ditingkatkannya kinerja BUMN, baik profitabilitas, efisiensi, penciptaan nilai 
maupun daya saingnya. Perbaikan tersebut makin perlu karena lingkungan bisnis 
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bergerak semakin cepat dan dinamik, sehingga tanpa peningkatan pengelolaan yang 
berarti, kinerja BUMN dapat semakin tertinggal. Pertanyaannya adalah: 
1. Tindakan apa saja yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja BUMN? 
2. Apa yang menjadi kendala bagi upaya peningkatan kinerja BUMN? 

BUMN yang kinerjanya belum memuaskan umumnya menghadapi sejumlah 
permasalahan, baik yang bersifat internal maupun eksternal perusahaan (Ibrahim, 
2007; Sagala, 2007; Santosa, 2007). Secara umum, penyebab kinerja yang belum 
memuaskan tersebut dapat dibedakan menjadi: (1) keterbatasan modal dan sumber 
daya yang belum mendukung BUMN tersebut untuk mencapai skala usaha yang 
ekonomis dengan kinerja yang stabil; (2) permasalahan pengelolaan, yang dapat 
disebabkan oleh: (a) sistem tata kelola dan budaya perusahaan; dan/atau (b) faktor 
pengelola, baik kompetensi strategik dan manajerial maupun integritas pengelola; (3) 
kondisi dinamika persaingan yang tidak dapat diantisipasi/direspon dengan baik; dan 
(4) faktor institusional yang masih perlu diperbaiki.  

Faktor institusional mencakup permasalahan terkait aspek legal, politik dan 
sosial yang dapat menjadi kendala bagi BUMN dalam melaksanakan strategi demi 
mewujudkan sasarannya sebagi korporasi. BUMN harus tunduk pada sembilan 
undang-undang (www.imq21.com, 31 Agustus 2012; Buletin Kementerian BUMN 
Edisi 65 Tahun VI) ditambah adanya ketidakharmonisan antar aturan perundang-
undangan yang berlaku (Atmadja, 2011) mengakibatkan BUMN tidak memiliki 
“level of playing field” yang sama dengan perusahaan swasta. Secara politik, proses 
penciptaan nilai BUMN hanya dapat direalisasikan jika dilakukan depolitisasi dan 
debirokratisasi BUMN (Abeng, 2010). 

Menurut literatur, peningkatan kinerja BUMN dapat dilakukan dengan: (a) 
perubahan kepemilikan (privatisasi); (b) reformasi lingkungan eksternal BUMN; (c) 
reformasi tata kelola BUMN; dan (d) reformasi internal BUMN. Privatisasi (Chang, 
2007; Konings, et al. 2005; Kennedy & Jones, 2002) dilaksanakan dengan menjual 
sebagian atau seluruh saham BUMN kepada pihak swasta. Reformasi lingkungan 
eksternal dapat dilaksanakan dengan meningkatkan iklim kompetisi, dan 
memperbaiki kondisi lingkungan bisnis (Chang, 2007; Konings, et al. 2005; Kennedy 
& Jones, 2002). Reformasi tata kelola BUMN memberbaiki pengelolaan BUMN dari 
sisi pemerintah sebagai pemegang saham disertai pelaksanakan ”hard budget 
constraint” dan reformasi politik dan administrasi serta penyederhanaan jumlah 
BUMN (Chang, 2007; Kennedy & Jones, 2002; Li & Wu, 2002). Reformasi internal 
BUMN dapat dilaksanakan melalui restrukturisasi BUMN (Kennedy & Jones, 2002). 

Berbeda dengan pendekatan kepemilikan dan persaingan pasar yang telah 
menghasilkan banyak literatur, pendekatan manajemen berorientasi institusi masih 
relatif baru (Hassard et al. 2007). Padahal, peran institusi yang secara langsung 
menentukan pilihan strategik dan kinerja perusahaan makin mengemuka dalam 
literatur manajemen strategik. Menurut Ingram & Silverman (2002) institusi secara 
langsung menentukan senjata apa yang dimiliki oleh perusahaan dalam upaya 
merumuskan dan melaksanakan strategi (“institutions directly determine what arrows 
a firm has in its quiver as it struggles to formulate and implement strategy”).  

Mempertimbangkan literatur tentang reformasi/peningkatan kinerja BUMN dan 
kondisi BUMN Indonesia yang kinerjanya belum optimal antara lain karena kendala 
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faktor-faktor institusional, maka menjadi relevan untuk menerapkan aliran strategi 
berbasis institusi (institution-based strategy) sesuai Peng et al. (2009) pada BUMN. 
Mengikuti Peng et al. (2009), kinerja perusahaan ditentukan oleh strategi perusahaan 
yang dipengaruhi oleh tiga hal, yakni (1) kondisi persaingan industri; (2) kondisi 
spesifik (sumber daya dan kapabilitas) perusahaan; dan (3) kondisi institusi dan 
perubahannya. Adanya perbedaan kinerja BUMN dengan perusahaan swasta di sektor 
yang sama serta adanya perbedaan “level of playing field” BUMN dengan perusahaan 
swasta menunjukkan perlunya perhatian lebih difokuskan pada upaya perbaikan 
faktor-faktor institusional, selain sumber daya dan kapabilitas spesifik perusahaan.  

Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang akan dikaji dalam 
penelitian ini berorientasi pada upaya untuk memperbaiki faktor-faktor institusional 
yang berlaku secara umum di BUMN. Dengan perbaikan faktor-faktor institusional, 
diharapkan efektivitas strategi dan pencapaian kinerja BUMN secara keseluruhan 
dapat ditingkatkan. Untuk menuju ke arah tersebut, perlu dibangun pemahaman yang 
baik tentang bagaimana faktor-faktor institusional BUMN terbentuk dan bagaimana 
hubungan kausal antara institusi, strategi dan kinerja BUMN; dengan demikian, 
pertanyaan penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana institusi BUMN terbentuk? 
2. Apakah institusi mempengaruhi strategi BUMN dan bagaimana pengaruhnya? 
3. Apakah strategi mempengaruhi kinerja BUMN dan bagaimana pengaruhnya? 
4. Apakah institusi mempengaruhi kinerja BUMN dan bagaimana pengaruhnya?  

 
 
 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi strategi berbasis 

institusi di lingkungan BUMN, dan mendalami bagaimana institusi terbentuk dan 
mempengaruhi strategi dan kinerja BUMN. Tujuan penelitian ini dapat dirinci 
sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis bagaimana institusi BUMN terbentuk dari perspektif 
sejarah; 

2. Untuk melakukan konfirmasi bahwa terdapat sejumlah aspek institusi yang 
berpengaruh terhadap strategi BUMN; 

3. Untuk melakukan konfirmasi bahwa terdapat sejumlah aspek strategi yang 
berpengaruh terhadap kinerja BUMN; 

4. Untuk membuktikan bahwa institusi berpengaruh langsung terhadap kinerja 
BUMN. 

Hasil penelitian ini bermanfaat dari sisi praktis dan akademis. Secara praktis, 
hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh pengelola BUMN yang sedang berupaya 
untuk meningkatkan kinerjanya, agar strategi yang ditempuh dapat dilaksanakan 
selaras dengan konteks institusional dan efektif meningkatkan kinerjanya. Penyusun 
kebijakan juga dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai referensi perlunya 
penyesuaian kebijakan dan perubahan institusi untuk meningkatkan kinerja BUMN. 
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Untuk kepentingan akademis/teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat 
berkontribusi sebagai salah satu hasil penelitian empirik yang dapat menjadi dasar 
bagi pengembangan konsep, teori atau kepentingan akademis selanjutnya, khusunya 
terkait ekonomi kelembagaan dan institution-based view strategy.  

 
 
 

1.4. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian 
 
 
Penelitian ini mencakup kajian atas: (a) institusi yang mempengaruhi BUMN; 

(b) pilihan strategi BUMN; dan (c) kinerja BUMN. Agar memiliki nilai guna yang 
tinggi dalam mendukung upaya peningkatkan kinerja BUMN, institusi yang dikaji 
dalam penelitian ini difokuskan pada aspek-aspek yang memiliki relevansi yang 
tinggi dalam pengelolaan BUMN dari perspektif pengelola dan pembina BUMN. 
Strategi BUMN dilihat berdasarkan pendirian strategik (strategic stance) dan tindakan 
strategik (strategic action) perusahaan. Selanjutnya, kinerja BUMN difokuskan pada 
kinerja finansial yang selama ini sering digunakan oleh pemegang saham.  

Kajian tersebut dilakukan dengan sejumlah batasan, yakni:  
(a) cakupan BUMN dibatasi hanya BUMN yang berbentuk Persero, dengan tujuan 

utama mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan;  
(b) Strategi BUMN dan kinerja BUMN tidak dilihat berdasarkan faktor: (1) kondisi 

spesifik yang terkait dengan sumber daya dan kapabilitas BUMN; dan (2) kondisi 
persaingan industri tempat BUMN beroperasi; dan 

(c) kinerja perusahaan dibatasi hanya pada kemampuan menghasilkan laba 
(profitabilitas) dan efisiensi BUMN.  

 
 
 

1.5. Kebaruan yang Diharapkan 
 
 
Penelitian ini diharapkan menghasilkan sejumlah kebaruan terkait strategi 

berbasis institusi khususnya bagi BUMN. Kebaruan tersebut adalah: 
1. Penelitian ini akan memperdalam teori tentang hubungan institusi, strategi dan 

kinerja dengan memberi bukti empirik pada kasus yang lebih spesifik, yakni 
lingkup BUMN Persero, terutama dengan menghasilkan rincian faktor-faktor 
institusional yang berpengaruh terhadap kinerja BUMN dan perlu dijadikan 
fokus perhatian untuk perbaikan pengelolaan BUMN Indonesia; 

2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk mengatasi permasalahan yang 
selama ini belum terselesaikan, yakni kinerja BUMN yang belum optimal 
dan/atau lebih rendah dari perusahaan swasta;  

3. Penelitian ini mengembangkan metode penilaian variabel institusi sebagai revisi 
atas kerangka  Zhu et al. (2011).  
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