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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Perkembangan perekonomian suatu negara tidak terlepas dari kontribusi 

badan usaha yang ada didalamnya, termasuk badan usaha milik pemerintah. 

Badan usaha tersebut umumnya bergerak pada sektor vital/fundamental. Di 

Indonesia, kehadiran badan usaha pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) merupakan salah satu perwujudan dari Undang-Undang Dasar (UUD) 

Pasal 33 Ayat 2 dan 3, yang menyebutkan bahwa cabang-cabang produksi yang 

penting, yakni yang menggunakan kekayaan alam sebagai bahan bakunya dan 

menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara serta dipergunakan 

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kehadiran BUMN juga diperkuat 

dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003, yang menjelaskan 

bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya 

dimiliki oleh negara, melalui penyertaan secara langsung, yang berasal dari 

kekayaan negara yang dipisahkan (UU 2003).  

Kontribusi BUMN dalam perekonomian Indonesia salah satunya dapat 

dilihat dari aspek finansial, yaitu pendapatan dan laba perusahaan. Pada tahun 

2010-2014, pendapatan BUMN mengalami pertumbuhan dengan tingkat 

compound annual growth rate (CAGR) sebesar 10.58% atau naik 75.8%. Hal 

tersebut diikuti oleh kenaikan laba (net income) sebesar 49.5% (Kementerian 

BUMN 2015). Akan tetapi, nilai return on assets (ROA) dan net profit margin 

(NPM) BUMN kerap mengalami fluktuasi karena adanya tantangan bisnis, seperti 

perubahan harga mata uang (kurs) maupun harga komoditas. Padahal, ROA dan 

NPM merupakan rasio yang biasa digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memperoleh keuntungan.  

Kemampuan BUMN Indonesia dalam menghasilkan keuntungan dapat 

dikatakan baik. Hal tersebut didasarkan pada pernyataan Lestari dan Sugiharto 

(2007) yang menyebutkan bahwa nilai ROA yang sehat bagi perusahaan adalah 

lebih dari 2%. Sementara itu, untuk nilai NPM yang sehat bagi perusahaan adalah 

lebih dari 5% (Sulistyanto dan Midiastuti 2002). Namun, jika dibandingkan 

dengan BUMN negara tetangga, yakni Singapura dan Malaysia, kinerja keuangan 

yang dihasilkan oleh BUMN Indonesia masih terbilang rendah. Managing 

Director Lembaga Manajemen Universitas Indonesia (LM UI) memaparkan, pada 

studi perbandingan yang dilakukan menggunakan data tahun 2014, antara 20 

BUMN RI yang telah IPO dengan Temasek (BUMN Singapura) yang membawahi 

15 perusahaan, serta Khazanah (BUMN Malaysia) yang membawahi 24 

perusahaan, diperoleh hasil bahwa indikator profit margin 20 BUMN Indonesia 

lebih rendah daripada Temasek dan Khazanah dengan nilai masing-masing 

15.57%; 19.48%; dan 40.4% dari total pendapatan (Suryowati 2015). Sejalan 

dengan pemaparan tersebut Presiden Direktur OSO Grup, Tanri Abeng, pada 

acara Economy and Business Outlook 2015, mengemukakan bahwa sumbangan 

141 BUMN Indonesia terhadap APBN pada tahun 2014, tidak mencapai 

setengahnya sumbangan Petronas terhadap APBN Malaysia di tahun 2013, 

dengan nilai masing-masing US$ 10 Miliar dan US$ 25 Miliar (Sinaga 2015).  
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Kurang optimalnya kinerja keuangan yang dihasilkan BUMN Indonesia 

tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang membelitnya. Permasalahan 

tersebut dapat datang dari internal maupun eksternal perusahaan, seperti 

keterbatasan dana internal sehingga bergantung pada dana luar negeri yang 

memiliki cost tinggi; sistem pengelolaan perusahaan yang meliputi bentuk dan 

struktur kepemilikan perusahaan, efektivitas pengawasan, dan kapabilitas 

pengelola; dinamika persaingan usaha; serta faktor institusional (Santoso 2007; 

Sagala 2009). Siswaji (2013) lebih lanjut menjelaskan bahwa faktor institusional, 

termasuk yang terkait dengan aspek legal; politik; dan sosial; merupakan 

permasalahan yang menghambat pelaksanaan strategi dalam mewujudkan tujuan 

BUMN sebagai korporasi. Menilik adanya berbagai permasalahan tersebut, maka 

pemerintah perlu melakukan upaya praktis untuk meningkatkan kinerja dan 

keunggulan bersaing BUMN. Upaya tersebut dapat berupa restrukturisasi, yang 

meliputi restrukturisasi sektoral dan perusahaan (peningkatan intensitas 

persaingan usaha, penataan hubungan fungsional antara pemerintah selaku 

regulator dan BUMN selaku badan usaha, serta restrukturisasi internal); ataupun 

privatisasi (UU No. 19 Tahun 2003).  

Privatisasi merupakan salah satu mekanisme perubahan organisasi yang 

paling sering dijadikan pilihan oleh banyak BUMN di dunia. Sebab mekanisme 

ini memudahkan perusahaan dalam memperoleh tambahan modal secara 

langsung. Namun, privatisasi memiliki kekurangan dan kelebihan yang harus 

dipertimbangkan, terlebih jika dilakukan pada BUMN yang notabennya 

mengelola objek/komoditas vital yang ada di negara tersebut (Chang 2007; 

Konings et al. 2005). Berbeda dengan privatisasi, mekanisme restrukturisasi 

umumnya digunakan untuk mereformasi suatu sektor atau perusahaan secara 

langsung, sehingga mekanisme ini memiliki cakupan yang lebih luas dan 

komprehensif. Beberapa tipe restrukturisasi dilihat dari fokus aktivitasnya adalah 

restrukturisasi legal, restrukturisasi finansial, restrukturisasi operasional, dan 

restrukturisasi fisik (Kennedy dan Jones 2002).  

Restrukturisasi dengan penyederhanaan jumlah dan pembentukan holding 

company adalah upaya perbaikan kinerja BUMN yang baru-baru ini dilakukan 

oleh pemerintah. Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan jumlah BUMN 

yang ada di Indonesia hingga tahun 2014 pada Tabel 1. 

Tabel 1 Perkembangan jumlah BUMN di Indonesia tahun 2010-2014 

Jenis BUMN 

Jumlah BUMN (Unit) 

Tahun 

2010 

Tahun 

2011 

Tahun 

2012 

Tahun 

2013 

Tahun 

2014 

Terdaftar di BEI 17 18 18 20 20 

Tidak terdaftar di BEI 111 109 108 105 85 

Perum 14 14 14 14 14 

Jumlah 142 141 140 139 119 

Perusahaan dengan pemilikan 

minimum pemerintah 

 

18 

 

18 

 

13 

 

12 

 

24 
Sumber: Kementerian BUMN (2015) 

 

Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa jumlah BUMN di Indonesia per 

tanggal 31 Desember 2014 adalah seratus sembilan belas unit. Jumlah ini 
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berkurang sebanyak dua puluh unit dibandingkan pada tahun 2013, karena adanya 

dua BUMN yang berubah status badan hukum menjadi BPJS (PT Askes dan             

PT Jamsostek); empat belas BUMN Perkebunan yang mengalami restrukturisasi 

menjadi Holding BUMN Perkebunan, sehingga jumlah BUMN Perkebunan 

berkurang tiga belas unit; serta enam BUMN kehutanan yang mengalami 

restrukturisasi menjadi Holding BUMN Kehutanan, sehingga jumlah BUMN 

Kehutanan berkurang lima unit. 

Diantara ketiga kelompok BUMN yang mengalami perubahan tersebut, 

holding perkebunan merupakan perusahaan yang paling diharapkan peningkatan 

kinerjanya. Sebab holding ini membawahi paling banyak anak usaha, yaitu tiga 

belas BUMN Perkebunan. Selain itu, holding ini juga menjadi BUMN 

Perkebunan terbesar di Asia yang menyimpan banyak potensi. Salah satunya 

dapat dilihat dari aspek finansial, berupa proyeksi kontribusi holding perkebunan 

terhadap pendapatan negara yang akan meningkat hingga 15%. Sekretaris 

Kementerian BUMN, Imam A. Putro, memaparkan bahwa aset holding 

perkebunan dapat menembus Rp 121 triliun pada tahun 2019 dengan nilai 

penjualan Rp 130.6 triliun, laba bersih Rp 21 triliun, dan ekuitas Rp 66 triliun 

(Tim BUMN Insight 2015. Kondisi tersebut memungkinkan untuk dicapai 

mengingat bidang usaha yang dijalankan holding perkebunan merupakan 

komoditas-komoditas andalan ekspor, seperti kelapa sawit, karet, kopi, teh, dan 

gula. Disamping itu, upaya untuk meningkatkan produksi komoditas-komoditas 

ini juga terbuka lebar, karena masih luasnya lahan perkebunan di Indonesia. 

Restrukturisasi BUMN Perkebunan tersebut sudah seharusnya membawa 

dampak positif bagi perusahaan. Terlebih kisah sukses restrukturisasi dalam 

sejarah perjalanan BUMN juga telah dicontohkan oleh holding semen dan pupuk. 

Kedua holding ini mampu menciptakan value added, meningkatkan daya saing 

perusahaan, dan menyelesaikan konflik antar BUMN dalam satu sektor, melalui 

strategi sinergi (Pranoto dan Makaliwe 2014). Namun demikian, setiap sektor 

usaha memiliki tantangan perubahannya masing-masing, sehingga restrukturisasi 

yang dilaksanakan tidak serta merta dapat dikatakan sukses atau berhasil. Oleh 

karena itu, guna melihat dampak kemajuan terhadap perusahaan, dari langkah 

restrukturisasi yang diambil, penting untuk dilakukan penelitian mengenai 

evaluasi kinerja holding perkebunan. 

 

 

Perumusan Masalah 

Restrukturisasi yang terjadi pada kelompok BUMN Perkebunan, yakni 

melalui pembentukan holding perkebunan, hingga kini belum memperlihatkan 

hasil yang signifikan. Padahal, langkah strategis tersebut sudah memasuki tahun 

ketiga pelaksanaannya. Tercatat di tahun 2015, holding perkebunan masih 

membukukan kerugian sebesar 613 miliar rupiah (PTPN III 2016). Hal ini 

berbeda dengan proses restrukturisasi yang terjadi pada kelompok BUMN semen 

yang pada tahun ketiga pembentukan PT. Semen Indonesia (holding semen), 

berhasil mengakuisisi perusahaan semen Vietnam, yaitu Thang Long Cement 

Vietnam, sehingga semakin mengukuhkan posisinya sebagai perusahaan 

multinasional dan perusahaan semen terbesar di Asia Tenggara. Kondisi tersebut 

menegaskan bahwa perlu dilakukan evaluasi pada holding perkebunan, sebab 
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pilihan untuk melakukan restrukturisasi ternyata belum tentu langsung 

memberikan dampak positif bagi perusahaan.  

Evaluasi dapat diartikan sebagai proses memeriksa, mengulas, maupun 

meninjau kinerja organisasi. Evaluasi bermanfaat bagi organisasi, karena mampu 

memberi umpan balik (feedback) dari kebijakan ataupun implementasi strategi 

yang diambil. Pada perusahaan negara seperti BUMN, instruksi evaluasi juga 

dituangkan dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-100/MBU/2002 

tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN dan Peraturan Menteri BUMN 

Nomor Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik 

(Good Corporate Governance) pada BUMN (Permen BUMN 2002). Lebih lanjut, 

evaluasi merupakan bagian dari model manajemen strategis yang meliputi 

pengelolaan rencana jangka pendek dan jangka panjang perusahaan, serta cara 

untuk mencapainya. Topik dari aktivitas pengelolaan tersebut disampaikan oleh 

Umar (2005) dapat mengenai hal yang berkaitan dengan visi, misi, tujuan dan 

sasaran perusahaan, maupun strategi induk (grand strategy).  

Sebagai sebuah metode, evaluasi memiliki berbagai bentuk pelaksanaan, 

salah satunya adalah dengan pendekatan pengukuran kinerja. Pada konteks 

perusahaan yang telah mengalami restrukturisasi, seperti holding perkebunan, 

pendekatan pengukuran kinerja dapat membantu stakeholder dalam menilai 

capaiandan mengenal potensi perusahaan, serta mengoptimalkanpemanfaatan 

sumberdaya. Pendekatan ini pun bersifat fleksibel, karena bisa dilakukan sebelum 

(ex-post) atau setelah (ex-ante) tujuan perusahaan tercapai (Khakee 1998). 

Dengan demikian, dapat diperoleh gambaran mengenai bagaimana sarana atau 

instrumen tertentu bekerja, juga pandangan terkait bentuk-bentuk pengelolaan 

kinerja, untuk mengatasi masalah dan memperoleh capaian yang baik (Stame 

2004; Hildebrand dan McDavid 2011). 

Dalam pengukuran kinerja, indikator yang selama ini kerap digunakan oleh 

perusahaan, tidak terkecuali holding perkebunan, adalah aspek finansial. Hal 

tersebut terlihat dari laporan tahunan perusahaan yang selalu menyertakan capaian 

finansial. Namun, penggunaan aspek finansial sebagai indikator tunggal 

pengukuran kinerja, dipandang oleh sebagian ahli kurang memadai karena tidak 

komprehensif.  Hal ini sebagaimana yang dikemukakan Suratno (2005); Young 

dan O’Byrne (2000) bahwa pengukuran kinerja perusahaan dengan indikator 

finansial sering kali kurang mencerminkan kinerja yang sebenarnya, karena tidak 

mampu menunjukan prestasi manajemen dalam mendorong aktivitas atau strategi 

yang menambah nilai ekonomi perusahaan, maupun menghapus aktivitas yang 

merusak nilai perusahaan. Pengukuran kinerja dengan aspek finansial juga kurang 

relevan, karena cenderung berorientasi pada penambahan profit, bukan nilai 

perusahaan. Berdasarkan penjelasan ini diketahui bahwa pengukuran kinerja yang 

ideal tidak cukup jika hanya didasarkan pada indikator finansial, tapi perlu juga 

dilihat dari indikator ekonomi. Sebab indikator tersebut memperhitungkan 

kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai tambah ekonomis (economic 

value added). Selain itu, indikator ini juga dapat mengoreksi kelemahan indikator 

finansial, yaitu dengan memperhitungkan biaya modal sebagai pengganti risiko, 

serta mampu mengidentifikasi aktivitas pendorong nilai (value driver) perusahaan 

yang berasal dari aspek lain diluar aspek finansial (Singgih 2008; Utomo 1999). 

Keberadaan aspek lain sebagai komponen penyusun indikator ekonomi, 

hakikatnya saling terkait dan memiliki fungsi yang krusial bagi perusahaan. 
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Aspek-aspek tersebut, antara lain konsumen, proses bisnis internal, serta 

pembelajaran dan pertumbuhan. Berkenaan dengan hal ini, Rizal (2007) 

menambahkan bahwa terdapat sejumlah faktor penentu keberhasilan yang perlu 

diperhatikan oleh perusahaan holding, antara lain 1) faktor utama, secara 

berurutan adalah kepercayaan, manfaat ekonomi, budaya organisasi, dan tata 

kelola; 2) pelaku utama, secara berurutan adalah masyarakat, pasar, pemerintah, 

dan BUMN; 3) tujuan pelaku yang terlibat dalam pembentukan holding, secara 

berurutan adalah biaya transaksi, perilaku strategis, dan pembelajaran organisasi; 

serta 4) strategi yang dipilih untuk keberhasilan holding, secara berurutan adalah 

nilai tambah, posisi strategis, efisiensi biaya, dan kebijakan. 

Belum nampaknya kinerja positif dari holding perkebunan, bisa juga terjadi 

karena belum adanya strategi yang melibatkan/mempertimbangkan aspek serta 

faktor penentu tersebut. Hal ini berimplikasi pada belum terdefinisikannya sasaran 

dan tujuan perusahaan dengan jelas, sehingga menghambat peningkatan kinerja 

perusahaan induk maupun anak. Secara spesifik, upaya perbaikan kinerja holding 

perkebunan, tersendat pula oleh faktor organisasi dan sumberdaya manusia 

(SDM). Dari wawancara yang dilakukan dengan staf holding perkebunan pada 

Januari 2017, diketahui bahwa perusahaan tengah melakukan langkah 

rekonstruksi posisi dan jabatan, yakni terdapat beberapa posisi atau jabatan yang 

dianggap berlebihan (redundant), sehingga menyebabkan inefisiensi proses bisnis. 

Sementara itu, terdapat juga posisi atau jabatan yang dianggap perlu untuk 

diperkaya kompetensinya (job enrichment) dan diperbesar jumlah stafnya (job 

enlargement), guna meningkatkan daya saing perusahaan. Lebih lanjut dikatakan, 

rekonstruksi posisi dan jabatan di lingkungan holding perkebunan, akan semakin 

berarti jika diikuti oleh pemilihan SDM yang kompeten. Meskipun, untuk 

memenuhi hal tersebut beberapa SDM harus didatangkan dari luar kelompok 

BUMN Perkebunan. Hal ini yang kemudian juga memancing pro dan kontra dari 

berbagai pihak.  

Pada level top manajemen, bongkar pasang pimpinan (direktur utama) 

perusahaan justru mengiringi proses rekonstruksi tersebut. Hal yang eksentrik 

bahkan terjadi, dalam kurun waktu tiga tahun sejak berdiri, holding perkebunan 

telah mengalami empat kali pergantian pimpinan, yaitu di tahun 2015, 2016, dan 

2017. Pada tahun 2017, kembali terjadi serah terima jabatan dari Erwan Pelawi 

yang menjabat sebagai pelaksana tugas (plt) direktur utama holding perkebunan, 

kepada Dasuki Amsir sebagai direktur utama holding perkebunan. Hal ini 

sebenarnya kurang tepat dilakukan pada organisasi, karena dapat menimbulkan 

kerancuan dalam menentukan role modelpimpinan perusahaan. Selain itu, 

tindakan tersebut juga berpotensi membuat program/kebijakan yang diterapkan 

oleh top manajemen terbengkalai bahkan tidak tuntas. Berdasarkan uraian-uraian 

tersebut terdapat beberapa pertanyaan penelitian yang mengemuka, antara lain: 

1. Bagaimana kinerja BUMN Perkebunan sebelum menjadi holding dan sesudah 

menjadi holdingdilihat? 

2. Apa saja value driver dari holding perkebunan? 

3. Bagaimana performa value driverholding perkebunan? 
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Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja holding 

perkebunan. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menganalisis kinerja BUMN Perkebunan sebelum menjadi holding dan 

sesudah menjadi holding 

2. Mengidentifikasi value driverholding perkebunan 

3. Menganalisis performa value driverholding perkebunan 

 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat berupa: 

1. Hasil kajian terkait kinerja dan hal-hal yang menjadi value driver perusahaan, 

kepada manajemen holding perkebunan 

2. Masukan/alternatif dalam menyusun langkah-langkah strategis 

pengembangan perusahaan, bagi manajemen holding perkebunan 

3. Bahan pertimbangan dalam mengelola dan menjalankan perusahaan, bagi 

holding perkebunan maupun perusahaan lainnya 

4. Bahan rujukan bagi pembaca dalam pengembangan ilmu pengetahuan, 

khususnya bidang manajemen 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Pengukuran kinerja pada holding perkebunan terbatas pada masa sebelum 

terbentuknya holding dan sesudah terbentuknya holding. Untuk masa sebelum 

terbentuknya holding, pengukuran kinerja meliputi aktivitas dari empat belas 

BUMN Perkebunan di tahun 2012 dan 2013. Sementara itu, untuk masa setelah 

terbentuknya holding, pengukuran kinerja meliputi aktivitas holding perkebunan 

di tahun 2014-2016. Masa dua tahun sebelum terbentuknya holding (tahun 2012-

2013) dipilih sebagai pembanding (benchmark) pengukuran, karena mendekati 

dengan masa sesudah terbentuknya holding, yakni 2 tahun 3 bulan. Tahun 2014 

sendiri sebenarnya dapat dikatakan masa transisi, sebab pembentukan holding 

baru dilaksanakan pada bulan Oktober 2014 atau tiga tahun menjelang 

berakhirnya tahun 2014. 

Penelitian ini juga mengidentifikasi aktivitas pendorong nilai (value driver) 

perusahaan yang terdiri dari berbagai aspek terkait, sehingga tidak dapat diabaikan 

keberadaannya. Disisi lain, value driver dapat berbeda/berubah prioritasnya, 

seiring dengan perkembangan/tuntutan lingkungan bisnis. Oleh karena itu, 

dibutuhkan kajian tersendiri untuk mengetahui value driver yang dapat 

meningkatkan kinerja masing-masing perusahaan dalam menghasilkan nilai 

tambah ekonomi, maupun untuk mengetahui eksistensi value driver di suatu 

perusahaan. Hal ini dapat menjadi motivasi bagi peneliti lain untuk melakukan 

kajian selanjutnya. 
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