
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Dalam bisnis, pegawai merupakan modal bagi sebuah organisasi yang 

fungsinya tak sekedar menjalankan operasional organisasi, namun juga menjadi 

kunci bagi organisasi dalam bersaing dalam persaingan global. Saat ini dunia bisnis 

harus menghadapi era perubahan yang dinamis, ketidakpastian, kompleksitas 

permasalahan dan ambiguitas yang membuat kaburnya realitas dengan makna-

makna yang ada (Giles 2018). Untuk menghadapi hal tersebut, perubahan 

organisasi menjadi sebuah hal yang harus menjadi kebiasaan. Selain itu, 

meningkatnya persaingan global, perkembangan ekonomi dan terobosan teknologi 

menjadikan perubahan sebagai sesuatu yang tidak dapat dielakkan pada organisasi 

(Cumming dan Worley 1997). 

Perubahan organisasi merupakan tindakan beralihnya sesuatu organisasi 

dari kondisi yang berlaku kini, menuju ke kondisi masa yang akan datang yang 

diinginkan guna meningkatkan efektivitasnya (Winardi 2008). Perubahan juga 

bermakna melakukan hal-hal dengan cara baru, mengaplikasikan sistem baru, 

mengadopsi teknologi baru, membuat prosedur manajemen baru, penggabungan 

(merging), melakukan reoragnisasi, atau terjadi peristiwa yang sifatnya 

mengganggu (disruptive) yang signifikan (Davidson 2005). Perubahan organisasi 

didorong dengan munculnya teknologi baru, merger dan akuisisi, restrukturisasi, 

berbagai strategi baru, transformasi budaya organisasi dan globalisasi (Kotter 2002).  

Perubahan organisasi tentunya membutuhkan dukungan dan peran dari 

seluruh pegawai. Menurut Kotter (1996) ada beberapa hambatan yang ditemui 

pegawai dalam proses transformasi organisasi yaitu: 

1. Struktur formal organisasi yang menjadikan pegawai sulit bertindak; 

2. Atasan kerja yang tidak mendukung pegawai untuk melakukan tindakan yang 

ditujukan pada implementasi visi baru; 

3. Kurangnya keahlian dari pegawai tersebut dalam mendukung perubahan; 

4. Sistem Sumber Daya Manusia (SDM) dan informasi yang menjadikan pegawai 

sulit bertindak.    

Cunningham (2006) mengemukakan riset tentang perubahan organisasi 

telah banyak dilakukan baik yang berfokus pada faktor eksternal dan internal 

organisasi, strategi organisasi, hingga yang berfokus pada faktor individu yang 

umumnya terpusat pada level pimpinan organisasi seperti transformational 

leadership, change leadership dan manajemen tim. Masih kurang riset yang 

menfokuskan pada hal-hal mikro dari perilaku pegawai yang mendukung 

perubahan organisasi. Menurut Kotter (2002) tantangan utama dari perubahan 

organisasi adalah bagaimana mengubah perilaku orang dalam organisasi. Tahap 

perubahan perilaku ini menjadi sangat penting karena apa yang dilakukan orang 

dalam organisasi akan berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan perubahan 

organisasi. Lebih lanjut Kotter (1996) mengatakan bahwa terdapat 90% dari tujuan 

perubahan gagal dicapai karena faktor manusia seperti persepsi, sikap dan tingkah 

laku terhadap perubahan itu sendiri.  

Perubahan lingkungan global dan tuntutan peran negara terhadap 

masyarakat, juga memaksa lembaga pemerintahan seperti Kementerian Badan 
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Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melakukan perubahan dalam organisasi. 

Kementerian BUMN harus secara cepat melakukan adaptasi terhadap 

perkembangan dunia bisnis saat ini agar dapat mendorong BUMN yang dibina 

untuk terus meningkatkan kinerja dan kemampuan berkompetisi, tidak hanya di 

level nasional, namun juga di level regional bahkan global.  

Pada tahun 1960-1969, sebelum ada Kementerian BUMN, BUMN dikelola 

dan dibina oleh Kementerian Teknis masing-masing, salah satu contohnya BUMN 

yang bergerak di bidang konstruksi berada dibawah Kementerian Pekerjaan Umum. 

Kemudian pada tahun 1969-1998, Kementerian Keuangan menjadi Pembina 

Keuangan bagi BUMN dan Kementerian Teknis sebagai Pembina Teknis bagi 

BUMN.   

Mengingat peran, fungsi dan kontribusi BUMN terhadap keuangan dan 

pembangunan negara sangat signifikan, pada tahun 1998 sampai dengan 2000, 

pemerintah Republik Indonesia mengubah bentuk organisasi pembina dan 

pengelola BUMN menjadi setingkat Kementerian. Awal dari perubahan bentuk 

organisasi menjadi Kementerian terjadi di masa pemerintahan Kabinet 

Pembangunan VI, dengan nama Kementerian Negara Penanaman Modal dan 

Pembinaan BUMN/Kepala Badan Pembinaan BUMN.  

Pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2001, struktur organisasi 

Kementerian ini dihapuskan dan dikembalikan lagi menjadi setingkat eselon I di 

lingkungan Departemen Keuangan. Namun, di tahun 2001, ketika terjadi suksesi 

kepemimpinan di Republik Indonesia, organisasi tersebut dikembalikan lagi 

fungsinya menjadi setingkat Kementerian sampai dengan periode Kabinet Kerja ini 

(www.bumn.go.id/profil). 

 

 
Gambar 1  Sejarah Terbentuknya Kementerian BUMN 

 

Sebagaimana program pemerintah Republik Indonesia yaitu Reformasi 

Birokrasi, Kementerian BUMN pun wajib melaksanakan program tersebut. 

Reformasi Birokrasi pada periode pemerintahan 2014-2019 ini merupakan 

penjabaran dari Nawacita yakni “membuat pemerintah selalu hadir dengan 
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membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan 

terpercaya.” Sesuai dengan Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-

2015, Reformasi Birokrasi dimaknai sebagai perubahan besar dalam paradigma dan 

tata kelola pemerintah yang mengarah pada organisasi (kelembagaan), tatalaksana, 

SDM, pelayanan, akuntabilitas dan perundang-undangan serta pola pikir.  

Selain itu, sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian BUMN, bentuk 

ideal organisasi Kementerian BUMN selalu diperdebatkan apakah masih 

diperlukan lembaga pengelola BUMN setingkat Kementerian atau membentuk 

perusahaan holding induk (super holding company) BUMN yang menjadi payung 

pengelola perusahaan-perusahaan BUMN agar dapat menggerakkan proses 

penciptaan nilai tambah (value creation process) bagi sebesar besarnya kepentingan 

masyarakat luas.  

 Perusahaan holding induk BUMN tersebut sebagai sebuah superholding 

akan membawahi perusahaan-perusahaan atau perusahaan holding dalam struktur 

korporasi modern. Perusahaan holding induk akan dipimpin oleh seorang Chief 

Executive Officer (CEO) yang melaporkan kinerja perusahaan kepada Presiden, 

contoh pengelolaan perusahaan milik Negara semacam ini dapat dilihat dalam 

pengeloaan perusahaan-perusahaan grup Temasek (Singapura) atau Khazanah 

(Malaysia).  

 Konsep National Holding Company mulai diperkenalkan oleh Tanri Abeng 

yang kemudian dijadikan acuan dalam restrukturisasi BUMN, baik dari sisi 

permodalan, manajemen dan konsolidasinya. Beliau melihat holdingisasi adalah 

satu satunya strategi untuk mendongkrak kinerja BUMN dan meningkatkan level 

persaingan BUMN. Artinya, Kementerian BUMN akan bertransformasi menjadi 

organisasi pengelola korporasi modern dengan bentuk superholding.  

Dengan latar belakang hal tersebut, maka Kementerian BUMN perlu untuk 

melakukan Perubahan Organisasi yang dapat menjawab tantangan. Selain itu, 

Perubahan Organisasi Kementerian BUMN sebagai Organisasi Pembina BUMN 

yang lebih strategik dan profesional sehingga segala bentuk kebijakan yang 

dihasilkan kedepan dapat mendukung kegiatan pemerintahan yang lebih efektif dan 

optimal. 

 Berdasarkan program Reformasi Birokrasi yang berjalan di Kementerian 

BUMN dan rencana perubahan organisasi Kementerian BUMN tersebut, peneliti 

bermaksud untuk meneliti hal-hal mikro yang berfokus pada perilaku pegawai yang 

dapat mensukseskan program Reformasi Birokrasi dan perubahan organisasi 

Kementerian BUMN.  
 

 

Perumusan Masalah 

Walker et al. (2007) menyatakan bahwa terdapat faktor-faktor yang 

mempengaruhi efektivitas perubahan organisasi. Adapun faktor-faktor tersebut 

antara lain: 

1. Konten 

Konten adalah jenis atau bentuk perubahan organisasi yang akan 

mempengaruhi bagaimana pegawai akan menyikapi suatu perubahan. 

2. Konteks 

Konteks merupakan kondisi internal organisasi yang tercermin dari iklim 

atau budaya organisasi.  
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3. Proses Perubahan 

Proses perubahan merupakan pelaksanaan penerapan perubahan organisasi. 

Proses ini akan mempengaruhi keberhasilan perubahan organisasi. 

4. Manusia 

Keberhasilan perubahan organisasi juga dipengaruhi faktor manusia, dalam 

hal ini pegawai yang terlibat. Faktor ini tercermin pada karakteristik 

individu. 

Lebih lanjut, Holt et al. (2007) menyatakan efektivitas perubahan juga 

dipengaruhi oleh kesiapan pegawai untuk berubah. Adapun kesiapan untuk 

berubaha merupakan konstruk multidimensional yang dipengaruhi oleh motivasi 

dan dukungan pegawai dalam organisasi tersebut, tujuan perubahan organisasi yang 

dipercayai bahwa perubahan organisasi itu penting, pemimpin organisasi yang 

berkomitmen sekaligus menjadi agen perubahan dan keyakinan bahwa perubahan 

organisasi tersebut memberikan keuntungan bagi pegawai atau anggota organisasi. 

Menurut Mangundjaya (2013) bahwa perubahan organisasi dipengaruhi 

oleh berbagai hal, antara lain terletak pada pegawai, yaitu komitmen pegawai 

terhadap perubahan. Herscovitch dan Meyer (2002) bahwa komitmen terhadap 

perubahan merupakan kunci penting untuk implementasi perubahan. Komitmen 

akan perubahan didefinisikan sebagai pola pikir yang mengikat individu pada 

sebuah deretan aksi yang dianggap penting dalam implementasi inisiatif perubahan 

agar berhasil.  

Penelitian yang dilakukan oleh Shum et al. (2008) menyatakan bahwa 

ketika seluruh anggota dalam organisasi memiliki komitmen perubahan, maka 

perubahan yang terjadi di organisasi dapat berjalan dengan lancar. Lebih lanjut 

dengan adanya komitmen perubahan, akan meningkatkan keterikatan emosional 

pegawai terhadap organisasi dan mengurangi intensi turn over (Cunningham 2006). 

Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen perubahan, 

yaitu 1) yang berasal dari dalam individu dan 2) yang berasal dari luar individu 

(Mangundjaya 2016). Faktor yang berasal dari dalam individu antara lain keyakinan, 

kesesuaian dengan kepentingan pribadi, motivasi kerja dan otonomi peran, 

komitmen organisasi, kesesuaian dengan visi dan pentingnya strategi, serta 

kesiapan individu untuk berubah. Sedangkan faktor dari luar individu antara lain 

keadilan organisasi, dukungan atasan, komunikasi perubahan, kepercayaan pada 

organisasi, keikutesertaan dalam pengambilan keputusan, hubungan atasan dan 

bawahan serta kepemimpinan. 

Selain faktor-faktor diatas, ada faktor lain yang signifikan mempengaruhi 

terbantuknya komitmen perubahan, yaitu kepuasan kerja. Yousef (1998) dalam 

penelitiannya membuktikan bahwa kepuasan kerja merupakan prediktor perilaku 

yang mendukung perubahan organisasi dengan variabel mediator komitmen 

perubahan. Kemudian Mangundjaya (2015) mengemukakan bahwa kepuasan kerja 

memberikan pengaruh signifikan terhadap komitmen afektif terhadap perubahan. 

Kepuasan kerja juga merupakan mediator dari change leadership terhadap 

komitmen perubahan (Wulandari et al. 2015).  

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka 

rumusan masalah yang akan dibahas dalam tesis ini adalah: 

1. Perubahan organisasi di Kementerian BUMN merupakan hal yang mendesak 

untuk dilaksanakan dimana saat ini sudah dilakukan kajian dan negosiasi 

negosiasi lintas sektoral lembaga negara. 
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2. Perubahan organisasi membutuhkan adanya komitmen perubahan dari seluruh 

pegawai, selain itu perubahan ini akan berkelanjutan dalam tahun tahun 

mendatang. 

3. Menjadi penting untuk mengetahui bagaimana motivasi pegawai, kepuasan 

kerja dan komitmen organisasi Pegawai Kementerian BUMN untuk 

mendukung keterlibatan dalam perubahan organisasi. 

 

 

Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut: 

1. Menganalisis pengaruh motivasi terhadap kepuasan kerja pegawai Kementerian 

BUMN. 

2. Menganalisis pengaruh motivasi terhadap komitmen perubahan pegawai 

Kementerian BUMN. 

3. Menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen perubahan pegawai 

Kementerian BUMN. 

4. Merumuskan implikasi manajerial untuk meningkatkan komitmen perubahan 

pegawai Kementerian BUMN untuk menghadapi Perubahan Organisasi 

Kementerian BUMN. 

 

 

Manfaat Penelitian 

 Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain: 

1. Secara akademik, penelitian ini diharapkan menambah kontribusi terhadap 

perkembangan ilmu bisnis khususnya dalam bidang strategi sumber daya 

manusia yang terkait pada komitmen terhadap perubahan. 

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

kepada Biro Perencanaan Organisasi dan SDM dalam merumuskan strategi 

perubahan organisasi Kementerian BUMN sehingga dapat membuat kebijakan 

yang dapat meningkatkan komitmen perubahan pegawai Kementerian BUMN. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 Ruang lingkup penelitian mengarahkan pembahasan dalam pemecahan 

masalah 

dan membatasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut : 

1. Penelitian ini dibatasi hanya melihat variabel penyebab (antesenden) komitmen 

perubahan yaitu motivasi kerja dan kepuasan kerja. 

2. Penelitian dilakukan dengan mengambil sampel dari pegawai Kementerian 

BUMN yang nantinya didukung dengan pendapat dari jajaran pimpinan 

Kementerian BUMN. 

3. Berdasarkan dua hal diatas, maka penelitian ini akan dilakukan analisa 

menggunakan Structural Equation Modelling (SEM) yang bersumber dari data 

primer menggunakan kuesioner dan analisis deskriptif. 

 

 




