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1 PENDAHULUAN 
 

 

Latar Belakang 

 

Tata kelola perusahaan, akuntansi dan akuntabilitas (state-owned 

enterprises (SOEs)/BUMN adalah topik penting dan berkembang dalam 

manajemen publik dan disiplin penelitian lainnya. Penyediaan layanan publik dan 

konsolidasi anggaran tidak dapat direalisasikan secara efektif dan efisien tanpa 

tata kelola dan manajemen BUMN yang kuat (Giuseppe et al. 2015). Penelitian 

tata kelola BUMN adalah bidang yang berkembang dengan peluang luas untuk 

diselidiki (Peter et al. 2017). Untuk mengatur BUMN dengan baik, lima elemen 

utama harus tercermin dalam ketentuan: 1) definisi yang jelas dan ruang lingkup 

yang terdefinisi dengan baik; 2) kewajiban dan hak-hak umum yang jelas; 3) 

disiplin khusus tentang praktik distorsi perdagangan oleh BUMN dan 

pengecualian khusus; 4) ketentuan untuk meningkatkan transparansi; dan 5) 

aturan tentang keberlakuan dan penyelesaian sengketa (Ines 2016). 

Globalisasi BUMN multinasional menjadi fenomena penting dalam bisnis 

dunia, dan menjadi bahasan di dalam beberapa literatur. Alvaro et al. (2014). 

Sejak tahun 2010 setidaknya terdapat 650 BUMN multinasional dengan lebih dari 

8500 perusahaan afiliasi di luar negeri. BUMN multinasional tersebut 44% nya 

berasal dari Negara maju (UNCTAD 2011). Tren mempublikasi kembali 

(republicization) perusahaan yang telah diprivatisasi sebelumnya, telah menjadi 

perhatian umum (Massimo 2014). Hal ini didorong oleh pengalaman bahwa 

perusahaan yang dimiliki negara (SOEs) memiliki kinerja yang baik. Sekitar 10% 

SOEs yang masuk dalam Forbes 2000 korporasi terbaik, mempunyai kinerja lebih 

baik dari korporasi swasta. Di Eropa perusahaan listrik dan air negara, dapat 

memberikan harga yang lebih murah dibandingkan swasta. Merger dan akuisisi 

dalam sepuluh tahun terakhir telah meningkat sebagai bentuk publicization 

dibandingkan dengan privatisasi, termasuk kesepakatan lintas batas negara 

(OECD 2011). 

Beberapa penulis juga mengungkap bahwa SOEs menunjukkan peran 

semakin penting dalam perekonomian negara-negara di Asia. SOEs di Singapura, 

Malaysia dan China berkontribusi signifikan dalam bentuk setoran keuntungan 

kepada pemerintah. Temasek sebagai Investment Holding Company dalam tahun 

2014 mampu memberikan keuntungan 266 miliar Sing Dolar atau Rp2 394 triliun 

dengan return investasi 19.20% (Temasek Review 2015). Khasanah Nasional Bhd 

pada tahun 2013 mampu memberikan keuntungan 6.5 miliar RM, dengan return 

investasi sebesar 19.1% (Khasanah media statement 2014).  

Laba SOEs di China dalam tahun 2015 mengalami penurunan 9.5%, namun 

dalam 11 bulan pertama pada tahun 2015 labanya masih mencapai 210 miliar 

pounds atau setara dengan Rp3 150 triliun (asumsi kurs £1= Rp15 000) 

(Dahwilani, 2016). SOEs di China menyumbang 30%-40% GNP China dan 60% 

dari seluruh penerimaan negara China (Wang 2001). Sesuai dengan study OECD 

sumbangan SOEs China terhadap GDP pada tahun 2006 mencapai 29.7%, 

sedangkan sesuai dengan hitungan Derek Scissors, kontribusi SOEs China 

terhadap ekonomi China mencapai 30-40% (Andrew dan Cole 2011). 
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Pada tahun 2017 Temasek memperoleh laba 9 Milyar dolar Singapura 

dengan return sebesar 12.29% (Temasek review 2018). Khasanah Nasional 

Benhard memberikan return tahun 2017 sebesar 11% dengan Net Worth Adjusted 

(NWA) sebesar 116 Milyar ringgit Malaysia (Khazanah annual review 2019). 

Sementara itu pada tahun 2017 total laba BUMN China naik 15.2% menjadi 1.4 

Triliun Yuan (USD 217.5 miliar) atau lebih besar dari APBN kita (Bandoro 

2018). 

SOEs dalam konteks Indonesia dikenal sebagai badan usaha milik negara 

(BUMN). Sumbangan BUMN Indonesia dalam bentuk pajak dan dividen untuk 

APBN dalam tahun 2013 sampai dengan 2017 terus mengalami kenaikan, masing-

masing sebesar Rp127 triliun, Rp211 triliun, Rp202 triliun, Rp203triliun, dan 351 

triliun. Abeng (2015) menyebutkan kontribusi seluruh SOEs Indonesia untuk 

APBN tahun 2013 masih lebih kecil bila dibandingkan dengan sumbangan dari 

Petronas, yang mencapai US$25 miliar atau sekitar Rp318 triliun untuk APBN 

Malaysia. 

Peran BUMN dalam perkembangan ekonomi dan penerimaan negara 

diwujudkan melalui capital expenditure (Capex), dividen dan pajak. Belanja 

Modal (Capex) BUMN selama kurun waktu 2010 sampai dengan 2017 

dibandingkan dengan belanja modal pemerintah dan GDP (dalam triliun), tampak 

dalam Tabel 1. 

 

Tabel 1  Belanja modal BUMN dan pemerintah 2010-2015 

Keterangan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Belanja modal 

pemerintah 
80 118 145 172 138 213 169 208 

Belanja modal BUMN 93 118 143 212 255 263 298 310 

% belanja modal 

BUMN dengan 

belanja modal 

Pemerintah 

116.3 100 98.6 123.3 184.8 123.5 176.33 149.04 

Gross domestic 

product (GDP) 
6446 7428 8242 9269 10196 11540 12406 13558 

% Belanja modal 

BUMN dengan GDP 
1.4 1.6 1.7 2.3 2.5 2.3 2.4 2.3 

Sumber: Statistik Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan dan BPS (diolah) 

 

Dari Tabel 1 terlihat bahwa peran belanja modal BUMN ternyata signifikan, 

bahkan pada rentang waktu 2010 sampai dengan 2015 (kecuali pada tahun 2011 

dan 2012) belanja modal BUMN lebih tinggi dari belanja modal pemerintah. 

Namun demikian kontribusi belanja modal BUMN terhadap GDP nasional masih 

sangat kecil, persentasenya berkisar antara 1.4% sampai dengan 2.5% selama 

kurun waktu 2010 sampai dengan 2017. Selanjutnya, data dari Kementerian 

BUMN menunjukkan bahwa pendapatan dan laba BUMN selama kurun waktu 

2010 sampai dengan 2017 menunjukkan kecenderungan meningkat kecuali pada 

tahun 2015. Return on Assets (ROA) masih berkisar antara 2.67% sampai dengan 

4.03% dan Net Profit margin (NPM) berkisar antara 6.43% sampai dengan 9.29%, 

sebagaimana terlihat dalam Tabel 2. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Yuan
https://id.wikipedia.org/wiki/Yuan
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Tabel 2  Pendapatan, laba bersih, ROA, NPM BUMN 2010-2017 

KETERANGAN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Pendapatan 

(Triliun) 
1136 1406 1594 1792 1997 1728 1802 2016 

Laba Bersih 

(Triliun) 
103 119 139 152 159 150 164 172 

ROA 4.03% 3.94% 3.76% 2.67% 3.36% 2.26% 2.25% 2.98 

NPM 9.10% 8.38% 8.52% 6.43% 7.71% 8.86% 9.10% 9.29% 

Sumber: Statistik Kementerian BUMN, diolah.  

 

Untuk mencapai tujuan dan memberikan nilai kepada masyarakat, BUMN 

harus secara aktif dimiliki dan dikelola dengan menetapkan tujuan dan misi secara 

jelas sehingga selaras dengan tujuan dan outcome yang diinginkan. Sebagai badan 

usaha publik, maka BUMN harus transparan dan akuntabel dengan membuat 

laporan yang berkualitas, tepat waktu dan dapat diandalkan terkait kinerja dan 

aktivitas BUMN, serta harus membangun kepercayaan dengan masyarakat dan 

pemangku kepentingan lain (PWC 2015). 

Dalam rangka pengembangan BUMN, pemerintah diharapkan membuat 

kebijakan dengan mengedepankan tiga prinsip utama yaitu clear objective 

(terdapat mandat yang jelas bagi pengelola BUMN sehingga mereka hanya 

bertanggungjawab pada satu pintu dan kejelasan objektif perusahaan apakah 

bersifat komersial atau sosial), transparency (prinsip high disclosure baik untuk 

pemerintah maupun BUMN) dan political isolation (tugas pemerintah dibatasi 

hanya sebagai pengawas dan pengarah, sementara pengelola dilakukan oleh 

profesional secara mandiri), sehingga governance BUMN dapat dijalankan 

dengan baik (Pranoto 2011; Wong dan Simon 2004 ). 

Pemerintah telah menetapkan kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan 

kinerja BUMN, namun demikian kinerja BUMN masih perlu ditingkatkan. 

BUMN selama ini masih dinilai kurang baik karena BUMN belum dikelola secara 

profesional, besarnya pengaruh politik dalam pengelolaan BUMN, serta belum 

jelasnya pengaturan dalam undang-undang BUMN (Abeng 2005). Selain itu juga 

karena: 1) terjadinya penyimpangan policy direction; 2) tingginya political cost 

yang sulit diukur; 3) over-investment dan pemborosan; 3) adanya kemudahan dari 

negara merupakan bentuk subsidi yang setara dengan cost bagi rakyat banyak; 4) 

tidak peka terhadap lingkungan usahanya, lemah dalam persaingan, tidak lincah 

dalam bertindak, dan lamban mengambil keputusan; dan 5) privileges yang 

diberikan birokrasi harus dikompensasi dengan memberikan kemudahan kepada 

pihak lain (Budi 2012).  

Selanjutnya, Siswaji et al. (2014) menyatakan bahwa kinerja BUMN kurang 

baik, disebabkan antara lain oleh: 1) keterbatasan modal; 2) permasalahan 

pengelolaan yang disebabkan oleh (a) sistem tata kelola perusahaan; (b) faktor 

pengelola, baik kompetisi strategis dan manajerial maupun integritas pengelola; 3) 

dinamika persaingan yang tidak dapat diantisipasi dengan benar; dan 4) faktor 
institusi yang masih perlu diperbaiki (aspek legal, politik, dan sosial yang masih 

menjadi kendala BUMN). Sementara itu Akbar (2014) menyatakan bahwa BUMN 

tidak dapat berkinerja baik karena: 1) terkendala birokrasi yang rumit; 2) 

dihadapkan pada sanksi terkait dengan luasnya definisi keuangan negara; 3) 
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memiliki kewajiban melaksanakan kemanfaatan umum dengan tetap 

memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN; 4) BUMN wajib 

menyetorkan dividen pada negara; dan 5) adanya praktik kecurangan. 

Problem lain yang menghambat kinerja BUMN adalah dualisme yang 

dihadapi pimpinan puncak BUMN terkait status BUMN sebagai kekayaan negara 

yang dipisahkan, adanya intervensi politik dan tidak transparan (Wong dan Simon 

2004; dan Pranoto 2015). Banyak kasus kebijakan bisnis yang dipidanakan, 

sehingga membuat banyak Direksi BUMN memutuskan untuk tidak melakukan 

corporate action yang signifikan (Pranoto 2015). Pengelolaan organisasi, 

pembelajaran individual serta pembelajaran kolektif pada BUMN ABC 

menunjukkan tren yang semakin membaik, namun masih ditemukan kelemahan 

daya saing yang dapat berakibat fatal yang sering kali dipicu faktor internal dalam 

perusahaan sendiri, antara lain birokrasi berlebihan, budaya organisasi yang 

tertutup, kelemahan kapasitas SDM, dan kurangnya kompetensi yaitu 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap (Daryono 2016).  

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja BUMN antara lain adalah lemahnya kelembagaan, adanya intervensi 

politik DPR dalam pengelolaan BUMN, masih adanya kebijakan pemerintah yang 

kurang mendukung BUMN, lemahnya daya saing, SDM yang kurang 

kapabilitasnya, serta lemahnya tata kelola (governance) BUMN. 

Upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja BUMN diantaranya dengan 

membentuk holding untuk BUMN-BUMN yang sejenis bidang usahanya. 

Pembentukan holding company ini telah dilakukan di beberapa bidang usaha, 

diantaranya PT Pupuk Indonesia Holding Company untuk BUMN di bidang 

industri pupuk, PT Semen Indonesia Holding Company untuk BUMN di bidang 

industri semen, serta PT XYZ Holding Company di bidang usaha perkebunan dan 

farmasi, dan BUMN ABC Holding untuk BUMN di bidang usaha perkebunan. 

Pasca dibentuknya Semen Indonesia sebagai strategic holding terlihat 

dampak positif pada kinerja keuangan serta kapasitas produksi yang meningkat 

cukup signifikan. PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) yang merupakan 

gabungan dari PT Pupuk Sriwijaya (Persero), PT Pupuk Kujang (Persero), PT 

Pupuk Iskandar Muda (Persero), PT Petro Kimia (Persero), dan PT Pupuk 

Kalimantan Timur (Persero) menciptakan optimalisasi kinerja perusahaan yang 

terlihat dari naiknya aset dari 2 triliun menjadi 5 triliun, tanpa ada perubahan 

produksi, dan hanya dengan mekanisme pengaturan (Pranoto dan Makaliwe 

2013). Pada tahun 2017 PIHC untung 3.08 triliun, sedangkan PT Semen Indonesia 

untung 2.01 Triliun. 

Bentuk holding company memungkinkan perusahaan membangun, 

mengendalikan, mengelola, mengkonsolidasikan serta mengkoordinasikan 

aktivitas dalam sebuah lingkungan multibisnis. Juga menjamin, mendorong, serta 

memfasilitasi perusahaan induk, anak-anak perusahaan, serta afiliasinya guna 

peningkatan kinerja. Holding mampu membangun sinergi di antara perusahaan 

yang tergabung dalam holding company serta memberikan support demi 

terciptanya efisiensi. Dari sisi kepemimpinan juga terjadi institusionalisasi 

kepemimpinan individual ke dalam sistem (The Jakarta Consulting Group 2015). 

Campbell et al. (2014) mengidentifikasikan nilai tambah yang dapat 

diperoleh perusahaan karena tergabung dalam sebuah holding meliputi: 
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1) kesatuan pelayanan; 2) penjualan antar unit; 3) skala ekonomi; 4) berbagi 

sumber daya; 5) multikompetensi; 6) integrasi vertikal; 7) berbagi pengetahuan; 8) 

pengembangan bisnis baru; dan 9) manajemen risiko. Pranoto dan Makaliwe 

(2013), menyatakan bahwa keberhasilan pembentukan holding company BUMN 

semen dan pupuk dipengaruhi juga oleh strategi-strategi yang diterapkan oleh 

holding company. Strategi yang digunakan diantaranya: 1) pengintegrasian sistem 

pemasaran seluruh anak perusahaan; 2) pengintegrasian fungsi pengambilan 

kebijakan; 3) pengintegrasian fungsi pengadaan; 4) pengintegrasian fungsi 

keuangan termasuk pembiayaan; dan 5) pengintegrasian fungsi investasi. 

Pembentukan holding company BUMN cenderung menunjukkan dampak 

positif bagi kinerja perusahaan, kecuali BUMN ABC Holding yang kinerjanya 

belum membaik dan jauh dari target yang dicantumkan dalam proposal holding. 

Kondisi ini akan memunculkan pertanyaan lebih lanjut mengenai bagaimana 

kondisi sebenarnya kinerja BUMN ABC Holding, mengapa masih merugi, dan 

bagaimana cara untuk meningkatkan kinerjanya. Belum baiknya kinerja BUMN 

ABC Holding di tengah tren implementasi kebijakan dan strategi holding untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan, menjadi alasan dipilihnya BUMN ABC 

Holding sebagai studi kasus penelitian ini.  

Dalam kajian Restrukturisasi BUMN Perkebunan Menjadi World Class 

Holding Company yang menjadi dasar pembentukan Holding Company BUMN 

ABC, telah diproyeksikan laba BUMN ABC Holding tahun 2016 sebesar Rp7.07 

triliun dan tahun 2017 Rp11.28 triliun (Kementerian BUMN 2013). Namun pada 

kenyataannya BUMN ABC Holding tahun 2015 rugi usaha Rp1.08 triliun, tahun 

2016 rugi Rp1.73 triliun, tahun 2017 laba Rp0.74 triliun, namun pada semester I 

2018 kembali rugi Rp0.25 triliun. Kondisi ini menggambarkan kinerja keuangan 

BUMN ABC Holding belum sesuai dengan yang diharapkan dalam proposal 

holding. 

Sebagai negara agraris, Indonesia seharusnya dapat memanfaatkan potensi 

berupa tanah yang subur, curah hujan yang tinggi serta cahaya matahari sepanjang 

tahun sebagai modal dasar perkembangan sektor pertanian dan perkebunan dalam 

mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun faktanya, kinerja BUMN ABC 

Holding justru belum membaik. Rasio profitabilitas yang ditunjukkan dengan 

return on assets (ROA), return on equity (ROE) dan net profit margin (NPM) 

terus mengalami penurunan. 

Sementara itu sebagai benchmark, PT Astra Agro Lestari Tbk. (AALI) yang 

juga bergerak di bidang usaha perkebunan, membukukan kenaikan laba bersih 

hingga 38.97% pada periode 2014, menjadi Rp2.5 triliun dari setahun sebelumnya 

Rp1.8 triliun. Pendapatan bersih emiten berkode saham AALI tersebut melonjak 

menjadi Rp16.3 triliun dari sebelumnya Rp12.67 triliun (Istiati 2014). Dalam 

tahun 2016 Laba AALI mencapai Rp2.06 triliun dan tahun 2017 mencapai Rp2.18 

triliun (PT Astra Agro Lestari 2018). 

Hutang BUMN ABC Holding tahun 2017 mencapai Rp61.69triliun atau 

53.95% dari total aset yang dimiliki seluruh BUMN ABC. Dari 14 BUMN ABC, 

terdapat 7 BUMN ABC yang memperoleh untung yaitu BUMN ABC III, IV, V, 

VI, X, XI dan XII, yang lainnya masih merugi. Namun demikian rendahnya 

kinerja BUMN ABC Holding tersebut belum bisa diidentifikasikan apakah 

disebabkan oleh kurang sesuainya strategi yang dibangun pada level holding 
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ataukah karena memang buruknya kinerja anak perusahaan, atau dampak dari 

penurunan harga komoditas perkebunan. 

Kinerja BUMN ABC diukur sesuai dengan Kep-100/MBU/2002. Sesuai 

dengan ketentuan ini, aspek kontinuitas produksi hanya dinilai sebesar 3% dari 

penilaian kinerja BUMN ABC secara keseluruhan. Sampai dengan saat ini kriteria 

dan metode pengukuran kinerja holding company bagi perusahaan induk, belum 

ditetapkan oleh Kementerian BUMN. 

Menyikapi makin rendahnya kinerja BUMN ABC Holding sebagai BUMN 

utama sektor perkebunan, pada tahun 2014 pemerintah sesuai Keputusan Menteri 

Keuangan Nomor 468/KMK.06/2014 tanggal 1 Oktober 2014 telah membentuk 

holding company BUMN perkebunan dengan menunjuk BUMN ABC III sebagai 

perusahaan induk. Pada awal proses pembentukan holding BUMN perkebunan ini 

masih menghadapi hambatan psikologis maupun teknis terkait pemeranan BUMN 

ABC III selaku perusahaan induk. BUMN ABC III selaku perusahaan induk 

belum mampu menyinergikan aktivitas masing-masing BUMN ABC lain sebagai 

perusahaan anak, sehingga kebijakan dan operasional BUMN ABC masih 

terkesan berjalan sendiri-sendiri. Selain itu, terdapat beberapa persoalan keuangan 

dan operasional BUMN ABC Anak, yang belum dapat diselesaikan oleh BUMN 

ABC III selaku perusahaan induk (BPKP 2016). 

Pemerintah telah mengambil beberapa kebijakan untuk meningkatkan 

kinerja perusahaan perkebunan, namun masih terdapat beberapa kebijakan 

pemerintah dalam mendorong kinerja BUMN ABC Holding, yang masih belum 

berjalan dengan baik. Sebagai contoh, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan 

untuk membeli ethanol untuk campuran BBM, dan kemudian memerintahkan 

kepada BUMN ABC untuk membangun pabrik etanol. Etanol yang kemudian 

diproduksi oleh BUMN ABC X ternyata yang dibeli oleh PT Pertamina hanya 

sebanyak 0.24% dari kapasitas produksi BUMN ABC. Begitu pula kelebihan 

pasokan listrik di beberapa pabrik gula di Jawa Tengah dan Jawa Timur belum 

juga dibeli oleh PLN, dengan alasan pasokan daya PLN telah melebihi 

permintaannya. Contoh lainnya, dalam tahun 2015 Kementerian BUMN telah 

menugaskan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, untuk membeli gula produksi 

BUMN ABCdan PT XYZ. Kebijakan ini tidak dapat dilaksanakan, karena 

dianggap tidak menguntungkan BUMN ABC dan PT XYZ (BPKP 2016). 

Menurut Undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, maksud 

dan tujuan pendirian persero, termasuk dalam hal ini BUMN ABC, adalah untuk 

menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, 

serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan. Pada persero ini 

juga berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip undang-undang tentang 

perseroan terbatas. Dengan mengacu pada aturan undang-undang tersebut, persero 

beroperasi layaknya perusahaan-perusahaan lain yang bertujuan untuk memupuk 

keuntungan. Namun demikian, Undang-undang nomor 19 tahun 2003 tersebut 

juga mengatur bahwa pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada 

BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap 

memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN tersebut. 

Melihat kompleksitas permasalahan BUMN ABC Holding dan 

karakteristiknya selaku persero tersebut di atas, peningkatan, kinerja BUMN 

ABC, memerlukan upaya baik dari sisi pemerintah, maupun dari sisi BUMN ABC 



 

7 

 

Holding itu sendiri. Dari uraian sebelumnya, tergambar kelemahan-kelemahan 

dari sisi strategi internal BUMN ABC Holding, maupun kebijakan pemerintah. 

Oleh karena itu, sinergi antara penetapan dan implementasi kebijakan pemerintah 

yang kondusif dan konsisten terkait BUMN ABC Holding, dengan strategi yang 

tepat dan handal dari manajemen BUMN ABC Holding sangat dibutuhkan dalam 

rangka peningkatan kinerja BUMN ABC sebagai holding BUMN perkebunan.  

BUMN ABC Holding secara umum mengoperasikan perkebunan kelapa 

sawit, karet, tebu, teh, kopi, dan kakao yang masing-masing mencakup areal 

seluas 565704 hektar, 157462 hektar, 53054 hektar, 30402 hektar, 13185 hektar, 

dan 6366 hektar. Untuk mendukung operasinya tersebut, BUMN ABC Holding 

mempekerjakan karyawan tetap sebanyak 127369 orang ( BUMN ABC Holding 

2017). Mempertimbangkan luasnya cakupan perkebunan BUMN ABC Holding 

dan lapangan kerja yang diciptakannya, serta dampak langsung kinerjanya kepada 

pendapatan negara, maka studi untuk mengembangkan kebijakan dan strategi 

guna meningkatkan kinerja BUMN ABC Holding menjadi sangat penting.  

Dalam pengembangan kebijakan dan strategi untuk peningkatan kinerja 

BUMN ABC Holding ini, dibutuhkan analisis yang mendalam mengenai sistem di 

BUMN ABC Holding dan sub sistem yang tercakup di dalamnya agar dapat 

melihat permasalahan secara holistik dan integratif. Oleh karena itu pendekatan 

sistem diperlukan dalam studi ini. Marimin dan Maghfiroh (2010) menyatakan 

bahwa dengan pendekatan sistem dapat diketahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku dan keberhasilan suatu organisasi. Metode ilmiah dapat 

menghindarkan manajemen mengambil kesimpulan-kesimpulan yang sederhana 

dan simplisit yang searah dari suatu masalah yang disebabkan oleh penyebab 

tunggal. Pendekatan sistem dapat memberikan landasan pemikiran yang lebih luas 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku sistem dan memberikan 

dasar pemahaman penyebab ganda dari suatu masalah dalam kerangka sistem. 

Pendekatan sistem ini bertolak belakang dengan pemahaman yang bersifat 

tradisional reduksionis, analitik, yang memandang segala sesuatu merupakan 

penjumlahan dari bagian-bagiannya, systems thinking memandang pada 

keseluruhan dan pada bagian-bagian, pada hubungan antar bagian serta 

mempelajari keseluruhan dalam rangka memahami bagian-bagian (O’Connor dan 

Mc Dermot 1977; Trilestari dan Almamalik 2008). Dengan mempertimbangkan 

permasalahan dan kompleksitasnya terkait kinerja BUMN ABC Holding, serta 

dampaknya terhadap keuangan dan perekonomian negara secara keseluruhan, 

maka perlu dilakukan penelitian yang terkait dengan “Kebijakan dan Strategi 

Peningkatan Kinerja BUMN ABC Holding”. 

 

 

Perumusan Masalah 
 

Penelitian terkait kebijakan dan strategi untuk peningkatan kinerja BUMN 

ABC setelah holding company selain belum pernah dilakukan di Indonesia, juga 

didasarkan pada kompleksitas permasalahan di BUMN ABC. Penelitian yang 

akan dilakukan ini, tidak hanya menganalisis faktor-faktor apa yang menyebabkan 

tidak baiknya kinerja BUMN ABC, namun juga dimaksudkan untuk merumuskan 

kebijakan dan mengembangkan strategi sebagai usulan yang bisa dilaksanakan 
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oleh BUMN ABC Holding dan stakeholder lain terkait dalam rangka 

meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan agar menjadi lebih baik. 

Beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan dalam merumuskan 

kebijakan dan membangun strategi untuk peningkatan kinerja BUMN ABC 

Holding adalah sebagai berikut: 

1) BUMN ABC telah mempunyai pengalaman dalam bidang usaha perkebunan 

dan memperoleh kemudahan-kemudahan dari pemerintah dalam 

melaksanakan bisnisnya. Namun kelebihan ini tidak dikelola dan 

dimanfaatkan dengan optimal oleh Direksi dan karyawan BUMN ABC. Hal 

ini dapat diindikasikan dari kinerja BUMN ABC yang makin menurun, 

bahkan beberapa BUMN ABC terus mengalami kerugian, sehingga dalam 

laporan keuangan konsolidasi tahun 2015 maupun 2016, dan Semester I tahun 

2018 BUMN ABC Holding mengalami kerugian usaha. 

2) Pemerintah telah menetapkan ukuran kinerja perusahaan perkebunan, yang 

kriterianya sama dengan perusahaan manufaktur, namun belum menetapkan 

ukuran kinerja yang menggambarkan capaian kinerja holding dibandingkan 

dengan rencananya. Selain itu terdapat perusahaan perkebunan yang tidak 

tergabung dalam holding BUMN ABC Holding dan menjadi anak perusahaan 

BUMN Holding yang lain. 

3) Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk meningkatkan 

kinerja BUMN ABC, diantaranya membentuk holding company, memberikan 

tambahan modal, memberikan jaminan pembelian produk BUMN ABC  

seperti bio ethanol yang akan dibeli oleh PT Pertamina, kelebihan pasokan 

listrik dari pabrik gula yang akan dibeli oleh PT PLN. BUMN ABC Holding 

juga telah melakukan strategi untuk peningkatan kinerja BUMN ABC 

Holding dan anak perusahaannya, antara lain dengan melakukan 

restrukturisasi hutang anak perusahaan, melakukan sentralisasi pembelian 

kebutuhan utama perkebunan, melakukan pengurangan jumlah SDM. 

Kebijakan dan strategi tersebut di atas ternyata belum mampu meningkatkan 

kinerja BUMN ABC Holding, sebagaimana terlihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3  Perbandingan kinerja keuangan sebelum, setelah, dan prognasa Holding 

URAIAN 

KINERJA 

SEBELUM 

HOLDING 

(2009-2013) 

KINERJA 

SETELAH 

HOLDING 

(2014-2013) 

PROGNOSA 

KINERJA 

HOLDING 

(2014-2019) 

KINERJA KEUANGAN   Pertumbuhan 

Penjualan 6.75% (3.56)% 22.70% 

Laba Bersih 2.52% (65.25)% 50.44% 

Aset 17.96% 23.60% 12.20% 

Kewajiban 20.23% 11.59% 10.60% 

Ekuitas 13.42% 51.61% 15.31% 

RASIO KEUANGAN   Rata-Rata 

NPM 7.23% (1.25)% 11 

DER 187.18% 139.23% 191 

DAR 65.42% 56.96% 65.78 

ROA 5.34% 0.22% 12.38 

ROE 14.93 (0.56)% 35.2 
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Dari Tabel 3 terlihat terlihat bahwa kinerja keuangan BUMN ABC Holding 

setelah holding tidaka lebih baik dari sebelum holding, dan jauh dari yang 

ditargetkan dalam proposal holding. Pertumbuhan penjulan dan laba bersih lebih, 

dan rata-rata NPM, ROA dan ROE lebih  rendah dari sebelum holding dan 

prognosa holding,  Pertumbuhan aset dan ekuitas, DER dan DAR lebih baik dari 

sebelum holding dan prognosa holding, disebabkan adanya revaluasi aset. 

Berdasarkan kondisi permasalahan di atas, maka beberapa pertanyaan 

penelitian yang diajukan adalah: 

1) Bagaimana gambaran dan analisis komprehensif terkait penurunan kinerja 

BUMN ABC Holding dan anak perusahaannya, sehingga tidak mampu 

bersaing dengan perusahaan swasta yang bergerak di bidang perkebunan. 

Faktor internal dan eksternal apa yang mempengaruhi kinerja BUMN ABC 

Holding tersebut. 

2) Apa kelemahan kebijakan pemerintah dan strategi yang telah dibangun oleh 

BUMN ABC Holding sehingga tidak mampu meningkatkan kinerja BUMN 

ABC Holding. 

3) Bagaimana kebijakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan strategi yang 

perludilakukan oleh BUMN ABC Holding untuk meningkatkan kinerja 

BUMN ABC Holding. 

 

 

Tujuan Penelitian 

 

Mengacu pada rumusan permasalahan di atas, tujuan penelitian adalah 

untuk: 

1) Menganalisis perkembangan kinerja anak perusahaan BUMN sebelum dan 

setelah dilakukan holding, kinerja holding dibandingkan proposal, dan faktor-

faktor yang mempengaruhi kinerja BUMN ABC Holding termasuk anak 

perusahaannya. 

2) Menganalisis dan merumuskan kebijakan yang perlu dilakukan oleh 

pemerintah untuk meningkatkan kinerja BUMN ABC Holding dan anak 

perusahaannya, termasuk usulan sistem penilaian kinerja BUMN perkebunan 

dan holding BUMN perkebunan, serta bentuk holding BUMN perkebunan. 

3) Menganalisis dan merumuskan strategi yang perlu dilakukan oleh BUMN 

ABC Holding untuk meningkatkan kinerja BUMN ABCsecara keseluruhan. 

 

 

Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, diantaranya: 

1) Memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah terutama Kementerian 

BUMN, dalam menyusun kebijakan untuk peningkatan kinerja BUMN ABC 

Holding; 

2) Memberikan sumbangan pemikiran kepada BUMN ABC Holding dalam 

merumuskan strategi untuk meningkatkan kinerja BUMN ABC secara 

keseluruhan; 
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3) Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman baru terkait 

dengan peran Holding Company dalam peningkatan kinerja BUMN; 

4) Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu sistem khususnya 

yang terkait dengan peningkatan kinerja BUMN ABC Holding dan BUMN 

holding lain. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

Beberapa hal yang menjadi batasan dan ruang lingkup penelitian ini antara 

lain adalah: 

1) Perusahaan holding yang akan menjadi target analisis adalah BUMN di 

bidang perkebunan, khususnya BUMN ABC Holding; 

2) Penelitian yang akan dilakukan terbatas pada analisis dan usulan rekomendasi 

kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang terkait dengan 

kelembagaan, competitive advantages, dan governance; 

3) Fokus penelitian pada BUMN ABC Holding adalah analisis dan rekomendasi 

dalam rangka meningkatkan kinerja BUMN ABC Holding secara 

keseluruhan, yang terkait dengan strategi penjualan, SDM, investasi, 

produksi, pengadaan barang dan jasa, dan pembiayaan. 

4) Kebijakan dan strategi yang diusulkan, sesuai dengan bentuk holding yang 

ada saat ini. 

 

 

Kebaruan (Novelty) 

 

Kebaruan dari penelitian ini meliputi:  

1) Penggunaan soft system methodology (SSM), dikombinasikan dengan 

strategic assumption surfacing and testing (SAST), interpretive structural 

modeling (ISM), dan analitical network process (ANP) yang sebelumnya 

belum pernah dilakukan dalam menganalisis kebijakan dan strategi untuk 

peningkatan kinerja perusahaan, sehingga diharapkan dapat diidentifikasi 

penyebab hakiki dari belum baiknya kinerja BUMN ABC Holding dan 

disampaikan alternatif kebijakan dan strategi untuk peningkatan kinerja 

BUMN ABCsecara keseluruhan; 

2) Output analisis lingkungan strategis terkait dengan cara penilaian kinerja 

BUMN Perkebunan yang disamakan dengan BUMN manufaktur, dan 

penilaian kinerja BUMN Holding merupakan hal baru yang belum diketahui 

oleh BUMN ABC Holding secara jelas; 

3) Mengusulkan rumusan kebijakan yang perlu dilakukan pemerintah terutama 

oleh Kementerian BUMN termasuk rumusan sistem penilaian kinerja,  model 

BUMN ABC Holding, dan strategi yang perlu dilakukan oleh BUMN ABC 

Holding dalam meningkatkan kinerja BUMN ABC secara keseluruhan. 

 

 




