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Peranan dan Kedudukan BUMN dalam Kerangka 

Otonomi Daerah 

1. Tujuan BUMN 

Oleh: 

Dr. fr. . Muhammad Said Didu 

Sekretaris Kementrian Negara BUMN 

Dengan adanya kebijakan mengenai otonomi daerah, BUMN tidak 

mengalami perubahan yang besar dalam operas! dan intensitas bisnis. Perubahan 

yang terjadi hanya pada mekanisme dan operasi-operasi perijinan sebagai 

regulator. Beberapa peraturan perundangan baru terkait pengelolaan BUMN yaitu 

Undang-Undang No. 19 /2003 tentang BUMN, Undang-Undang tentang Perseroan 

Terbatas, dan Undang-Undang tentang Pasar Modal. Peraturan perundangan 

tersebut menjadi landasan bagi operasi BUMN. 

BUMN adalah badan usaha yang sebagian besar atau seluruh modalnya 

dimiliki oleh Negara (minimal 51%) melalui penyertaan langsung yang berasal dar! 

kekayaan Negara yang dlpisahkan. BUMN terdiri dar! Perusahaan Perseroan 

(Persero) dan Perusahaan Umum (Perum). BUMN adalah Kekayaan Negara yang 

dipisahkan dan dikelola berdasarkan mekanisme ko~POrasi. Aset BUMN adalah 

Cisetjbarang milik BUiviN bukan asetjbarang milik Negara. 

Privatisasi yang dilakukan terhadap BUMN adalah berdasarkan kinerja suatu 

BUMN. Salah satu hal yang berkaitan erat _dengan hal tersebut adalah kemampuan 

BUMN untuk mensinergikan semua stakeholder yang terkait seperti Pemerintah 

Daerah dan community development. BUMN juga perlu melakukan manajemen 

yang balk terhadap berbagai posisi konflik untuk menempatkan kepentingan dari 

Pemerintah Daerahr masyarakat dan BUMN itu sendiri. 

Undang-Undang No. 32/2004 mengenai otonomi daerah yang merupakan 

revisi Undang-Undang No. 22/1999 adalah landasan pengaturan yang seringkali 

menimbulkan bias dalam aplikasi di daerah. Kadang terjadi intervensi dar! 

pemerintah daerah terhadap BUMN di daerah, sehingga bentuk-bentuk 

pelanggaran seperti itu perlu dihindarkan. 

1 



Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU 19/2003 tentang BUMN, maksud dan 

tujuan pendirian BUMN adalah; 

1) Memberikan sumbangan bagi perkernbangan perekonomian nasional pada 

urnurnnya dan penerirnaan Negara pada khususnya; 

2) Mendapatkan laba; 

3) Menyelenggarakan kemanfaatan urn urn berupa penyediaan barang atau 

jasa yang bermutu tinggi dan rnernadai bagi pernenuhan hajat hidup orang 

banyak; 

4) Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan 

oleh sektor swasta dan kopera5i; 

5) Turut aktif memberikan birnbingan dan bantuan kepada pengusaha 

golongan ekonomi lernah, ko;::>erasi, dan rnasyarakat. 

Butir 1 dan 3 pada pasal tersebut rnenunjukkan bahwa BUMN memiliki 

peran yang besar dalam perkembangan perekonornian dan penyediaan fasilitas 

umum. Untuk mencapai tujuan tesebut BUMN perlu mengesampingkan 

kepentingan perolehan laba. Pengadaan listrik melalui PT. PLN di wilayah Indonesia 

Timur, Kapal dar; PT. Peln! yang rnencapai pulau-pulau keel! di seluruh nusantara 

merupakan bentuk realisasi tujuan pendirian BUMN yang tidak berorientasi 

terhadap profit tetapi demi kepentingan hajat hidup orang banyak. Secara 

Ketatanegaraan (Pasal 33 UUD 1945), Pernerintah berfungsi : 

1) Selaku penguasa di bidang pemerintahan umum (Regulator) diserahkan 

kepada menteri-menteri teknis 

2) Selaku pengusaha (operator) diserahkan kepada menteri yang mewakili . 

pemerintah selaku pemegang saharn / pernilik modal. 

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa kedudukan menteri adalah selaku 

pemegang saham/pemilik modal dalarn kaitannya dengan BUMN. 



2. Sekilas Kerja BUMN 

Terjadi fluktuasi dividen dari tahun ke tahun. Pernah berlaku aturan tentang 

dividen dimana 50% dar! keuntungan BUMN adalah untuk negara berapapun 

keuntungan yang dlperoleh. Belakangan kebijakan tersebut diperbiJiki dan 

disesuaikan dengan kebutuhan BUMN untuk pengembangan usaha dan community 

development, misalnya sebagian keuntungan dialokasikan untuk replanting, pada 

tambang dialokasikan untuk pengembangan tambang baru, dsb. 
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BUMN dad tahun ke tahun sejak 2001-2005 mengalami perbaikan secara 

umum dar! segi profit. Hal inl ditunjukkan dengan peningkatan keuntungan yang 

dUringi dengan penurunan kerugian dar! tahun ke tahun. 
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II! Privatisasd 
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Gambar 3. Realisasi Privatisasi (Triliun) 

Salah satu program Kementrian Negara BUMN adalah mengurangi 

privatisasL Dapat diketahui bahwa privatisasi mengalami penurunan dar! tahun ke 

tahun. Bahkan target privatisasi tahun 2005 sebesar Rp. 3,50 triliun diprediksi 

dengan Realisasi Rp. 0,00. 
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Gambar 4. laporan Keuangan BUMN 2002-2005 

Dari gam bar 4 dapat diketahui bahwa laba bersih, total ekuitas dan 

pertambahan tahun memiliki korelasi positif. Laba bersih yang diperoleh cenderung 

meningkat setiap tahunnya. 
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Gambar 5. Program GCG 2002-2005 

Program GCG disosialisasikan ke 80 BUMN pada tahun 2005 dan jauh lebih 

meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan review, baru dilaksanakan 

pad a tahun 2004. 

1. Kinerja BUMN: Perbankan dan Jasa Lainnya 

Pada tabel 1 dapat diketahui bahwa bidang jasa yang relatif mengalami 

peningkatan laba bersih adalah konsultan konstruksi. Sedangkan untuk BUMN lain 

cukup fluktuatif. 

Tabell. laba bersih BUMN bidang perbankan 

No BUMN per Sektor laba Bersih (triliun) 

(Est) 
2003 2004 2005 

1 Perbankan ~.3 12.6 7.5 

2 Asuransi 1.5 1.4 1.7 

3 Jasa Pembiayaan 0.1 (0.9) 0.3 

4 Jasa Konstruksi 0.1 0.2 ~.3 

5 Konsultan Konstruksi (0.1) 0.0 0.4 

6 Penunjang Konstruksi 0.2 0.3 0.2 

17 lJasa Penilal 0.1 0.5 0.1 

~ )asa Lainnya 0.0 0.6 ~.3 

~ Perjan Rumah Sakit (0.4) 0.1 p.O 
Total ~.8 14.8 10.8 
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2. Kinerja BUMN: Logistik dan Pariwisata 

Diprediksi akan terjadi penlngkatan keuntungan bidang usaha penerbangan, 

pengerukan dan kebandarudaraan (Tabel 2). 

Tabel 2. laba bersih BUMN bidang logistik dan pariwisata 

No BUMN per Sektor lalla Bersih (triliun) 

(Est) 
2003 2004 2005 

1 Angkutan Darat (0.07) (0.00) 0.00 

2 Dok dan Perkapalan (0.05) (0.10) 0.01 

3 Industri Farmasi 0.00 0.20 0.02 

4 Kawasan Industri 0.04 0.31 0.03 

5 Kebandarudaraan 0.39 0.71 0.75 

6 Log isti k 0.14 0.03 0.01 

7 Pariwisata (0.03) 0.06 0.03 

8 Pe!abuhan 0.87 0.99 0.99 

9 Pelayaran (0.36) (0.21) 0.04 

10 Pengerukan (0.01) (0.02) (0.04) 

11 Usaha Penerbangan 0.14 (1.21) 0.00 

Total 1.06 0.77 1.83 

3. Kinerja BUMN: Agro Industri 

Pada bidang kehutanan diprediksi pada tahun in! akan terjadi peningkatan 

laba karena pencabutan ijin terhadap Inhutani dibatalkan, sehingga Inhutani dapat 

kembali berkegiatan. Hal ini dilakukarr untuk menghindari pengelolaan oleh 

swasta. 

Untuk komoditi kertas diperlukan kajian ulang karena banyak perusahaan 

yang gulung tikar, padahal peluang untuk mendapatkan bahan baku masa kayu 

lebih mudah 5-8 kali di bandingkan dengan negara lain. 

Pada sektor usaha perikanan dar; 4 BUMN di bidang' perikanan berdasarkan 

data yang ada semuanya mengalami kerugian dan digabung menjadi satu BUMN. 

Tetapi data tersebut perlu dikaji ulang karena secara logika bisnis tidak akan 

terjadi kebangkrutan BUMN bidang perikanan. Pengembangan bidang perikanan 



oleh swasta juga sulit dilakukan di Indonesia. Hal ini memerlukan pengkajian ulang 

secara profesionai oleh para ahli. 

Tabel 3. laba bersih BUMN bidang logistik dan agroindustri 

N 
0 BUMN per Sektor laba Bersih (trmun) 

2003 2004 Est 2005 

1 Kehutanan (0.19) 0.17 0.07 

2 Kertas (0.15) 0.00 (0.03) 

3 Percetakan dan Penerbitan 0.09 0.10 0.10 

4 Perikanan 0.00 0.00 0.00 

5 Perkebunan 0.28 1.04 1.00 

6 Pertanian 0.01 0.02 0.01 

7 Pupuk 0.69 0.65 0.54 

Total 0.72 1.97 1.68 

Perkembangan usaha di bidang perkebunan memillki peluang untuk 

dikembangkan karena mengalami peningkatan laba, terutama perkebunan karet. 

Sedangkan khusus untuk perkebunan teh mengalami penurunan dan menyebabkan 

kerugian. 

4. Kinerja BUMN: PISET 

Tabel 4. Laba bersih BUMN bidang PISET 

~o GUMN per Sektor laba Bersih (triliun) 

2003 2004 Est 2005 

1 Aneka Industri (0.05) (0.04) 0.00 

2 Baja dan Konstruksi 
. 

0.14 0.46 0.59 

3 Energi (5.18) (0.71) (1.30) 

4 Industri Berbasis Teknologi (0.01) 0.00 0.03 

5 Industri Pertahanan 0.03 0.04 0.01 

6 Industri Sandang (0.11) (0.03) 0.14 

7 Pertambangan 0.27 0.99 0.98 

8 Semen 0.37 0.53 0.78 

9 Telekomunikasi 6.06 6.10 7.80 

TOTAL 1.51 7.32 9.02 

PERTAMINA 3.90 8.87 11.3 



Dar! seluruh bidang usaha khususnya energi yang salah satunya adalah PT. 

PLN mengalami kerugian. Pada tahun 2003 mengalami PT. PLN kerugian 

sebanyakRp. 5,18 triiiun, 2004 kerugian sebesar Rp. 710 milyar, da pada tahun 

2005 kerugian sebesar Rp. 1,5 triliun. 

Hal ini terjadi akibat kenaikan harga BBM. Jika tahun 2006 kerugian in! 

tidak diantlsipasi dengan kenaikan tarif dasar listrik maka PT. PLN memerlukan 

subsidi dari pemerintah sebanyak Rp. 48 trllJun. Sedangkan pada rencana 

anggaran 2006, PT. PLN hanya mendapat subsidi sebanyak Rp. 15 triliun. Biaya 

produksi listrik per KwH adalah sebesar Rp. 1800-2500 dengan BBM sebagai bahan 

utama dalam produksi, sedangkan tarif dasar listrik hanya Rp. 518/KwH. O!eh 

karenanya, untuk menghemat biaya produksi listrik dan menekan tarif dasar listrik, 

perlu dipikirkan energi altematif pengganti BBM dalam produksi. Misalnya batubara 

menyebabkan biaya produksi listrik hanya sebesar Rp. 350, gas kurang dari Rp. 

350 atau dengan nukiir yang sekitar Rp. 150 tiap KwH. 

- . 5. Nilai Kapitalisasi Saham BUMN terhadap Kapitalisasi BEJ 

per 2 Desember 2005 (Rp.M) 12.26% 
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Gambar 6. Kapitalisasi Saham BUMN terhadap Kapitalisasi BEJ 

36.23% 

Persentase NHai Kapitalisasi Saham BUMN per 2 Desember 2005 mencapai 

35.6% dar! Kapitalisasi BEJ. Pr!vatisasi masih tetap harus dHakukan, masalah yang 

muncul jika privatisasi dilarang sarna sekaii maka akan mematikan usaha di bursa 

saham. Dar! beberapa BUMN dapat diketahui trend yang ada di bursa saham. 

Pada umumnya saham BUMN yang ada di publik dimiliki oleh asing. Dikhawatirkan 

saat diberlakukan pasar bebas dapat terjadi guncangan pada beberapa BUMN 

karena dikuasai oleh asing. Dari seluruh saham yang ada di bursa saham rata-rata 



80% adalah milik asing. Misalnya pada beberapa BUMN seperti PT. BNI Memiliki 

1 % sahan untuk publik, PT. Antam jumlah saham publik sebesar sekitar Rp. 7 

triliun dan masih dimiliki negara sekitar 65%, PT. BRI 51% saham dimiliki oleh 

negara dan sisanya oleh publik. 

6. Nilai Perdagangan Saham BUMN terhadap Nifai 

Perdagangan BEJ per 2 Desember 2005 

12.26% 
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Gambar 7. Nilai Perdagangan Saham BUMN terhadap Nilai Perdagangan 
BEl 

Persentase Nilai Perdagangan Saham BUMN per 2 Desember 2005 mencapai 

20% dari Nilai Perdagangan BEJ. 

Tabel 5. Rekapitulasi Pokok Realisasi Program Kemitraan BUrJlN dengan Usaha Kedl 
Tahun 1989 sId Triwulan III Tahun 2005 _ 
(Dalam Jutaan Rupiah) 

2Td1..n2111 

3 Td1..n2ll2 

4Td1..nX03 

5Tch.n2Xl4 

6 Td1..n2D5(liw.l~tw.m) 



Program kemitraan BUMN dengan usaha ked! (PKBL) sudah dirintis sejak 

lama dengan berbagai cara. PKBL terbuka bag! siapapun termasuk Pemda. 

Mekanisme pemberian dana PKBL adalah secara langsung pada pelaku usaha 

binaan dan tidak melalui Pemda. Hal in! dilakukan untuk menghindari 

penyalahgunaan dana seperti money politic. Pernah terjadi adanya kasus kredit 

usaha ked I menengah tanpa agunan sejumlah Rp 200 Milyar yang dikeluarkan tiga 

hari sebelum pemilihan presiden tahap dua, menjadi kasus karena setelah diselidiki 

ternyata dana tersebut diterima oleh partai tertentu. 

Masih ada BUMN yang tidak sehat, kurang sehat dan masih merugi. Dari tahun 

ke tahun akan diupayakan agar jumlahnya menurun. 

Tabel 6. Proyeksi BUMN 2009 
No Uraian 2003 2009 

1 BUMN tidak sehat 7 6 

2 BUMN kurang sehat 40 10 

3 BUMN yang masih merugi 50 10 

4 Total Aset (Rp. Milyar) 1.163.644 2.061.466 

5 Total Ekuitas (Rp. Milyar) 397.198 703.661 

6 Total Pendapatan (Rp. Milyar) 464.205 1.073.734 

7 ROA rata-rata (%) 2,2 2,95 

8 ROE rata-rata (%) 6,45 8,64 

Kesimpulan atas Kinerja BUMN 

a. Faktor internal yang menjadi penghambat dalam kinerja BUMN adalah 

adanya kinerja yang belum optimal yang ditunjukkan dengan ROA dan ROE 

yang masih rendah, terjadinya overstaffing pada beberapa BUMN, dan 

kondisi operasional yang belum optimal yang dapat dilihat darl under 

utilised asset dan high overhead. Faktor penghambat tersebut dapat diatasi 

dengan meningkatkan kualitas manajemen, dilakukan restrukturisasi usaha, 

dan dilakukan sinergi/aliansi strategis. 

b. Faktor Eksternal yang menjadi penghambat kinerja BUMN adalah adanya 

intervensi beberapa pihak, kendala blrokrasi dan regulasi. Solus! dari 

masalah tersebut antara lain dengan dilakukannya restrukturisasi sektoral, 

menciptakan iklim yang konduslfr dan kemandirian BUMN. 
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c. Restrukturisasi BUMN dengan berdasarkan prinsip korporisasi dan profitisasi 

dapat menciptakan BUMN yang sehat, kompetitif, value optimal sehingga 

dapat memenuhi harapan stekeholder. 

3. Otonomi Daerah dan BUMN 

BUMN dalam kaitannya dengan Pemda di masa otonomi daerah di beberapa 

tempat seringkali mendapatkan kesulitan akibat besarnya keinginan Pemda untuk 

mendapatkan penerimaan yang lebih dari BUMN. Hal terse but menyebabkan 

Pemda menerapkan regulasi tambahan tentang pajak dan retribusi yang 

berlebihan/ keinginan untuk mendapatkan hak istimewa atas saham BUMN, dan 

keinginan untuk mengelola BUMN yang ada di wilayahnya. 

Dampak negatif yang muncul di masa reformasi adalah banyak timbulnya 

permasalahan hukum seperti okupasi, penjarahan aset BUMN, dll. Sesuai UU No. 

32/2004, kewenangan Pemerintah Pusat sebagai pemegang saham BUMN tidak 

termasuk kewenangan yang diberikan kepada Pemda. Selain itu dinyatak bahwa 

BUMN tidak berkewajiban untuk memberikan bagian labanya kepada Pemda 

sebagai sumber PAD (sebagaimana diatur UU No. 33/2004) diluar kewajiban 

normal yang sarna dengan swasta, yaitu Pajak dan Retribusi daerah. 

Sumber-sumber penerimaan daerah antara lain adalah PAD yang terdiri dan 

pajak daerah, retribusi daerah, hasH pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, 

lain-lain PAD yang sah; dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil, DAU 

dan DAK; serta lain-lain Pendapatan. Hal in! digambarkan !1ada UU No. 33/2004 

pasalS. 

Selain itu berdasarkan pasal 7 UU. No. 33/2004 tentang PKPD diyatakan 

bahwa dalam upaya meningkatkan PAD, Daerah dilarang menetapkan Perda 

tentang Pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi serta dilarang 

menetapkan Perda tentang pendapatan yang membatasi mobilitas Penduduk, lalu 

lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor impor. 

PP No. 2/2001 tentang pengamanan dan pengalihan·barang milik/kekayaan 

negara dar! pemerintah pusat kepada pemda dalam rangka pelaksanaan otonomi 

daerah. Dalam Peraturan Pemerintah in! yang dimaksud dengan barang 

milik/kekayaan negara yang selanjutnya disebut BM/KN adalah barang 

bergerak/barang tidak bergerak yang dimilikijdikuasai oleh instansi Pemerintah 



yang sebagian atau seluruhnya dibeli atas beban APBN atau dengan perolehan lain 

yang sah, yang tidak termasuk kekayaan negara yang dipisahkan (dikelola BUMN) 

dan kekayaan pemerintah daerah. 

Kontribusi langsung BUMN terbagi kedalam dua kelompok yaitu kontribusi 

secara langsung dan kontribusi tidak langsung. Kontribusi langsung bisa melalui 

pajak dan retribusi daerah, dividen, PUKK dan community development, kerugian 

akibat pelaksanaan publik service obligation seperti PT. KAI dan PT. Pelni, pajak 

penerangan jalan umum. Sedangkan kontribusi tidak langsung diberikan BUMN 

dengan efek ganda keberadaan BUMN di daerah seperti penciptaan iapangan usaha 

baru secara formal dan informal yang pada gilirannya akan menciptakan lapangan 

kerja baru, wajib pajak dan retribusi baru sebagai sumber pendapatan daerah. 

Prinsip-prinsip Kebijakan Pemerintah dalam kerangka Otonomi Daerah 

terdiri atas : 

1. Kewenangan selaku Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Aset BUMN tidak 

dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004, yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah 

Daerah tidak termasuk pelimpahan aset Pemerintah Pusat yang berupa BUMN. 

2. Prinsip going concern perusahaan, Kelangsungan operasional perusahaan tidak 

boleh terganggu, harus tetap terjamin, sehingga upaya peningkatan efisiensi 

dan produktivitas perusahaan serta manfaat atau kontribusinya bagi 

perekonomian daerah khususnya dan perekonomian nasional pada umumnya 

dapat direalisasikan secaraberkesinambungan. 

3. Prinsip Korporasi, berdasarkan prinsip korporasi, keikutsertaan pemda dalam 

pengelolaan perusahaan dan/atau keinginan untuk mendapatkan bagian 

pendapatan dar! laba BUMN hanya dapat dilakukan berdasarkan mekanisme 

korporasi yang lazim berlaku di dunia usaha sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, seperti diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, UU No. 19 tahun 2Q03 tentang BUMN. 

4. Kontribusi BUMN terhadap daerah, pemberian kontribusi BUMN kepada daerah 

diberikan pada proses akhir, yaitu melalui laba (dividen). Dengan demikian 

kontribusi terse but tidak membebani BUMN, seperti yang telah dilakukan oleh 

Pemerintah melalui mekanisme DAU. 
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Untuk mengatasi semua dampak negatif yang bisa muncul ke permukaan 

dibutuhkan suatu sinergi antara BUMN dengan Pemerintah Daerah (Pemda) hal ini 

bisa diwujudkan dengan beberapa cara seperti : 

1. Dalam proses pembangLinan daerah (regional growth), BUMN-BUMN dapat 

berperan serta melakukan sinergi dengan Pemerintah Daerah melalui BUMD 

gUn::! menumbuhkan antara lain sektor pariwisata, perdagangan dan industri. 

2 .. Bentuk kerjasama : KSO, Perusahaan Patungan (JV); 

3. BUMN menawarkan proyek-proyek yang dapat digarap baik oleh investor lokal 

maupun luar di dalam mengembangkan perusahaan di setiap daerah; 

4. Dalam Bidang UKM, Kementerian BUMN telah dan terus menjaiin kerjasama 

dengall Pemda untuk keberhasilan penyaluran UKM hasil dari Penyisihan loba 

BUMN. 

P3da akhirnya untuk menciptakan BUMN yang sehat diperlukan tataran 

berpikir bersama dengan pemikiran multistakeholder sesuai peran masing-masing 

karena BUMN merupakan badan usaha yang diadakan untuk peningkatan 

kesejahteraan masyarakat umum. 


