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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Hubungan antara Privatisasi dengan 

Kebijakan Publik 

Kebijakan privatisasi telah menjadi kecenderungan global 

yang terjadi di Negara Negara maju maupun berkembang. 

Privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik sebagian 

maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka 

meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar 

manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas 

kepemilikan saham oleh masyarakat1. 

Berdasarkan pengertian privatisasi tersebut maka 

Kementerian Negara BUMN mengenai Privatisasi adalah 

Mendorong BUMN untuk meningkatkan kinerja dan nilai 

tambah perusahaan guna menjadi champion dalam 

industrinya serta meningkatkan peran serta masyarakat 

dalam kepemilikan sahamnya. 
                                                 
1 Habibullah, A. M.Si. Kebijakan Privatisasi BUMN. Averroes Press. Malang, 2009  
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Sebagaimana dalam Pasal 74 Undang-undang 19 tahun 

2003 tentang Badan Usaha Milik Negara telah ditetapkan 

maksud dan tujuan Privatisasi. Maksud dan tujuan yang telah 

ditetapkan Undang-Undang tersebut sekaligus menjadi misi 

memperluas kepemilikan masyarakat atas Persero, 

meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan, 

menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan 

yang baik/kuat, menciptakan struktur industri yang sehat 

dan kompetitif, menciptakan Persero yang berdaya saing dan 

berorientasi global, dan menumbuhkan iklim usaha, ekonomi 

makro, dan kapasitas pasar.  

Kebijakan Privatisasi BUMN dilakukan karena 

perkembangan dan perubahan yang cepat terhadap 

lingkungan bisnis perusahaan. Selain itu kebijakan Privatisasi 

BUMN juga didorong oleh faktor ekonomi (seperti yang 

berkaitan dengan APBN dan Pajak), faktor keuangan (strategi 

keuangan yang harus diambil dalam kebijakan privatisasi 

sesuai dengan tujuan tersebut), faktor property right, hukum 

bisnis dan aspek politik yang seringkali menjadi penentu 

utama terhadap kebijakan privatisasi BUMN dibeberapa 

Negara. 
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Hal tersebut menjadi masukan bagi para pengambil 

keputusan dan kebijakan Privatisasi BUMN di Indonesia, baik 

di jajaran pemerintah maupun parlemen (DPR), sehingga 

mempunyai landasan conceptual dan operational framework 

dalam meningkatkan kualitas kebijakan program privatisasi 

BUMN di Indonesia. Selain itu bagi para pengambil keputusan 

dan kebijakan, baik di parlemen di Indonesia diharapkan 

advantages dan disadvantages kebijakan privatisasi.  

Kebijakan pivatisasi dapat dipakai sebagi justifikasi seperti 

mendapatkan kas, mendapatkan nilai tukar luar negri, 

mendapatkan utang luar negri, mendorong pengembangan 

industry yang spesifik, mendorong investasi asing, 

memperbaiki atau mengembangkan pasar modal, 

menyebarluaskan kepemilikan diseluruh sector ekonomi dan 

implementasi pasar bebas. Program privatisasi juga 

membantu pemerintah untuk mengurangi deficit APBN 

dengan mengakhiri biaya subsidi bagi BUMN.  

Upaya untuk melibatkan perekonomian lokal dapat dicapai 

dengan jalan melibatkan masyarakat sebagai mitra kerja 

dalam mendukung kelancaran proses kegiatan usaha. Hal ini 

sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk memberdayakan 
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usaha kecil, menengah dan koperasi yang berada di sekitar 

lokasi BUMN. 

Namun demikian, privatisasi BUMN telah mengundang pro 

dan kontra di kalangan masyarakat. Sebagian masyarakat 

berpendapat bahwa BUMN adalah asset Negara yang harus 

tetap dipertahankan kepemilikannya oleh Pemerintah, 

walaupun mendatangkan manfaat karena terus merugi. 

Oleh karena itu belajar dari pengalaman kebijakan 

privatisasi yang menimbulkan kontroversi, terutama yang 

menyangkut sejauh mana peran pemerintah dalam mengelola 

BUMN menjadi kajian menarik dalam relasi Negara, pasar, 

dan masyarakat dalam kebijakan privatisasi BUMN.  

Negara adalah organisasi kekuasaan yang memiliki 

kewenangan mengatur setiap anggota masyarakat melalui 

hukum dan perundang-undangan. Menurut teori demokrasi, 

Negara didirikan dan memperoleh kedaulatannya berdasarkan 

persetujuan rakyat yang diatur dalam suatu perjanjian atau 

kontrak dalam bentuk konstitusi atau undang undang dasar. 

Secara universal Negara didirikan untuk melindungi dan 

melayani warga negaranya, dengan menciptakan keamanan, 

ketertiban, hukum dan keadilan, kesejahteraan masyrakat 
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serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam 

menjalankan fungsi maka Negara mempunyai alat alat 

kelengkapan seperti eksekutif (pemerintah), legislatif, 

yudikatif, aparat keamanan dan pertahanan (polisi, militer, 

intelijen), dan juga birokrasi (pegawai negeri). 

Sementara pasar atau bisnis merupakan arena untuk 

memperoleh penghasilan dan kekayaan bagi anggota-anggota 

masyarakat. Perolehan ini melalui produksi serta pertukaran 

barang dan jasa. Lembaga lembaga yang termasuk dalam 

kategori pasar/bisnis ini disebut dunia usaha yang 

mencangkup mulai dari usaha kecil dan menengah (UKM), 

perusahaan besar, konglomerat, perusahaan multinasional, 

lembaga keuangan dan perbankan, pasar modal dan 

sebagainya. 

Sedangkan masyarakat sipil didefinisikan sebagai wilayah, 

arena atau ruang kehidupan social diluar kelompok untuk 

memperjuangkan kepentingan bersama. Masyarakat sipil ini 

terwujud kedalam berbagai bentuk organisasi dan kelompok 

seperti LSM, KSM, organisasi sosial, organisasi profesi, 
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organisasi keagamaan, sertifikat buruh, gerakan social, dan 

lain lain2.  

Organisasi organisasi di dalam masyarakat sipil dapat 

membantu individu warga Negara untuk dapat mendapatkan 

kebutuhan atau menyalurkan aspirasinya yang tidak dapat 

dipenuhi atau dipuaskan baik oleh Negara maupun oleh 

pasar. Kalau organisasi organisasi bisnis dihasilkan modal 

keuangan yang dapat diperoleh melalui pertukaran barang 

dan jasa yang diatur oleh pasar, maka organisasi masyarakat 

sipil menghasilkan apa yang disebut dengan modal social3.  

Sejatinya jika Privatisasi dikaitkan dengan Kebijakan 

Publik apakah tidak mungkin merupakan suatu kesatuan 

atau mungkin berbeda, dimana Kebijakan Publik mengandung 

arti bahwa kebijakan publik dalam kepustakaan Internasional 

disebut sebagai public policy, yaitu suatu aturan yang 

mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku 

mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi 

sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan 

                                                 
2 Indra Bastian, Privatisasi di Indonesia : Teori dan Implemantasi. Salemba Empat, Jakarta, 2002. 
3 Habibullah, A. M.Si. Kebijakan Privatisasi BUMN. Averroes Press. Malang, 2009  
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dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang 

mempunyai tugas menjatuhkan sanksi. 

Kebijakan publik dapat didefinisikan bahwa kebijakan 

publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak 

dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus 

dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama 

harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan 

tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan 

berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan 

yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang 

diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya 

pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu 

kebijakan.  

Kata lain dapat dikatakan bahwa hubungan antara 

Privatisasi dengan Kebijakan Publik hanya sebatas dalam 

Peran Negara dalam mengambil keputusan berdasar pada 

peraturan yang ada atas kebijakan itu sendiri. Kebijakan 

Publik memang mempunyai peran penting dalam jalan nya 

sebuah pemerintahan. Sedangkan kebijakan privatisasi 

bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah 

perusahaan serta meningkatkan peran serta masyarakat 
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dalam pemilikan saham Persero Privatisasi dilakukan dengan 

memperhatikan prinsip- prinsip transparansi, kemandirian, 

akuntabilitas, pertanggung-jawaban, dan kewajaran.   

B. Peran Negara  

1. Peran Negara terhadap Privatisasi BUMN 

Peran negara dalam Privatisasi BUMN dapat dilihat dalam 

konsep ekonomi yang mengatakan bahwa Peran Negara 

(pemerintah) tidak hanya dibatasi sebagai pembuat Peraturan 

akan tetapi diperluas meliputi kewenangan untuk melakukan 

intervensi fiskal, khususnya untuk menggerakkan sektor riil 

dan menciptakan lapangan kerja.  

Jika melihat ukuran seberapa luas atau besarnya campur 

tangan pemerintah dalam ekonomi, hal itu semata-mata tidak 

hanya ditentukan oleh sifat permasalahan ekonomi akan 

tetapi juga ditentukan oleh sistem ekonomi dan politik suatu 

Negara. Ada empat peranan atau bentuk keterlibatan 

pemerintah dalam ekonomi yaitu pengarahan ekonomi, 

pengaturan kegiatan ekonomi swasta, redistribusi 

pendapatan, dan pengadaan barang dan jasa publik.  



37 
 

Jadi pengaturan kegiatan ekonomi swasta berkaitan 

dengan upaya pemerintah untuk mengontrol praktik 

monopoli, agar tidak merugikan pihak lain.  

Privatisasi BUMN sebagai bagian dari doktrin neoliberal 

yang pada intinya adalah pemindahan pengelolaan dari sektor 

publik ke sektor swasta. Gagasan utama di belakang proyek 

privatisasi adalah kredo private is good, public is bad, sehingga 

dibutuhkan pendefinisian ulang peran negara dalam pasar. 

Konsep privatisasi dalam sejarahnya menandai awal 

terjadinya pergeseran pendukung ekonomi dunia dari model 

liberal kepada bentuk kapitalisme terbaru yaitu model 

neoliberal, bersamaan dengan itu agenda globalisasi di bidang 

ekonomi dan demokratisasi di bidang politik tengah 

mendapatkan simpati masyarakat dunia. 

Lebih jauh paham Neoliberal percaya bahwa tujuan negara 

adalah untuk melindungi individu, khususnya dunia usaha 

(pasar), kebebasan dan hak-hak kepemilikan.  Di luar ini 

peranan negara harus minimal, karena itu negara harus 

melakukan privatisasi.  Dengan privatisasi atau swastanisasi 

dimaksudkan adalah tindakan untuk mengurangi peran 

pemerintah atau meningkatkan peranan dari sektor swasta 
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dalam kegiatan atau pun dalam pemilikan harta kekayaan 

(Savas, 1987).  Privatisasi menurut paham ini merupakan 

kunci untuk pemerintahan yang lebih baik. Paham ini juga 

diterapkan secara internasional dalam bentuk implementasi 

perdagangan dan pasar bebas.  

 Paham Neoliberal sangat percaya bahwa mekanisme pasar 

adalah cara optimal dalam mengorganisir barang dan jasa.  

Perdagangan dan pasar bebas membebaskan potensi-potensi 

kreatif dan kewiraswastaan dan karena itu menuju kearah 

kebebasan individu dan kesejahteraan serta efesiensi dalam 

alokasi sumber daya. 

Menurut paham Neoliberal ekonomi moneter mendominasi 

makro ekonomi dan intervensi ekonomi negara tidak 

diharapkan, karena akan mengganggu logika pasar dan 

mengurangi efesiensi ekonomi. Paham ini juga mendukung 

perdagangan bebas secara internasional.  Sebagai hasil dari 

implementasi dari paham ini kekayaan dan kekuasaan tidak 

lagi berada di tangan pemerintah yang dipilih oleh rakyat 

melainkan pada kelompok-kelompok elite bisnis dan 

perusahaan-perusahaan multinasional. Kesimpulannya,  
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prinsip utama dalam ekonomi  neoliberal adalah free 

market dan free trade. 

Agar gagasan tersebut dapat terwujud maka harus 

dibentuk tatanan global yang diikuti oleh negara-negara di 

dunia.  Amerika dan Inggris yang semenjak terjadi “Revolusi 

Konservatif” di masa Reagen dan Thacher menjadi pelopor 

perubahan tatanan global menuju neoliberalisme itu.  

Lembaga-lembaga multilateral seperti Bank Dunia, IMF, dan 

bank-bank pembangunan regional, seperti Asian Development 

Bank (ADB) dijadikan sebagai kepanjangan tangan untuk 

keperluan transformsi tersebut. Negara-negara sedang 

berkembang yang memperoleh dukungan pinjaman dana dari 

lembaga-lembaga tersebut harus terlebih dahulu 

menandatangani perjanjian yang memuat prinsip-prinsip yang 

dikenal dengan the Washington Consensus. 

Ide neoliberal sejak penemuannya kali pertama hingga 

sekarang seakan menjadi jargon utama bagi perkembangan 

negara-negara di dunia. Bahkan Fakih (2003) menyatakan 

bahwa neoliberalisme telah menjadi semacam “agama baru” 

bagi banyak masyarakat negara-negara di dunia. 
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Setidaknya terdapat enam alasan yang dikemukakan kaum 

neoliberal terhadap privatisasi BUMN, yaitu : mengurangi 

beban keuangan pemerintah,  meningkatkan efisiensi 

pengelolaan perusahaan, meningkatkan profesionalitas 

pengelolaan perusahaan, mengurangi campur tangan 

birokrasi/pemerintah terhadap pengelolaan 

perusahaan, mendukung pengembangan pasar modal dalam 

negeri, sebagai flag-carrier (pembawa bendera) untuk go 

international. 

Dalam praktiknya privatisasi BUMN di Indonesia telah 

dilakukan sejak rezim Orde Baru sampai saat ini. Dimana 

dalam hal ini politik hukum pemerintah dapat mempengaruhi 

kebiajakan apa yang akan di ambil oleh karena pemerintah 

memiliki hak Monopoli sesuai dengan Pasal 33 Ayat 2 UUD 

1945 negara dalam hal ini pemerintah menguasai hajat hidup 

orang banyak. Sebagimana yang terjadi, pada di era Soeharto, 

pemerintah menjual 35% saham PT Semen Gresik (1991), 35% 

saham PT Indosat (1994) dan 35 % saham PT Aneka Tambang 

(1997). Pada era presiden Habibie, privatisasi dilakukan 

terhadap 12 BUMN, termasuk privatisasi PT Semen Gresik 

pada 1998 yang menimbulkan kontroversi. Sementara di era 
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Megawati privatisasi dilakukan, misalnya  tergadap PT Indosat 

(2002) dan pada era presiden Susilo Bambang Yudoyono 

misalnya PT. Garuda Indonesia (2010), PT Krakatau steel 

(2011) tetap melanjutkan program privatisasi BUMN. 

Namun demikian, dalam implementasi kebijakan 

privatisasi BUMN telah mengundang pro dan kontra di 

kalangan masyarakat. Sebagian masyarakat berpendapat 

bahwa BUMN adalah aset negara yang harus tetap 

dipertahankan kepemilikannya oleh pemerintah, walaupun 

tidak mendatangkan manfaat karena terus merugi. Sementara 

itu, ada sebagian masyarakat berpikir secara realistis. Mereka 

berpendapat bahwa pemerintah tidak perlu sepenuhnya 

memiliki BUMN, yang penting BUMN tersebut dapat 

mendatangkan manfaat yang lebih baik bagi negara dan 

masyarakat Indonesia. 

Bukti empiris menunjukkan bahwa kebijakan privatisasi di 

negara sedang berkembang, termasuk di Indonesia  lebih 

merupakan agenda restrukturisasi ekonomi yang dipaksankan 

oleh IMF dan Bank Dunia. Gagasan privatisasi yang 

bersumber di negara-negara maju dicangkokkan mentah-

mentah tanpa melihat perbedaan yang ada dalam struktur 
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sosial, ekonomi, maupun politik antara negara berkembang 

dan negara maju. Sehingga terjadilah penyimpangan yang 

kemudian menimbulkan banyak kontroversi. 

Penyimpangan ini terjadi misalnya dalam kebijakan 

privatisasi PT. Garuda Indonesia dan PT Krakatausteel proses 

divestasinya yang tidak transparan menimbulkaan dugaan 

penyalahgunaan hasil penjualan sebagai sumber pendanaan 

bagi kepentingan partai politik dan para elite politik tertentu 

yang memegang kekuasaan pada waktu itu. Privatisasi juga 

banyak dikecam karena dipandang merugikan negara 

triliunan rupiah akibat harga jualnya yang terlalu murah. 

Keputusan pemerintah pada waktu itu untuk menjual PT. 

Garuda Indonesia dan PT Krakatausteel sebagai cara cepat 

untuk mendapatkan dana segar guna menutupi defisit APBN 

cenderung tidak menunjukkan langkah strategis ke depan 

yang ingin dicapai pemerintah dalam konteks perencanaan 

pembangunan, khususnya di sektor industri. Privatisasi 

tersebut juga sangat elitis dan tidak melibatkan partisipasi 

masyarakat luas dalam hal kepemilikan saham. Padahal, 

justru kepemilikan saham oleh masyarakat luaslah (terutama 
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karyawan perusahaan) yang berusaha dicapai dalam 

privatisasi yang ideal di negara maju. 

1. Peran Negara dalam mengatur Persoalan Privatisasi 

Peran Negara dalam kegiatan ekonomi ditentukan dari 

sistem perekonomian dan sistem pengelolaan ekonomi yang 

digunakan. Sistem perekonomian ini akan sangat ditentukan 

oleh ideologi yang dianut oleh Negara yang bersangkutan. Hal 

ini akan membedakan peran setiap Negara dalam kegiatan 

perekonomian yang akan tergambar pada kebijakan yang 

dikeluarkan dalam mengelola perekonomian. Sehingga untuk 

mengetahui peran apa yang dimiliki oleh suatu Negara maka 

perlu melihat ideologi dan sistem perekonomian tersebut. 

Dalam sistem ekonomi, ada dua jenis sistem ekonomi yaitu : 

a. Sistem Ekonomi Sosialis 

Paham ini muncul sebagai akibat dari paham kapitalis 

yang mengeksploitasi manusia, sehingga ikut campur cukup 

dalam dengan perannya yang sangat dominan. Akibatnya 

adalah tidak adanya kebebasan dalam melakukan aktivitas 

ekonomi bagi individu-individu, melainkan semuanya untuk 

kepentingan bersama, sehingga tidak diakuinya 
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kepemilikan/kekayaan pribadi. Paham sosialis ini merupakan 

paham yang bergerak menuju paham komunis. Peran Negara 

dalam sistem ekonomi sosialis, yaitu : 

1) Negara mengatur semua alat-alat produksi dan 

kebijaksanaan ekonomi. 

2) Pemerintah juga bertindak aktif mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, hingga tahap 

pengawasan. 

3) Negara bertanggungjawab dalam mendistribusikan 

sumber dan hasil produksi kepada seluruh 

masyarakat. 

4) Negara mengatur berbagai hal dalam ekonomi untuk 

menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat. 

5) Negara juga memiliki peran untuk mengendalikan 

harga harga dan penyaluran barang. 

b. Sistem Ekonomi Kapitalis 

Sistem ini bertolak belakang  dengan sistem sosialis, 

dimana Negara tidak mempunyai peranan utama atau 

terbatas dalam perekonomian. Sistem ini menganut 

mekanisme pasar. Sistem ini mengakui adanya tangan yang 
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tidak kelihatan yang ikut campur dalam mekanisme pasar 

apabila terjadi penyimpangan (Invisible hand). Yang menjadi 

cita-cita utamanya adalah adanya pertumbuhan ekonomi, 

sehingga setiap individu dapat melakukan kegiatan ekonomi 

dengan diakuinya kepemilikan pribadi. Peran Negara disini 

hanya berkaitan dengan hal hal tertentu yang meliputi 

pertahanan keamanan, penegakan keadilan dan menyediakan 

dan memilihara sarana serta lembaga lembaga public tertentu. 

Peran Negara tersebut dalam istilah Adam Smith dikatakan 

sebagai No Intervention atau Peran Minimal Negara. 

Pada sistem ekonomi kapitalis ini Negara memiliki 3 

peranan yang merupakan peran fundamental yang menurut 

Adam Smith dengan peranan terbatas tersebut optimalisasi 

kesejahteraan individu pada lingkungan mikro dan Negara 

pada Negara pada lingkungan makro akan dapat tercapai. 

Ketiga peran tersebut, yaitu : 

Peran Pertama adalah Negara mempunyai fungsi untuk 

menegakkan keadilan, Fungsi ini ditujukan untuk menjaga 

kebebasan tiap individu dalam sistem pasar bebas yang 

merupakan sistem sosial masyarakat modern. Pemerintah 

hanya akan melakukan intervensi jika terjadi ketidakadilan 
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dan ketimpangan dalam pasar bebas. Untuk optimalisasi 

peran pemerintah dalam menjalankan keadilan, maka 

pemerintah harus bertindak adil. Dengan kata lain ada tiga 

hal yang harus dilakukan pemerintah untuk mewujudkan 

keadilan dalam masyarakat : 

1. Harus ada pemisahan dan kemerdekaan antara 

kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 

2. Adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan. 

Pembatasan disini adalah bahwa pemerintah harus 

tunduk dan patuh pada hukum dan keadilan. 

3. Terdapat jaminan akan berlangsungnya kekuasaan 

oposisi. Artinya dalam rangka untuk mengontrol 

kebijakan pemerintah, dibutuhkan sebuah kekuasan 

diluar pemerintah untuk menjamin dan mengawasi 

bahwa pemerintah akan senatiasa bertindak adil. 

Peran Kedua adalah Pertahanan Keamanan.  Fungsi ini 

dimaksudkan Negara wajib melindungi seluruh warga 

negaranya dari serangan dan ancaman dari bangsa dan 

Negara lain. Dengan kata lain pemerintah tidak pemerintah 

urusan ekonomi tetapi dengan cara melindungi seluruh 
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warga negaranya sehingga tidak ada ancaman dalam 

melakukan kegiatan ekonomi. 

Peran Ketiga adalah menyediakan sarana dan 

prasarana publik.  Dalam hal ini pembangunan sarana 

infrastruktur baik berkenaan dengan pasar bebas maupun 

berkenaan dengan sarana publik seperti jalan dan yang 

lainnya adalah menjadi kewajiban pemerintah. 

c. Sistem Ekonomi Campuran 

Dalam konteks ekonomi campuran, menurut Friedmann 

menguaraikan empat fungsi Negara yakni4: 

Pertama, Negara sebagai penyedia (Provider) dalam 

kapasitas itu dilaksanakan upaya upaya untuk memenuhi 

standar minimal yang diperlukan masyarakat dalam 

rangka mengurangi dampak pasar bebas yang dapat 

merugikan masyarakat. 

Kedua, Negara sebagai Pengatur (Regulator) untuk 

menjamin ketertiban agar tidak muncul kekacauan, 

seperti halnya pengaturan dan pembatasan 

                                                 
4 W. Friedman, The State And The Rule of Law In A Mixed Economy, London, 1971, Hal 3 
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terhadapekspor dan impor agar tersedia devisa yang cukup 

guna menunjang kegiatan perdagangan. 

Ketiga, Campur tangan langsung dalam perekonomian 

melalui BUMN, karena bidang usaha tertentu yang vital 

bagi masyarakat, namun tidak menguntungan bagi pihak 

swasta, atau usaha yang berhubungan dalam kepentingan 

pelayanan umum. 

Keempat, Negara sebagai pengawas untuk menjaga 

ketertiban dan keadilan sekaligus bertindak sebagai 

penegak hukum. 

Berdasar ketiga sistem ekonomi di atas, menurut penulis 

bisa mewakili peran Negara dalam bidang ekonomi. Oleh 

karena itu bahwa Negara Indonesia, menganut sistem 

ekonomi campuran yang paling mendekati dimana Negara 

sebagai regulator, juga mendukung pengembangan ekonomi 

dan sekaligus juga sebagai pengawas untuk menegakkan 

hukum salah satunya di bidang privatisasi BUMN. Akan tetapi 

kedua sistem ekonomi sosialis dan kapitalis juga layak jadi 

bahan rujukan untuk melihat atau menganalisis pelaksanaan 

privatisasi. Hal ini dapat dilihat bahwa peran Negara dalam 

mengatur persalan privatisasi melalui tabel berikut yaitu : 
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1.1 Tabel Peran Negara dalam Kebijakan Privatisasi 

menurut Peraturan Perundang-Undangan 

 
 
 

 
 

UNDANG-UNDANG  

 
 

PERIHAL 

 
KEBIJAKAN  PRIVATISASI 

 
 

PASAL 
 

ISI 
 

1 

 

UU No. 19 Tahun 

2003 

 

BUMN 

 

Pasal 1 Ayat 12 

 

Privatisasi adalah  Penjualan saham 

Persero, baik sebagian maupun 

seluruhnya, kepada pihak lain 

dalam rangka meningkatkan kinerja 

dan nilai perusahaan, memperbesar 

manfaat bagi negara dan 

masyarakat, serta memperluas 

pemilikan saham oleh masyarakat. 

 

2 

 

PP No. 33 Tahun 

2005 

 

Tata Cara 

Privatisasi 

 

Pasal 2 Ayat 1 

dan 2 

 

 

Privatisasi dilakukan sesuai dengan 

ketentuan dalam Peraturan 

Pemerintah ini dengan 

memperhatikan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Dalam hal Privatisasi terhadap 

Persero di mana negara tidak 

memiliki seluruh saham, disamping 

memperhatikan ketentuan 
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UNDANG-UNDANG  

 
 

PERIHAL 

 
KEBIJAKAN  PRIVATISASI 

 
 

PASAL 
 

ISI 
sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), harus pula memperhatikan 

perjanjian dan/atau kesepakatan 

dengan pemegang saham lain. 

 

3 

 

PP No. 33 Tahun 

2005 

 

Tata Cara 

Privatisasi 

 

Pasal 3 Ayat 

1,2,3 

 

Pemerintah dapat melakukan 

Privatisasi setelah DPR-RI 

memberikan persetujuan atas 

RAPBN yang didalamnya terdapat 

target penerimaan negara dari hasil 

Privatisasi. 

Rencana privatisasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dituangkan 

dalam program tahunan privatisasi 

yang pelaksanaannya 

dikonsultasikan kepada DPR-RI. 

Privatisasi dilakukan berdasarkan 

prinsip-prinsip transparansi, 

kemandirian, akuntabilitas, 

pertanggungjawaban, kewajaran, 

dan prinsip harga terbaik dengan 

memperhatikan kondisi pasar. 
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UNDANG-UNDANG  

 
 

PERIHAL 

 
KEBIJAKAN  PRIVATISASI 

 
 

PASAL 
 

ISI 
 

4 

 

PP No. 33 Tahun 

2005 

 

Tata Cara 

Privatisasi 

 

Pasal 4 

 

 

Privatisasi dilakukan terhadap 

saham milik negara pada Persero 

dan/atau saham dalam simpanan. 

 

5 

 

PP No.59 Tahun 

2009 

 

Tata Cara 

Privatisasi 

 

Pasal 5 ayat 1 

dan 2 

 

Privatisasi dilakukan dengan cara: 

Penjualan saham berdasarkan 

ketentuan pasar modal; 

Penjualan saham secara langsung 

kepada investor; 

Penjualan saham kepada 

manajemen dan/atau karyawan 

persero yang bersangkutan. 

Dalam hal penjualan saham secara 

langsung sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf dilakukan 

kepada investor yang berstatus 

BUMN, Menteri dapat melakukan 

penunjukan langsung dengan 

memperhatikan ketentuan 

peraturan perundang-undangan di 

bidang Perseroan Terbatas, 



52 
 

 
 
 

 
 

UNDANG-UNDANG  

 
 

PERIHAL 

 
KEBIJAKAN  PRIVATISASI 

 
 

PASAL 
 

ISI 
anggaran dasar BUMN yang 

bersangkutan, dan/atau perjanjian 

pemegang saham. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai 

cara Privatisasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur 

dengan Peraturan Menteri. 

Ketentuan Pasal 12 ayat (5) 

dihapus, ayat (7), ayat (8) dan ayat 

(9) diubah, penjelasan ayat (8) dan 

penjelasan ayat (9) diubah 

sebagaimana tercantum dalam 

Penjelasan pasal demi pasal Angka 

2 Peraturan Pemerintah ini, 

sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai 

berikut: 
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UNDANG-UNDANG  

 
 

PERIHAL 

 
KEBIJAKAN  PRIVATISASI 

 
 

PASAL 
 

ISI 
 

6 

 

KEPPRES No. 18 

Tahun 2006   

 

Komite 

Privatisasi 

Perusahaa

n 

Perseroan 

(Persero) 

 

 

Angka 

Keempatbelas 

 

Keputusan Presiden Nomor 122 

Tahun 2001 tentang Tim Kebijakan 

Privatisasi Badan Usaha Milik 

Negara sebagaimana telah diubah 

dengan Keputusan Presiden Nomor 

7 Tahun 2002, dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

 

 

Secara teori, privatisasi membantu terbentuknya pasar 

bebas, mengembangnya kompetisi kapitalis, yang oleh para 

pendukungnya dianggap akan memberikan harga yang lebih 

kompetitif kepada publik. Sebaliknya, para sosialis 

menganggap privatisasi sebagai hal yang negatif, karena 

memberikan layanan penting untuk publik kepada sektor 

privat akan menghilangkan kontrol publik dan mengakibatkan 

kualitas layanan yang buruk, akibat penghematan-

penghematan yang dilakukan oleh perusahaan dalam 

mendapatkan profit. 
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Pelaksanaan privatisasi di negara-negara maju diyakini telah 

berhasil memperkecil pemborosan terutama dalam masalah 

keuangan. The public has become increasingly less prepared to 

tolerate public service inefficiencies, poor quality, rigidity and 

lack of responsiveness. (ILO dalam Mukhlis Abidi, 2004). 

Walaupun privatisasi digunakan sebagai salah satu cara 

untuk mengatasi masalah kelangkaan finansial, tetapi ada 

pendapat lain menganggap bahwa privatisasi dalam pelayanan 

publik tidak hanya disebabkan adanya masalah-masalah 

kelangkaan sumber-sumber ekonomi, tetapi juga diakibatkan 

karena adanya perubahan budaya. Privatization has been 

further driven by technological change, an investment shortfall 

in public services, problem of public finance, environmental 

pressures and globalization. (ILO dalam Mukhlis Abidi, 2004) 

C. Persoalan Persoalan Hukum dalam Privatisasi 

Banyak kacamata yang bisa digunakan dalam melihat 

kasus privatisasi BUMN. Apabila dilihat dari bentuk 

hubungan negara dan pasar, kasus ini memperlihatkan 

adanya distorsi peran negara yang sebelumnya 

berkepentingan untuk meningkatkan pelayanan publik dan 
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menutup anggaran namun justru banyak diwarnai 

penyelewengan dalam tindakan pragmatik para aktor yang 

berperan.  

Pasar dalam hal ini tidak dapat sepenuhnya 

terinstitusionalisasi. Demikian juga halnya negara yang justru 

tidak dapat menjalankan fungsi regulasinya dengan baik. 

Perubahan politik terjadi manakala terdapat perubahan yang 

menyangkut pola relasi kekusaan. Dalam kasus privatisasi 

BUMN, perubahan politik yang terjadi terkait erat dengan 

perubahan pola penguasaan sumber daya, dalam hal ini 

modal dalam bentuk saham.  

Sumber daya modal yang semula dikusasi oleh pemerintah 

beralih ke sektor swasta melalui penjualan saham. Perubahan 

politik dalam pengusaan sumber daya ini berdampak pada 

peran negara dalam pengelolaan BUMN. Negara dalam rangka 

untuk memenuhi kebutuhannya yaitu menutup defisit APBN 

melakukan sharing kekuasaan dengan pihak swasta. Namun 

dalam pelaksanaannya, proses ini tidak dibarengi dengan 

pengaturan hukum yang jelas sehingga proses privatisasi lebih 

bernuansa politik daripada usaha untuk mewujudkan tujuan 
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privatisasi yang sebenarnya. Negara tidak bisa melakukan 

perannya sebagai regulator yang baik.  

Kepentingan pragmatik berbagai aktornya mendistorsi 

kekusaan negara secara berlebihan. Banyak analisis yang 

menyatakan bahwa privatiasasi dalam bidang telekomunikasi 

sebaiknya dilakukan dengan hati-hati. Usaha pemerintah 

untuk menghindari monopoli di bidang telekomunikasi justru 

bisa menjadi bumerang dengan adanya monopoli baru.  

Secara sederhana dikatakan bahwa BUMN dalam banyak 

kasus sering menerima privilege (kekhususan) monopoli. 

Akibatnya, mereka sering terjerumus menjadi tidak efisien 

karena hak istimewa ini (lihat misalnya, Stiglitz 2000; Hanke 

dan Walters 1994; serta Dunleavy 1986). Namun dengan 

penjualan saham di atas 40 persen justru akan menimbulkan 

monopoli baru dan juga berbahaya karena dengan menguasai 

telekomunikasi, timbul kekhawatiran bahwa perusahaan 

asing bisa mengetahui rahasia negara. 

Selain itu, kurangnya sosialisasi dan transparansi dari 

pemerintah menyebabkan kasus Pvitasisasi BUMN ini 
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semakin bermasalah. Negara seharusnya bisa menjaga peran 

dan hubungannya dengan masyarakat melalui berbagai 

bentuk proses akomodasi tuntutan dan dukungan. 

Pemerintah dalam mengambil kebijakannya seharusnya Tidak 

hanya mengutamakan kepentingan ekonomi, yaitu menutup 

defisit anggaran tetapi juga memperhatikan akibat jangka 

panjang yang mungkin terjadi dengan adanya divestasi saham 

BUMN di atas 40 persen tersebut. Resiko yang diambil 

pemerintah sebenarnya bisa diminimalisir dengan penyediaan 

regulasi dan kriteria privatisasi yang jelas. Dalam hal ini, 

transparansi dan sosialisasi sangat diperlukan untuk menjaga 

kepercayaan masyarakat.  

Peran pasar yang mengedepankan kompetisi dan 

persaingan sehat pun tidak bisa berjalan optimal tanpa 

adanya kebijakan pendukung dari pemerintah seperti adanya 

kriteria privatisasi yang jelas dari pemerintah. Peran pasar di 

sini berusaha untuk menawarkan konsepnya yang cenderung 

lebih efektif dalam pengelolaan perusahaan apabila 

dibandingkan dengan pengelolaan pemerintah. Pasar memiliki 
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efektifitas kinerja yang dimungkinkan bisa merestukturisasi 

pengelolaan BUMN.  

Menurut Scherer dan Ross dalam Industrial Market 

Structure And Economic Performance (1990) melukiskan 

struktur pasar dalam konteks keterhubungan antara kondisi 

dasar yang melandasi aktivitas ekonomi, perilaku pasar, dan 

kinerja perekonomian. Kondisi dasar merupakan pertautan 

antara unsur–unsur yang menjadi penentu sifat dua sisi 

perkonomian: penawaran dan permintaan. Scherer dan Ross 

selanjutnya menjelaskan pula bahwa pada gilirannya struktur 

pasar akan mempengaruhi tingkah laku (conduct) pelaku 

pasar terutama dalam hal sikapnya terhadap kebijakan harga, 

strategi pengembangan usaha, serta reaksi terhadap regulasi. 

Tingkah laku yang diwujudkan dalam strategi maupun 

operasional baik secara individu maupun agregat akan 

mempengaruhi kinerja perusahaan maupun perekonomian. 

Dalam konteks ini akan terlihat apakah pasar sudah efisien 

atau masih banyak kemubasiran yang sengaja atau tidak 

diciptakan oleh pelaku pasar. 
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Dengan pola pemikiran di atas, akan terlihat pola 

hubungan antara negara dan pasar. Negara secara langsung 

akan memfasilitasi masuknya pasar dengan menyediakan 

produk kebijakan publik seperti misalnya perijinan, 

perpajakan, standar peralatan dan layanan, interkoneksi, 

penetapan tarif, kompetisi versus monopoli, dan lain–lain. Hal 

ini diperkuat oleh masih adanya anggapan bahwa 

telekomunikasi tergolong sektor strategis yang pengelolaannya 

membutuhkan keterlibatan intensif pemerintah dalam bentuk 

pengawasan dan pengaturan. Sedangkan pasar berusaha 

untuk menawarkan mekanismenya yang lebih efektif dan 

efisien dalam pengelolaan perusahaan apabila dibandingkan 

dengan pemgelolaan negara.  

Tujuan dan hubungan yang ideal antara negara dan pasar 

dalam kasus privatisasi BUMN di atas tampaknya belum bisa 

berjalan secara sinergis. Negara dan pasar belum bisa saling 

mengadaptasi terhadap kepentingan banyak pihak. Privatisasi 

justru akan menguntungkan pihak swasta yang berorientasi 

pada profit dan mengorbankan kepentingan pihak lain seperti 
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konsumen dan karyawam BUMN yang terancam 

diberhentikan dalam rangka efisiensi.   

3. Kriteria Layak atau tidak PT. Krakatau Steel dan PT. 

Garuda Indonesia di tinjau dari UU No. 19 Tahun 2003 

tentang BUMN  

Menurut pendapat penulis PT. Krakatau steel dan PT. 

Garuda Indonesia LAYAK untuk di privatisasi, berdasarkan 

Pasal 7 PP No 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi 

BUMN dan mengacu juga pada SK Kementrian Keuangan RI 

tahun 2012-2014, Catatan Departemen Keuangan yaitu 

sebagai berikut : 

Menurut Pasal 7 PP No 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara 

Privatisasi BUMN 

a. Persero yang dapat diprivatisasi harus sekurang-

kurangnya memenuhi kriteria5: 

Industri/sektor usahanya kompetitif; atau 

Yang dimaksud dengan “industri/sektor usaha kompetitif” 

adalah industri/sektor usaha yang pada dasarnya dapat 

diusahakan oleh siapa saja, seperti BUMN maupun swasta. 

                                                 
5 Pasal 7 PP No 33 Tahun 2005 
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Dengan kata lain tidak ada peraturan perundang-undangan 

(kebijakan sektoral) yang melarang swasta melakukan 

kegiatan di sektor tersebut atau sektor tersebut tidak 

semata-mata dikhususkan untuk BUMN. 

Industri/sektor usahanya terkait dengan teknologi yang 

cepat berubah. 

Yang dimaksud dengan “industri/sektor usaha yang unsur 

teknologinya cepat berubah” adalah industri/sektor usaha 

kompetitif dengan ciri utama terjadinya perubahan 

teknologi yang sangat cepat dan memerlukan investasi yang 

sangat besar untuk mengganti teknologinya tersebut. 

Pelaksanaan privatisasi BUMN dengan kriteria tersebut di 

atas juga harus memperhatikan manfaat eksternalitas dan 

kinerja dari BUMN yang akan diprivatisasi. BUMN yang 

memiliki manfaat eksternalitas rendah dan kinerja rendah 

dapat dijual atau dilikuidasi. Terhadap BUMN yang memiliki 

manfaat eksternalitas rendah tetapi kinerja tinggi, Pemerintah 

dapat menjual atau mendatangkan investor baru.  

BUMN yang memiliki manfaat eksternalitas tinggi dan 

kinerja tinggi perlu dipertahankan namun Pemerintah tidak 

perlu memilikinya 100%. Terhadap BUMN yang memiliki 
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manfaat eksternalitas tinggi tetapi kinerja rendah. Pemerintah 

perlu melakukan upaya pemberdayaan atau revitalisasi untuk 

meningkatkan kinerja. 

b. Sebagian aset atau kegiatan dari Persero yang 

melaksanakan kewajiban pelayanan umum dan/atau yang 

berdasarkan undang-undang kegiatan usahanya harus 

dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, dapat dipisahkan 

untuk dijadikan penyertaan dalam pendirian perusahaan6 

untuk selanjutnya apabila diperlukan dapat diprivatisasi.  

Aset atau kegiatan Persero dimaksud yaitu aset atau kegiatan 

yang bersifat komersial dengan memperhatikan ketentuan 

Pasal 7 PP 33 tahun 2005 yakni industri/sektor usahanya 

kompetitif; atau industri/sektor usahanya terkait dengan 

teknologi yang cepat berubah7. 

2. Catatan Departemen Keuangan  

a. Nama BUMN : PT Krakatausteel (Persero) 

Kepemilikan Negara : : 100% 

Target Waktu : Semester 2 tahun 2011 

Menjelaskan bahwa,  

                                                 
6 Pendirian perusahaan dimaksud adalah pendirian anak perusahaan, dan selanjutnya saham milik Persero pada 

anak perusahaan tersebut dijual (Penjelasan Pasal 8 ayat (1) PP No.33 tahun 2005). 
7 Pasal 8 Ayat (2) PP No 33 Tahun 2005 
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Persentase pelepasan saham direncanakan maksimal 49% 

guna mempertahankan posisi Pemerintah sebagai pemegang 

saham mayoritas. Metode pelepasan saham perlu kajian lebih 

lanjut untuk memperoleh metode dan prosedur terbaik yang 

akan digunakan, serta perlu diketahui apakah pelepasannya 

dilakukan secara bersamaan atau secara bertahap.  

Mengingat proceed privatisasi sangat dibutuhkan bagi 

penyelesaian reskturusasi hutang dan pengembangan usaha, 

penunjukan underwriter perlu dilakukan secara transparan, 

guna menghasilkan proses yang maksimal. 

b. Nama BUMN : PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk 

Kepemilikan Negara : : 100% 

Target Waktu : Semester I tahun 2011 

Menjelaskan bahwa,  

Persentase pelepasan saham direncanakan maksimal 49% 

guna mempertahankan posisi Pemerintah sebagai pemegang 

saham mayoritas. Metode pelepasan saham perlu kajian 

lebih lanjut untuk memperoleh metode dan prosedur 

terbaik yang akan digunakan, serta perlu diketahui apakah 

pelepasannya dilakukan secara bersamaan atau secara 

bertahap. 
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Mengingat proceed privatisasi sangat dibutuhkan bagi 

penyelesaian reskturusasi hutang dan pengembangan 

usaha, penunjukan underwriter perlu dilakukan secara 

transparan, guna menghasilkan proses yang maksimal. 

Sejatinya, kedua BUMN tersebut layak untuk dilakukan 

privatisasi berdasar persetujuan dari pemerintah dalam hal ini 

kementrian keuangan, bahwa privatisasi perlu dilakukan 

untuk meningkatkan kinerja BUMN serta menutup devisit 

APBN. Dengan adanya privatisasi diharapkan BUMN akan 

mampu beroperasi secara lebih profesional lagi. Logikanya, 

dengan privatisasi di atas 50%, maka kendali dan 

pelaksanaan kebijakan BUMN akan bergeser dari pemerintah 

ke investor baru. Sebagai pemegang saham terbesar, investor 

baru tentu akan berupaya untuk bekerja secara efisien, 

sehingga mampu menciptakan laba yang optimal, mampu 

menyerap tenaga kerja yang lebih banyak, serta mampu 

memberikan kontribusi yang lebih baik kepada pemerintah 

melalui pembayaran pajak dan pembagian dividen. 
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4. Prinsip Prinsip dalam Pelaksanaan Privatisasi Di PT. Krakatau 

steel dan PT. Garuda Indonesia 

Privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik sebagian 

maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka 

meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar 

manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas 

kepemilikan saham oleh masyarakat. Berdasarkan pengertian 

privatisasi tersebut maka Kementerian Negara BUMN 

mengenai privatisasi adalah: Mendorong BUMN untuk 

meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan guna 

menjadi champion dalam industrinya serta meningkatkan 

peran serta masyarakat dalam kepemilikan sahamnya. 

Maksud dan tujuan yang telah ditetapkan Undang-Undang 

tersebut sekaligus menjadi misi memperluas kepemilikan 

masyarakat atas Persero, meningkatkan efisiensi dan 

produktivitas perusahaan, menciptakan struktur keuangan 

dan manajemen keuangan yang baik/kuat, menciptakan 

struktur industri yang sehat dan kompetitif, menciptakan 

Persero yang berdaya saing dan berorientasi global, dan 

menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas 

pasar. 
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Program privatisasi bertujuan untuk meningkatkan kinerja 

dan nilai tambah perusahaan serta meningkatkan peran serta 

masyarakat dalam pemilikan saham Persero Privatisasi 

dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip 

transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung-

jawaban, dan kewajaran. 

Transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, 

kemandirian dan kewajaran merupakan dasar bagi 

perusahaan mengembangkan hubungan dengan pemangku 

kepentingan (stakeholders) yang mempunyai kepentingan 

terhadap operasional perusahaan. Termasuk di dalamnya 

adalah para pelanggan, pemasok, kreditur, karyawan dan 

masyarakat dimana perusahaan beroperasi. Hal ini diperlukan 

untuk menjaga keseimbangan antara upaya memenuhi 

kepentingan shareholders dengan stakeholders  

Untuk itu diperlukan suatu tata kelola perusahaan 

(corporate governance) yang mengatur aspek-aspek yang 

terkait dengan keseimbangan internal dan 

eksternal. Corporate governance merupakan proses dan 

struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola 

usaha serta urusan-urusan perusahaan. Tujuannya tentu saja 
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meningkatkan kinerja dan akuntabilitas perusahaan, supaya 

bisa mewujudkan nilai tambah bagi para pemegang saham 

dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan 

kepentingan stakeholders yang lain 
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