
RESUME DIALOG TENTANG BUMD

1. Badan usaha milik daerah (BUMD) telah berjalan sejak lama. BUMD tersebut

dibentuk berdasarkan UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, yang

diperkuat oleh UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah

(Nota Keuangan dan RAPBN, 1997/1998). Tujuan dibentuknya BUMD tersebut

adalah untuk melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada

masyarakat, penyelenggaraan kemanfaatan umum dan peningkatan penghasilan

pemerintah daerah.

2. Kontribusi BUMD Provinsi Jawa Barat pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih

sangat minim. Tujuh BUMD yang dimiliki dan aktif hanya menyumbangkan 3,4%

dari PAD Jawa Barat 2008, atau sekitar 20 milyar rupiah setahun. Jumlah tersebut

hanya sepertiga dari kiriman TKW/TKI satu kabupaten di Jawa Barat dalam satu

bulan.

3. Tujuh BUMD yang ada pada dasarnya memiliki masalah, baik pada tataran philosofis

maupun praktis. Pada tataran philosofis, pertama, “pelayanan umum” kerap

dimaknai sebagai alasan untuk senantiasa BUMD merugi. Dan senantiasa menjadi

alasan untuk merasa berhak mengajukan penyertaan dana yang bersumber dari

APBD, padahal dalam aktivitas usahanya unit usaha yang dimaksud tidak lebih dari

unit usaha biasa. Malah pada beberapa kasus, bisnis BUMD mengambil bagian pasar

tradisional UKM dan Koperasi, dan secara sistemik berpotensi melenyapkan

dinamika ekonomi rakyat. Kedua pada tataran manajerial, saat ini masih sulit

melepaskan diri dari kecenderungan “salah urus” baik pada pemanfaatan modal,

rekrutasi dan penempatan SDM, sistem jaringan, maupun pola pengembangan

usaha. Ketiga, pada tataran teknis, permasalahan yang dihadapi harus dilihat dalam

perspektif yang berbeda karena setiap unit BUMD memiliki permasalahan (a)

bawaan, (b) karakteristik usaha, (c) tingkat resistensi, (d) moral hazard.

4. Permasalahan bawaan menyangkut utang piutang, perjanjian, atau keputusan di

masa lalu yang mengganggu kinerja unit usaha sekarang maupun ke depan. Misal

alih fungsi asset PDAP, perjanjian kerja Gedung Palaguna, Pinjaman PT Agronesia.



5. Permasalahan karakteristik usaha, karakteristik bisnis masing-masing BUMD

memiliki perbedaan satu sama lain, sehingga untuk pemetaan masalah yang

sesungguhnya membutuhkan penetapan parameter akurat yang parsial, sekaligus

proses konfirmasi dengan pihak manajemen. Contohnya PT Jasa Sarana bersifat

capital intensive dan long term. Jalan tol baru bisa membagi deviden pada tahun

belasan. Pengembangan lapangan panas bumi sendiri memakan waktu 4-5 tahun,

baru tahun berikutnya bisa menjual listrik. Keadaan itu tentu saja tidak bisa di

padankan dengan bisnis Bank Jabar yang sangat instan karena mengelola bisnis

yang sangat likuid. Dan berbeda pula dengan PT Jawi yang mengelola core bisnisnya

commercial building.

6. Permasalahan tingkat resistensi dan moral hazard. Kecenderungan dinamika

ekonomi dalam berbagai skala serta system penegakan hukum yang lemah

berimbas pada ketahahan bisnis dan daya saing BUMD. Kasus temuan Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang pencairan dana illegal di Bank Jabar dan

Banten sebesar Rp. 148 miliar lebih, menunjukkan betapa rentannya bisnis berbasis

kolusi ini.

7. Rekomendasi:

 Upaya untuk mengatasi masalah dapat dilakukan dengan mengubah budaya

organisasi, melalui tiga pendekatan, (a) Regulasi, (b) Strategic Bisnis, dan (c)

Rektutasi pimpinan.

 Regulasi merupakan paket kebijakan yang mengakomodasi visi, misi, dan fungsi

BUMD selaras dengan tantangan yang dihadapi oleh dunia bisnis, dimana

didalamnya termasuk system penegakan hokum.

 Strategi bisnis focus pada strategi penyehatan perusahaan yang dapat

dilaksanakan melalui langkah: a) Menetapkan kembali core business, likuidasi

unit bisnis yang selalu rugi, dan memperbaiki sistem manajemen organisasi; (b)

Memetakan kekuatan internal untuk memperluas pasar, mengupayakan teknik

produksi baru yang dapat meningkatkan efisiensi usaha; serta meningkatkan

kreativitas (c) Mengembangkan jaringan kerjasama yang saling menguntungkan



dengan perusahaan sejenis atau yang dalam keterkaitan. Dan kerjasama ini dapat

dilakukan dalam bentuk joint venture, BOT, BOO atau bentuk kerjasama lainnya.

 Rekrutasi Pimpinan seyogyanya tidak mengikuti pola yang saat ini berjalan.

Selain tidak sejiwa dengan tuntutan dinamika dunia bisnis yang membutuhkan

kompetensi dan profesionalisme yang memadai. Juga terbukti pola yang ada saat

ini lebih banyak menciptakan inefisiensi dan inefektivitas yang memungkinkan

terjadinya mismanajemen.
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