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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang 

berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan 

negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub 

dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa 

dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pembangunan 

nasional pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan 

makmur yang materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-undang 

1945 seperti tercantum dalam perencanaan pembangunan jangka panjang 

sehingga peran serta dari berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta sangat 

diharapkan demi terjaganya kesinambungan pembangunan. 

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah wujud dari pengelolaan 

keuangan negara yang merupakan instrument bagi pemerintah untuk mengatur 

pengeluaran dan penerimaan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan 

kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, 
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meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan 

menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.  

 

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebagai piranti kebijaksanaan 

fiskal merupakan rincian rencana kegiatan operasional pemerintah dan 

pembangunan. Penyusunan anggaran dilakukan dengan cermat agar mencapai 

sasaran yang diharapkan. Dalam struktur APBN terdapat pos-pos penerimaan 

negara yang terdiri dari: 

I. Penerimaan Dalam Negeri (Domestic Revenue) yaitu: 

1. Penerimaan Pajak (Tax Revenue): 

1.1. Pajak Dalam Negeri (Domestic Taxes) seperti:  

1.1.1. Pajak Penghasilan (Income Tax) 

1.1.2. Pajak Pertambahan Nilai (Value Added Tax) 

1.1.3. PBB (Land and Building Tax) 

1.1.4. Cukai (Excises) 

1.1.5. Pajak Lainnya (Other Tax)  

1.2. Pajak Perdagangan Internasional (International Trade Tax) seperti:  

1.2.1. Bea Masuk (Import Duties) 

1.2.2. Pajak Ekspor (Export Tax) 

2. Penerimaan Bukan Pajak (Non-tax Revenue): 

2.1. Penerimaan Sumber Daya Alam (Natural Resources) 

2.2. Bagian Laba BUMN (Profit Transfer from SOE’s) 

2.3. Penerimaan Bukan Pajak Lainnya (Other Non-tax Revenue) 
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II.     Penerimaan Pembangunan 

1. Bantuan Program 

2. Bantuan Proyek 

 

Salah satu komponen penerimaan negara bukan pajak yang cukup signifikan 

dalam memberikan kontribusi terhadap penerimaan PNBP adalah penerimaan 

bagian pemerintah atas laba BUMN. BUMN memang diharapkan dapat 

berkontribusi pada penerimaan negara dari sektor pajak dan non-pajak. Apabila, 

kinerja BUMN rendah, maka bukan penerimaan negara yang diraih, melainkan 

dapat menimbulkan beban tambahan karena turut membengkakkan pengeluaran 

negara. 

 

Dalam pasal 33 ayat 2 UUD 1945 menyatakan secara eksplisit bahwa negara akan 

mengambil peran dalam kegiatan ekonomi dalam bentuk perusahaan. Oleh karena  

itu, selama pasal 33 UUD 1945 masih tercantum dalam konstitusi maka selama itu 

pula keterlibatan pemerintah (termasuk BUMN) dalam perekonomian Indonesia 

masih tetap diperlukan dalam sistem perekonomian nasional yaitu dalam peran 

alokasi.  Hingga saat ini peran BUMN dirasakan semakin penting sebagai pelopor 

dan/atau perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati usaha swasta. 

Disamping itu juga, BUMN mempunyai peranan yang strategis sebagai pelaksana 

pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan turut 

membantu usaha kecil/koperasi.  

 

Pada tahun 1969, ditetapkan UU No. 9 Tahun 1969 dimana pemerintah telah 

meletakkan dasar-dasar penertiban, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan 

yang lebih baik bagi BUMN di Indonesia. Kemudian dikeluarkan UU No. 19 
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Tahun 2003 sebagai pengganti UU No. 9 Tahun 1969 sebagai landasan hukum 

pengelolaan BUMN, dimana sistem pengelolaan BUMN menjadi berbeda yaitu 

fungsi regulator dan operator secara tegas menjadi berbeda dan dipisahkan. Selain 

itu, di dalam UU BUMN tersebut terdapat landasan hukum untuk pelaksanaan 

program restrukturisasi dan privatisasi. Program privatisasi mempunyai tujuan 

untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran 

serta masyarakat dalam kepemilikan saham persero. 

 

Dalam penjelasan Pasal 4 ayat 1 UU BUMN, yang dimaksud dengan dipisahkan 

adalah pemisahan kekayaan negara dan APBN untuk dijadikan penyertaan modal 

negara pada BUMN, untuk selanjutnya pemberiaan dan pengelolaannya tidak lagi 

didasarkan pada sistem APBN, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan 

pada prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. 

Tabel 1. Penerimaan Negara Atas Bagian Laba BUMN (Dalam miliar  

rupiah)  

 

Tahun PNBP 

 Bagi Laba BUMN (Rp) 

2002 10.351,00 

2003 10.414,00 

2004 11.545,00 

2005 10.591,00 

2006 23.278,00 

2007 19.100,00 

2008 23.404,00 

2009 23.693,00 

2010 24.148,00 

2011 24.137,00 

Sumber: Biro Pusat Statistik (BPS) Lampung 

 

      Tabel 1 menunjukan perkembangan penerimaan negara bukan pajak yang berasal 

dari bagi laba BUMN. Pada tahun 2002 kontribusi bagi laba BUMN sebesar Rp 

10.351,00. Kemudian, pada tahun 2003 kontribusi bagi laba BUMN sebesar Rp 
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10.414,00 meningkat pada tahun berikutnya (2004) yaitu sebesar Rp 11.545,00. 

Namun, pada tahun 2005 terjadi penurunan sebesar Rp 954,00. Kemudian, pada 

tahun 2006 kontribusi bagi laba BUMN sebesar Rp 23.278,00, terjadi kenaikan 

sebesar Rp 12.687,00 dan tahun 2007 kontribusi yang diberikan oleh bagi laba 

BUMN mengalami penurunan sebesar Rp 4.178,00 sehingga menjadi Rp 

19.100,00. Penurunan ini dapat disebabkan oleh kondisi internal BUMN yaitu 

kinerja keuangan BUMN itu sendiri dan juga bisa karena kondisi eksternal 

BUMN yaitu PELT (Politic, Economic, Legal and Technology). Sedangkan pada 

tahun 2008, 2009, dan 2010 kembali terjadi peningkatan yang cukup signifikan 

untuk memperbaiki kondisi penurunan sebelumnya. Kontribusi BUMN terhadap 

penerimaan negara bersumber dari dividen BUMN, pajak yang disetorkan BUMN 

dan hasil privatisasi BUMN. Pada periode tahun 2000-an ini terjadi pertumbuhan 

kontribusi dividen. Pertumbuhan tersebut disamping karena perbaikan keuntungan 

BUMN,  juga disebabkan karena kebijakan pemerintah untuk meningkatkan 

dividen  payout ratio dari rata-rata 20% sebelum krisis moneter 1997, menjadi 

sekitar 50% setelah krisis moneter. 

 

PT. Kereta Api Indonesia yang merupakan salah satu BUMN yang melayani hajat 

hidup orang banyak dalam bidang transportasi memiliki fungsi sosial dan fungsi 

ekonomi. Fungsi sosialnya adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat 

yang menggunakan jasa transportasi kereta api sedangkan fungsi ekonominya 

yaitu mencari keuntungan atas pelayanan jasa yang telah diberikan, yang nantinya  

pendapatan tersebut akan masuk pada kas perusahaan dan sumbangan pada 

penerimaan negara atas bagi laba BUMN. 
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PT. Kereta Api Indonesia harus menjalankan kedua fungsi tersebut secara 

seimbang yaitu memberikan pelayanan kepada konsumen serta mendapatkan 

keuntungan sebagai fungsi ekonominya yang akan memberikan kontribusi pada 

penerimaan negara. Sebagai perusahaan negara PT. Kereta Api Indonesia juga 

melaksanakan kewajibannya kepada negara dengan memberikan sebagian laba 

perusahaannya kepada negara.  

 

Tabel 2. Ringkasan Sejarah Perkeretaapian Indonesia 

Periode Status Dasar Hukum 

Th. 1864 Pertama kali dibangun Jalan Rel  

sepanjang 26 km antara Kemijen  

Tanggung oleh Pemerintah Hindia 

Belanda 

 

1864 s.d 1945 Staat Spoorwegen (SS) 

Verenigde Spoorwegenbedrifj (VS)  

Deli Spoorwegen Maatschappij 

(DSM) 

IBW 

1945 s.d 1950 DKA IBW 

1950 s.d 1963 DKA-RI IBW 

1963 s.d 1971 PNKA PP. No. 22 Th. 1963 

1971 s.d.1991 PJKA PP. No. 61 Th. 1971 

1991 s.d 1998 PERUMKA PP. No. 57 Th. 1990 

1998 s.d. 2010 PT. KERETA API (Persero) PP. No. 19 Th. 1998 

Keppres No. 39 Th. 

1999 

Akte Notaris Imas 

Fatimah 

Mei 2010 s.d 

sekarang 

PT. KERETA API INDONESIA 

(PERSERO) 

Instruksi Direksi No. 

16/OT.203/KA 2010 

Sumber: www.kereta-api.co.id 

 

Kontribusi dividen (laba bersih yang dibagikan kepada pemegang saham atau 

pemilik modal BUMN berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki) BUMN 

terhadap APBN ditetapkan sebesar 50% sumbangannya pada bagi laba BUMN. 

 

 

http://www.kereta-api.com/
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Tabel 3. Dividen dan Dividen Pay Out (Payout ratio) PT. Kereta Api 

Indonesia (Dalam miliar rupiah) 

 

Tahun Dividen 

Payout ratio 

(Besaran Kontribusi) 

 (Rp) (Rp) 

2002 595,76 297,88 

2003 587,04 293,52 

2004 531,95 265,97 

2005 601,55 300,78 

2006 633,80 316,90 

2007 701,25 350,63 

2008 674,34 337,17 

2009 891,70 445,85 

2010 870,14 435,07 

2011 883,78 441,89 

Sumber: www.kereta-api.co.id 

 

Tabel 3 menunjukan posisi keuangan PT. Kereta Api Indonesia yaitu posisi 

dividen dan payout ratio. Payout ratio yaitu rasio antara dividen dan laba bersih. 

Kebijakan dividen yang ditetapkan 50% terhadap laba bagian pemerintah bagi 

masing-masing BUMN. Penerapan kontribusi dividen atas laba BUMN sebesar 

angka tertentu (misal 50 %) sebagai penerimaan Bukan Pajak pada Pos 

Penerimaan Dalam Negeri dapat mempunyai implikasi yang sangat kompleks 

kepada ekonomi makro (public finance) berupa target penerimaan APBN maupun 

aspek ekonomi mikro yaitu dari kinerja manajemen keuangan dan strategi 

ekspansi BUMN itu sendiri. 

 

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa kontribusi laba PT. Kereta Api Indonesia 

mengalami peningkatan dan penurunan yang fluktuatif sejak tahun 2002-2011 

(tahun penelitian). Hal ini dikarenakan kondisi perusahaan dan kondisi keuangan 

perusahaan tersebut beberapa waktu terakhir ini mengalami kesulitan sehingga 

ikut berdampak pada sumbangannya untuk bagi laba BUMN. Salah satu 

http://www.kereta-api.com/
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penyebabnya adalah adanya beban yang diberikan oleh pemerintah kepada PT. 

Kereta Api Indonesia untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada 

masyarakat sedangkan PT. Kereta Api Indonesia ini juga harus dapat memberikan 

kontribusi laba yang maksimal pada penerimaan negara. 

 

PT. Kereta Api Indonesia juga mengalami kesulitan dalam hal permodalan serta 

pendapatan yang dihasilkan juga termasuk rendah. Pemerintah mulai mengurangi 

subsidi seiring dengan mulai diberlakukannya kebijakan privatisasi, tetapi PT. 

Kereta Api Indonesia semakin dituntut untuk lebih meningkatkan kontribusinya 

terhadap penerimaan negara. Kinerja pegawai, operasional, dan keuangan pada 

BUMN ini berada ditingkat yang rendah. Minimnya modal yang dimiliki 

menyebabkan operasional kereta api memiliki mutu yang rendah, misalnya saja 

seringnya terjadi keterlambatan kereta dan seringnya terjadi kecelakaan kereta api 

yang disebabkan oleh kesalahan teknis maupun kesalahan manusia (human error).  

Dengan demikian diperlukan suatu kebijakan yang dapat membantu memperbaiki 

serta mengatasi permasalahan yang terjadi di perusahaan tersebut. Kebijakan 

privatisasi yang  dilakukan pemerintah menjadi kebijakan utama yang 

dilaksanakan untuk memperbaiki kondisi BUMN ini.  

 

Kebijakan privatisasi pada awalnya diprakarsai oleh Inggris dan AS pada tahun 

1980-an. Dan awal mula munculnya kebijakan privatisasi di Indonesia yaitu 

setelah adanya kesepakatan LOI (Letter of Intent) yaitu kesepakatan yang berisi 

penghapusan subsidi untuk bahan bakar minyak dan kebijakan privatisasi pada 

beberapa BUMN sebagai bentuk terwujudnya paket kebijakan Konsensus 
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Washington yang dilakukan IMF sehingga Indonesia ikut melaksanakan kebijakan 

privatisasi pada beberapa BUMN.  

 

Penjualan sebagian saham perseroan (privatisasi) tidak hanya akan dapat 

menambah penerimaan negara, tetapi sekaligus dapat meningkatkan nilai 

perseroan sebagai konsekuensi dari statusnya yang dapat lebih meningkatkan 

penerapan prinsi-prinsip Good Corporate Governance. Peningkatan nilai tersebut 

pada gilirannya akan meningkatkan kontribusi kepada negara dalam bentuk 

peningkatan pembayaran pajak dan bagi laba (dividen) kepada pemerintah. 

 

B. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi 

permasalahan adalah ”Seberapa besar kontribusi laba PT. Kereta Api Indonesia 

terhadap penerimaan negara atas bagi laba BUMN?” 

 

C. Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi laba PT. 

Kereta Api Indonesia terhadap penerimaan negara atas bagi laba BUMN. 
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D. Kerangka Pemikiran 

 

        PENDAPATAN 

 

    LAB 

                         (DIVIDEN) 

      

      

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Pemerintah Indonesia mendirikan BUMN dengan dua tujuan utama, yaitu tujuan 

yang bersifat ekonomi dan tujuan yang bersifat sosial. Dalam tujuan yang bersifat 

ekonomi, BUMN dimaksudkan untuk mengelola sektor-sektor bisnis strategis 

agar tidak dikuasai pihak-pihak tertentu. Bidang-bidang usaha yang menyangkut 

hajat hidup orang banyak, seperti perusahaan listrik, minyak dan gas bumi, 

sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 UUD 1945. Peningkatan kinerja dan 

 

FUNGSI 

BUMN 

PERAN 

PEMERINTAH 

 
FUNGSI SOSIAL 

 
FUNGSI 

EKONOMI 

KEBIJAKAN 

PRIVATISASI 

 

LABA BUMN 

 

PENERIMAAN NEGARA 

BUKAN PAJAK ATAS BAGI 

LABA BUMN 
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kontribusi harus terus ditingkatkan agar peranan BUMN dalam pemulihan 

perekonomian nasional dan peningkatan kesejahteraan rakyat makin meningkat. 

 

Pemerintah memberikan kesempatan kepada pihak swasta dalam kepemilikan 

BUMN, sehingga BUMN dapat beroperasi secara efektif dan efisien. Karena 

efektifitas dan efisiensi merupakan ciri teori barang swasta (Guritno, 1991:89). 

Penjualan saham perseroan tidak hanya dapat meningkatkan penerimaan 

pemerintah, tetapi sekaligus akan dapat meningkatkan nilai perseroan sebagai 

konsekuensi dari statusnya yang dapat lebih menekankan praktek-praktek KKN 

(Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dan meningkatkan penerapan prinsip-prinsip 

Good Corporate Governance.  

 

Peningkatan nilai tersebut pada gilirannya kembali akan meningkatkan kontribusi 

kepada negara dalam bentuk peningkatan pembayaran pajak dan bagian laba 

(dividen) kepada pemerintah. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dalam hal ini 

PT. Kereta Api Indonesia merupakan salah satu barang publik. Laba merupakan 

kelebihan penghasilan atas biaya-biayanya dan dalam suatu perusahaan industri 

merupakan selisih antara hasil penjualan bersih dan harga pokok penjualan serta 

biaya operasinya. Besarnya laba biasanya ditentukan dalam jangka waktu tertentu 

dengan satuan tetapan rupiah. 

 

Kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional dan keuangan negara 

diwujudkan dalam beberapa bentuk salah satunya dividen yang disetorkan ke 

APBN. Dividen merupakan akumulasi laba bersih perusahaan yang dibagikan 

kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Bagian 

laba yang tidak dibagikan dikenal sebagai laba ditahan (retained earnings). 
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Semakin besar persentase dividen yang dibagikan berarti semakin kecil proporsi 

laba ditahan. Semakin kecil proporsi laba ditahan berarti semakin kecil pula 

proporsi dana yang tersedia untuk mengembangkan usaha. Secara teoretis, Miller 

dan Modigiliani (MM) (1961) menyatakan tidak ada hubungan antara kebijakan 

pembagian dividen dengan nilai perusahaan. Artinya, di mata investor publik, 

nilai perusahaan tidak dipengaruhi apakah perusahaan membagikan dividen atau 

tidak. 

 

Kontribusi dividen yang cukup besar dalam penerimaan bagian pemerintah 

atas laba BUMN tersebut, diberikan oleh BUMN yang bergerak di sektor-sektor 

perbankan, jasa keuangan, konstruksi, usaha pertambangan, industri 

strategis, serta energi, telekomunikasi, dan transportasi. Kemampuan dalam 

meningkatkan laba dan nilai perusahaan serta meningkatkan kontribusi BUMN 

terhadap anggaran pemerintah. Dividen Payout ratio yaitu rasio antara dividen dan 

laba bersih. Kebijakan dividen yang ditetapkan 50% terhadap laba bagian 

pemerintah bagi masing-masing BUMN. Pemerintah harus melakukan perbaikan-

perbaikan yang berkaitan dengan kebijakan dividen BUMN yang optimal terhadap 

penerimaan APBN dan pengembangan usaha BUMN seperti kebijakan  

penyusunan data base kondisi internal-eksternal BUMN, penyusunan positioning 

matrix BUMN berdasarkan simulasi dividen BUMN, mendorong kinerja BUMN 

menjadi sehat. Kebijakan penetapan dividen BUMN terhadap APBN harus 

mempunyai aspek strategik, konseptual, dan operasional yang jelas sehingga 

governance bagi pemerintah sendiri sebagai pemilik saham BUMN, organ BUMN 

sebagai perseroan dan stakeholders lainnya yang terlibat dalam usaha BUMN. 
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Formulasi kebijakan dividen yang dilakukan secara tepat dan mengakomodasikan 

kondisi usaha BUMN, maka akan menguntungkan dua pihak, yaitu pemerintah 

pada target makro penerimaan APBN dan terciptanya sistem insentif yang 

kondusif bagi usaha BUMN. 

 

Salah satu komponen PNBP yang juga cukup signifikan dalam memberikan 

kontribusi terhadap penerimaan PNBP adalah penerimaan bagian pemerintah 

atas laba BUMN. Perkembangan realisasi jenis penerimaan ini dipengaruhi 

oleh beberapa faktor antara lain:  

1. Perkembangan kondisi fundamental ekonomi, baik domestik maupun 

internasional, kondisi fundamental ekonomi  berpengaruh pada tingkat 

aktivitas/operasional masing-masing BUMN, baik dalam skala nasional 

maupun internasional, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada 

  perolehan laba setelah pajak.  

2.     Laba bersih setelah pajak. 

       3.    Kebijakan dividen payout ratio yang ditetapkan 50 persen terhadap 

        laba bagian pemerintah bagi masing-masing BUMN, kecuali BUMN    

        minoritas. 

 

Peningkatan pendapatan negara yang dititikberatkan pada peningkatan 

penerimaan perpajakan dan optimalisasi penerimaan negara bukan pajak 

(PNBP) yang salah satunya dipengaruhi oleh perbaikan kinerja PT. Kereta Api 

Indonesia yang memberikan kontribusi melalui payout ratio dari laba BUMN. 

 

 



    

 

14 

E. Sistematika Penulisan 

 

Penulisan ini terdiri dari lima bab, yaitu: 

Bab I Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang, Permasalahan, Tujuan 

Penulisan, Kerangka Pemikiran, dan Sistematika Penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka yang berisikan teori-teori yang berkaitan dengan 

penulisan ini. 

Bab III Metode Penelitian yang berisikan Data dan Sumber Data, Alat 

Analisis, dan Gambaran Umum PT. Kereta Api Indonesia. 

Bab IV Hasil Perhitungan dan Pembahasan. 

Bab V Simpulan dan Saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


