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Abstrak 

 

Penelitian ini meneliti tentang internasionalisasi state owned enterprises  studi kasus partnership 

PT Pertamina (Persero) dengan Lamborghini. Latar belakang dari penelitian ini didasarkan pada 

bentuk kerjasama perusahaan migas swata dengan perusahaan otomotif. Kemudian Pertamina 

selaku perusahaan milik negara mengikuti pola partnership yang serupa dengan perusahaan swasta. 

Kerjasama ini merupakan kegiatan yang relatif baru bagi perusahaan negara. Analisis 

internasionalisasi PT Pertamina (Persero) melalui partnership dengan Lamborghini diteliti dengan 

menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan konsep state owned 

enterprises, internasionalisasi, partnership, dan teori state capitalism. Teori state capitalism 

digunakan merangkai konsep dari state owned entreprises, internasionalisasi dan partnership. state 

capitalism adalah bentuk kegiatan ekonomi dengan ciri yang didominasi dan dikendalikan oleh 

sejumlah besar perusahaan milik negara. 

Kata Kunci : Internasionalisasi, Partnership, PT Pertamina (Persero), Lamborghini, Pemerintah 

Indonesia. 

 

 

Pendahuluan  

 Perusahaan telah menjadi penggerak 

perekonomian negara. Perkembangan 

perusahaan dalam lingkup ekonomi global 

membuat kegiatan bisnis kian berkembang 

pesat, sehingga mengubah bentuk 

perusahaan berskala domestik menjadi 

perusahaan multinasional. Freiden dan 

Lake (2003, hal 145-155) menyatakan 

perusahaan multinasional merupakan 

perusahaan yang mengontrol dan 

mengelola produksi yang dilakukan oleh 

pabrik paling sedikit di dua negara. Dalam 

bisnis internasional, perusahaan 

multinasional dihadapkan dalam segala 

bentuk tantangan untuk menjaga 

kelangsungan hidup perusahaan. 

Lingkungan persaingan pasar global tidak 

hanya dilakukan oleh perusahaan 

multinasional yang berstatus milik swasta, 

tetapi juga perusahaan milik negara. 



 Pengaruh dari globalisasi 

memberikan ruang gerak aktivitas bisnis 

dan menciptakan strategi bersaing bagi 

perusahaan. Dunning (1995, hal. 499- 461)  

menyatakan proses globalisasi adalah 

pertumbuhan aktivitas lintas batas 

perusahaan serta meningkatnya 

ketergantungan ekonomi secara 

berkelanjutan. Salah satu strategi 

perusahaan dilakukan melalui bentuk 

internasionalisasi. Salah satu wujud 

internasionalisasi adalah aliansi strategis, 

istilah aliansi strategis muncul karena 

peran penting yang dimainkan dalam 

bentuk  partnership yang menjadi strategi 

organisasi besar di banyak perusahaan 

besar. Studi kasus penelitian ini, 

Perusahaan minyak dan gas (migas) 

menjadi perusahaan yang melakukan 

aliansi strategis dalam bentuk partnership 

dengan perusahaan otomotif. 

 Partnership pada perusahaan migas 

dan perusahaan otomotif dilakukan 

pertama kali diwilayah negara Eropa. 

Partnership yang telah terjadi di Eropa 

berpengaruh pada perkembangan bisnis di 

Asia, Khususnya wilayah Asia Tenggara. 

Partnership di Asia Tenggara lebih 

dilakukan pada perusahaan-perusahaan 

milik negara. Perikatan Perusahaan 

Pertamina (persero) dengan Perusahaan 

Lamborghini dalam bentuk partnership 

dilakukan pada 21 Januari 2015 (Kemlu 

2015). Negara Indonesia menjadi 

mediator atas kerjasama PT Pertamina 

(Persero) terhadap Perusahaan 

Lamborghini, dan berlangsung di kantor 

pusat Lamborghini, di SantAgata 

Bolognese, Italia (BUMN 2015). 

 Berdasarkan latar belakang yang 

telah diuraikan oleh penulis. Maka dapat 

ditarik beberapa rumusan masalah 

sebagai berikut. Mengapa Pertamina 

sebagai perusahaan milik negara 

melakukan strategi partnership 

sebagaimana yang dilakukan oleh 

perusahaan swasta ?. Kemudian,  

Mengapa Pemerintah Indonesia 

mengambil langkah sebagai mediator 

dalam kegiatan bisnis partneship 

Pertamina dengan perusahaan 

Lamborghini ? 

Argumen yang dibangun oleh 

penulis adalah Kepentingan bisnis 

perusahaan menjadi landasan bagi PT 

Pertamina (Persero) melakukan strategi 

partnership dengan Perusahaan 

Lamborghini. Selain itu, Lamborghini 

merupakan media bagi Pertamina dalam 

mencapai dan membangun kekuatan 

pasar berskala global.  Peran mediator 

pada Pemerintah Indonesia dalam 

partnership PT Pertamina (Persero) 

dengan Lamborghini menjadi keputusan 

tunggal akibat sejumlah faktor yang 

mempengaruhi otoritasnya. Arus 

liberalisasi dan sifat kelembagaan 

korporasi mendorong serta menegaskan 

peran Pemerintah Indonesia sebatas 

mediator selama partnership berjalan. 

Sehingga posisi Pemerintah Indonesia 

hanya sebuah simbol dalam kegiatan 

tersebut. 

 



State Capitalism 

merupakan sebuah 

bentuk kegiatan 

ekonomi dengan 

ciri-ciri yang 

didominasi dan 

dikendalikan oleh 

sejumlah besar 

perusahaan milik 

negara 

State Capitalism 

 State capitalism menjadi teori yang 

digunakan pada penelitian ini, sekaligus 

untuk merangkai konsep dari state owned 

entreprises, internasionalisasi dan 

partnership. State-owned 

Enterprise  atau perusahaan 

negara diawali dengan sebuah 

pandangan dimana bentuk-

bentuk organisasi yang 

diciptakan melalui modal 

negara yang dikelola oleh 

pejabat politik dan memberikan 

barang publik secara kolektif. 

Bose (2016) menyatakan 

Internasionalisasi didefinisikan sebagai 

sebuah proses yang melampaui operasi 

domestik dan beroperasi secara 

internasional. Menurut Macdonald et all 

(2005) Partnership merupakan sebuah 

aturan dimana terdapat dua atau lebih 

organisasi yang menjadi anggota untuk 

menyelesaikan tugas tertentu.  Trafford 

dan Proctor (2006) menjelaskan 

Partnership membutuhkan serangkaian 

pembagian dari aktivitas operasional 

dengan pihak lain serta menekankan 

tujuan bersama dan saling 

menguntungkan. 

 Secara garis besar State capitalism 

merupakan sebuah sistem dimana negara 

mendominasi pasar untuk mencapai 

sebuah keuntungan politik. State 

capitalism menggunakan pasar untuk 

memperluas jangkauan politik dan 

ekonomi dalam level domestik dan dalam 

level global. Sementara definisi baku yang 

dikemukakan oleh Anna (2014), State 

capitalism  merupakan tatanan institusi 

yang bertumpu terhadap pasar, di mana 

sebuah negara yang kuat dan sering tidak 

demokratis dalam menguasai sebagian 

besar  modal dari masyarakat. 

Sementara pandangan lain 

seperti Chen (2016), State 

Capitalism merupakan sebuah 

bentuk kegiatan ekonomi 

dengan ciri-ciri yang didominasi 

dan dikendalikan oleh sejumlah 

besar perusahaan milik negara. 

 Keputusan pemerintah 

yang menggunakan mekanisme 

pasar bertujuan untuk memperkuat posisi 

politik dalam negeri, kemudian 

menciptakan jenis perusahaan-

perusahaan tertentu menjadi alat bagi 

negara. Hennida (2012) menyatakan 

dalam kapitalisme negara hubungan yang 

terjadi adalah model client-patron dalam 

pengambilan keputusan-keputusan 

ekonomi. Pemimpin politik menggunakan 

banyak intitusi penengah untuk 

menunjukan pengaruhnya dalam 

operasionalisasi state capitalism. Institusi 

penengah tersebut adalah aktor-aktor 

diluar negara, menurut Bremmer (2009) 

fungsi State capitalism dapat dijalankan 

melalui empat aktor utama yang meliputi 

perusahaan minyak nasional, perusahaan 

milik negara, perusahaan milik swasta dan 

Sovereign Wealth Funds. Perusahaan-

perusahaan tersebut juga mendapat 

dukungan dari negara untuk dapat 

berkompetisi secara global. Dengan 



demikian, negara bertindak sebagai 

investor domestik yang signifikan, serta 

mengarahkan sebagian besar  bentuk 

perdagangan internasional dan investasi. 

 Salah satu model state capitalism 

adalah model ekonomi terbuka. Pada 

model ekonomi terbuka merupakan model 

ekonomi yang banyak diaplikasikan oleh 

beberapa negara setelah perang dingin 

selesai, model ini sering disebut 

kapitalisme pasar bebas. Perdagangan 

bebas memunculkan banyak kesempatan 

yang menghasilkan kelompok kelas 

menengah, kelas ini menuntut 

pemerintahan yang lebih baik. Hennida 

(2012) menjelaskan bahwa dapat 

dikatakan bahwa perdagangan bebas 

memunculkan transparansi dan 

akuntabilitas. Perdagangan bebas banyak 

diartikan sebagai absennya restriksi 

pemerintah terhadap mengalirnya barang 

dan jasa yang melintas di batas 

wilayahnya. Hal ini mengacu pada 

hubungan pemerintah terhadap 

perusahaan negara, dimana negara 

sebatas sebagai pemilik. Sebagaimana 

diuraikan sebelumnya, pemilik lebih 

berorientasi terhadap pasar, maka hal ini 

didasarkan melalui paradigma Neo 

liberalisme dan Good Corporate 

Governance. Pada paradigma neo 

liberalisme, paradigma ini menyampaikan 

bahwa aktor non-state (MNC, TNC, 

Organisasi Internasional) merupakan 

aktor yang penting. Neoliberalisme 

menurut Webber, Jeffery (2007) 

merupakan praktik ekonomi politik yang 

mengusulkan agar kesejahteraan manusia 

dapat diwujudkan dengan 

meliberalisasikan kebebasan-kebebasan 

kewirausahaan individu dan kemampuan-

kemampuan dengan sebuah karakteristik 

kerangka kerja institusional berdasarkan 

hak milik individu yang kuat, pasar bebas, 

dan perdagangan bebas. Konsekuensi 

terhadap penerapan paham 

Neoliberalisasi dinyatakan oleh Deliarnov 

(2006, hal 173), pertama semakin 

dikurangi campur tangan pemerintah 

dalam perekonomian (melalui program 

deregulasi dan debirokratisasi. kedua, 

dihapuskanya Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) dan dipromosikannya privatisasi. 

Ketiga, dihapuskan dan dikuranginya 

program-program bantuan pemerintah 

dan pajak. 

 Berkaitan dengan persaingan pasar 

internasional melalui kemitraan, menurut 

Tjiptono, dan Chandra (2004) kemitraan 

merupakan cara yang lebih cepat dan 

lebih murah untuk mendapatkan kekuatan 

pasar. Kemitraan juga berhubungan 

dengan masalah agensi dalam perusahaan. 

Masalah agensi berada pada lingkup good 

corporate governance, definis dari good 

corporate governance merupakan prinsip 

yang mengarahkan dan mengendalikan 

perusahaan agar mencapai keseimbangan 

antara kekuatan serta kewenangan 

perusahaan dalam memberikan 

pertanggungjawaban kepada para 

shareholders khususnya, dan stakeholders 

umumnya. Dasar teori dari good 

corporate governance salah satunya 



Metode penelitian 

ini menggunakan 

jenis metode 

kualitatif. 

agency theory, teori ini menurut 

Hoskisson (1999)  memaparkan tentang 

perbedaan kepentingan antara 

shareholder (principals) dengan para 

manager (agents) dalam pemisahaan 

antara kepemilikan dan pengawasan 

dalam praktik bisnis modern. Implikasi 

pada teori ini timbul adanya asimetri 

informasi antara manajer sebagai agents 

dan principals. Menurut Scoot (2000) 

Asimetri informasi 

(information asymmetry) 

merupakan suatu keadaan 

dimana manajer memiliki akses 

informasi atas prospek 

perusahaan yang tidak dimiliki 

oleh pihak luar perusahaan. 

 

Metode Penelitian 

penelitian ini menggunakan jenis metode 

kualitatif. Teknik pengumpulan data pada 

penelitian ini menggunakan data primer 

dan data sekunder. Pengumpulan data 

primer dilakukan dengan wawancara yang 

bersifat tidak terstrukur dengan beberapa 

narasumber. Sedangkan pada 

pengumpulan data sekunder diperoleh 

melalui beberapa sumber tertulis yang 

meliputi, buku, laporan penelitian, surat 

kabar, internet, laporan tahunan 

perusahaan dan dokumen tertulis lainnya 

yang bersifat relevan. 

 

Internasionalisasi PT Pertamina 

(Persero) 

Sejarah berdirinya Perusahaan 

Pertamina berawal pada tahun 1950-an. 

Pada saat itu Pemerintah Republik 

Indonesia menunjuk Angkatan Darat 

untuk mendirikan PT Eksploitasi 

Tambang Minyak Sumatera Utara. PT 

Pertamina (Persero) melakukan 

transformasi fundamental dan usaha 

Perusahaan pada 20 Juli 2006. Adapun 

Visi Perseroan sebagai perusahaan kelas 

dunia, Sedangkan Misi Perseroan 

menjalankan usaha inti minyak, gas, 

bahan bakar nabati serta 

kegiatan pengembangan, 

eksplorasi, produksi serta niaga 

energi baru dan terbarukan (new 

and renewable energy) secara 

terintegrasi (Pertamina 2016). 

Kesempatan PT Pertamina (Persero) 

menjalankan internasionalisasi dipicu 

melalui Perubahan Undang-undang 

Minyak dan Gas Bumi (Undang-undang 

Migas) pada Undang-undang Migas No. 

22 Tahun 2001. Munurut Kuncoro (2005, 

hal 144) Metode ekspansi perusahaan 

keluar negeri dapat ditempuh melalui 7 

cara ekspansi ke pasar luar negeri, yaitu 

ekspor, pemberian lisensi, franchising, 

investasi langsung, patungan, pembukaan 

cabang, dan investasi portofolio. Metode 

tersebut dapat diimplementasikan sesuai 

dengan kapasitas perusahaan. Pada kasus 

PT Pertamina (Persero), perusahaan 

melakukan ekspansi bisnis ke luar negeri 

melalui cara foreign direct investment 

(FDI). FDI tersebut terwujud dalam 

bentuk akuisisi, merger, atau pembelian 

aset. Kemudian terkait  dengan efisiensi 

biaya, proses internsionalisasi Pertamina 



berkembang dalam bentuk kemitraan 

antar perusahaan. Bentuk dari kemitraan 

ini antara lain meliputi strategic alliance, 

strategic partnership atau international 

joint venture. 

Partnership yang dilakukan oleh 

Pertamina untuk mendukung bisnis hilir 

perusahaan itu sendiri.  Dalam hal ini 

lebih mengarah kepada bentuk pemasaran 

atau perdagangan dari produk-produk 

yang telah dihasilkan oleh perusahaan. 

Sejauh ini implementasi Internasionalisasi 

PT Pertamina (Persero) melalui 

partnership terbukti memberikan 

perubahan signifikan. Signifikansi 

tersebut terwujud dalam dua hal, pertama 

pada akses pasar yang oleh Pertamina 

dapat diraih lebih cepat. Kemudian kedua, 

produk dan reputasi Pertamina dapat 

diterima dalam kancah global atau 

internasional. 

 

Partnership PT Pertamina (Persero) 

Dengan Lamborghini 

Kerja sama yang terbentuk dalam 

partnership telah menjadi sebuah tren 

bagi beberapa perusahaan untuk bersaing 

di tingkat global. Berdasarkan model cross 

industry agreement yang dikemukakan 

Dussauge and Garrette, PT Pertamina 

(Persero) mengambil langkah partnership 

untuk mengejar keuntungan yang lebih 

besar dengan perusahaan yang memiliki 

core bisnis berbeda. Artinya, Pertamina 

menjalankan partnership tersebut sebagai 

bentuk mencari pangsa pasar besar 

dengan cara yang berbeda. Profit menjadi 

nilai utama bagi Pertamina dalam 

kerjasama ini. 

Partnership yang telah dijalankan 

PT Pertamina (Persero) dengan 

Lamborghini telah menciptakan pola-pola 

yang terbentuk dalam brand image dan 

jaringan antar perusahaan. Posisi 

Pertamina dalam partnership dengan 

perusahaan otomotif merupakan pemain 

baru. Menurut Chandra, Tjiptono, dan 

Chandra, (2004, hal 213) pada pasar yang 

kompetitif, seringkali menjadi pemain 

awal mendatangkan sejumlah keuntungan 

tersendiri (first mover advantage) dan 

sering dijumpai bermitra dengan 

perusahaan yang memiliki akses pasar 

menjadi senjata ampuh untuk 

mengekploitasi peluang pasar yang ada di 

pasar. 

Brand image merupakan aset 

penting, namun hal ini juga sebagai 

tantangan bagi Pertamina. Tantangan 

tersebut adalah mempertahankan bentuk 

komitmen yang menjadi dasar brand 

image itu sendiri. Brand Image secara 

garis besar merupakan bentuk pelabelan 

atau merek. Brand image yang dibangun 

Pertamina ditujukan kepada nama 

perusahaan dan kemudian diikuti dengan 

produk-produk yang dihasilkan. Pengaruh 

merek pada nama perusahaan dapat  

meningkatkan persepsi terhadap 

konsumen. Penilaian-penilaian yang 

keluar dari konsumen tersebut merupakan 

hal yang harus dipertahankan. Keputusan 

Pertamina meningkatkan nama 

perusahaan beserta produk yang 



dihasilkan, antara lain didasarkan pada 

kondisi di dalam negeri. Dengan 

keluarnya Keppres 21 tahun 2001 tentang 

Pelayanan Penyediaan Pelumas, hal ini 

berdampak pada pencabutan hak 

monopoli pasar pelumas yang dimiliki 

oleh Pertamina. Penjabaran pada aturan 

ini memperbolehkan adanya pemain baru 

(umumnya pemain asing) di pasar 

pelumas dalam negeri. Disamping itu juga 

disebabkan oleh perilaku daya beli 

Masyarakat Indonesia yang sebagian besar 

lebih memilih atau menyukai produk-

produk import dari negara lain. Produk-

produk import cenderung memiliki 

standar mutu atau kualitas yang lebih baik 

pada saat itu. 

Ciri khas dari kegiatan partnership 

selalu menciptakan produk kolaborasi 

yang dihasilkan melalui inovasi dan 

teknologi dari Pertamina dan 

Lamborghini. Pada tahap ini, Pertamina 

telah menjalankan bentuk transfer 

knowladge. Pertamina dilibatkan pada 

pengembangan produk yang ditujukan 

kepada Lamborghini. Dalam melakukan 

pengembangan produk, Pertamina dan 

Lamborghini menghadapi trial and error 

untuk terciptanya produk kolaborasi. Jane 

(2011) menyatakan, pengetahuan yang 

saling melengkapi ini merupakan sumber 

daya saing bagi perusahaan yang saling 

bermitra. Kemudian  wujud dari produk 

kolaborasi Pertamina dan Lamborghini 

adalah produk pelumas Fastron dan 

Pertamax Turbo 1. Produk hasil kolaborasi 

tidak sebatas pada peningkatan kualitas 

melalui brand image, tetapi telah 

menggerakan Pertamina pada posisi 

jaringan strategis diantara perusahaan 

lain yang terlibat dengan Lamborghini. 

Dengan kata lain, Lamborghini 

merupakan sebuah media yang kemudian 

mengantarkan Pertamina dalam jangkuan 

atau skala bisnis yang lebih luas. 

Pada pola jaringan bertujuan untuk 

memberikan fasilitas pada diversifikasi 

pasar dan atau produk.  Pengaruh pola 

jaringan pada Pertamina, jaringan 

memberikan ruang gerak Pertamina pada 

jangkauan yang tidak terbatas. Menurut 

Johanson and Kao (2010) pada perspektif 

jaringan, internasionalisasi dipahami 

sebagai perusahaan yang berusaha masuk 

dan membangun posisi dalam jaringan 

bisnis asing serta mengembangkan 

hubungan dengan mitra bisnis asing. 

Perspektif dari Johanson and Kao ini 

dapat ditarik lebih jauh, bahwa jaringan 

tersebut dapat memberikan daya tawar 

terhadap Pertamina sekaligus 

menciptakan nilai trust. Pola jaringan 

pada  PT Pertamina (Persero) terlihat 

pada posisi Lamborghini yang berada 

pada grup dibawah nama Volkswagen. 

Volkswagen (VW) membawahi 

perusahaan seperti Audi, Porsche, 

Bentley, Bugatti, Skoda, Scania dan 

Lamborghini. Selain itu juga terdapat 

                                                           
1 Pertamax Turbo merupakan bahan bakar untuk 
kendaraan bermesin bensin yang merupakan hasil 
pengembangan dari produk Pertamax Plus yang 
memiliki Research Octane Number minimal 98 
serta dilengkapi Ignition Boost Formula 



merek yang belum populer seperti FAW, 

BYD, dan SANC. Sedangkan nilai trust 

terbentuk melalui komitmen Pertamina 

dengan Lamborghini terlihat pada 

perusahaan Ducati. Ducati merupakan 

salah satu diantara lingkaran raksasa 

otomotif Eropa telah menginisiasi 

Pertamina. Selama proses inisiasi pada 

Pertamina, Ducati masih menjalin 

kemitraan dengan Shell sebagai mitra 

teknisnya. 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

merupakan perusahaan yang tidak 

mengedepankan profit sebagai tujuan 

utuma, Namun hal tersebut berlaku 

sebaliknya pada kasus Pertamina. Profit 

atau laba merupakan salah satu tujuan 

yang dicapai oleh PT Pertamina (Persero) 

selama menjalankan aktivitasnya. Halim 

dan Bambang (2005, hal 139) menyatakan 

bahwa laba perusahaan dapat diukur 

melalui pendapatan dan biaya. Berkaitan 

pada kasus partnership ini, maka tesis ini 

lebih menitikberatkan pada sisi 

pendapatan. Perputaran pendapatan yang 

diperoleh Pertamina dapat dicapai melalui 

aktivitas penjualan overseas maupun 

aktivitas penjualan domestik. 

Penjualan overseas terhadap produk 

yang dilakukan oleh Pertamina hanya 

pada produk lubricants dan produk fuel. 

Pada produk lubricants, Pertamina tidak 

hanya memasok untuk kebutuhan race 

tetapi juga kebutuhan umum. Sementara 

untuk produk bahan bakar khusunya 

Pertamax Turbo hanya sebatas kebutuhan 

kompetisi dalam kegiatan motorsport 

Lamborghini. 

Di Eropa Pertamina memasarkan 

Pertamax Turbo sebagai race fuel yang 

digunakan oleh mobil balap di ajang 

Lamborghini Blancpain Supertrofeo 

European 2016. Dari awal Januari lalu 

hingga sebelum seri di Belgia ini, 

Pertamina telah memasarkan hingga 60 

ribu liter. Penjualan produk lubricants 

terdapat adanya peningkatan penjualan 

sebesar 256, 59%. Penjelasan secara rinci 

terhadap presentase tersebut, bahwa 

Pertamina telah mencapai penjualan 

sebesar 132.700 kilo liter, naik 95.521 kilo 

liter dibanding realisasi tahun 2014 

sebesar 37.179 kilo liter. Peningkatan 

penjualan overseas yang dicapai 

Pertamina diantaranya juga dipengaruhi 

untuk memenuhi industri otomotif, 

industri, hingga kapal laut. Disamping 

ekspor secara umum, juga dipengaruhi 

kerjasama dengan Lamborghini. 

Pertamina telah dipercaya untuk menjadi 

oli resmi atau official lubricants 

Lamborghini, sejumlah 129 dealer 

Lamborghini yang tersebar diseluruh 

dunia telah menjadi daya tampung 

konsumsi tetap pada produk Pertamina 

diluar negeri. 

 Peningkatan penjualan yang 

dilakukan Pertamina luar negeri juga 

sejalan dengan penjualan dari dalam 

negeri. Pada penjualan domestik tersaji 

data yang bersifat terbatas pada regional 

Jawa Timur. Produk kolaborasi yang 

terjual di regional Jawa Timur meliputi 



produk Fastron Series dan Pertamax 

Turbo. Produk Pertamax Turbo telah 

diluncurkan kepada publik sejak bulan 

Agustus 2016, sedangkan penjualan dari 

Pertamax Turbo dilakukan pada Bulan 

September 2016. Selama awal peluncuran, 

pertamax turbo tersebut masih dijual di 14 

SPBU yang tersebar di tiga daerah di 

Jatim, yakni Surabaya, Malang, dan 

Sidoarjo. Realisasi Penjualan Domestik 

Pertamax Turbo Tahun 2016 (Dalam Kilo 

Liter) pada bulan September menunjukan 

sebesar 184, Oktober sebesar 4.144, 

November sebesar 3.916, Desember 

sebesar 4.120 (Pertamina Retail Fuel 

Marketing Region V). Kemudian untuk 

kenaikan pada produk Fastron Series dari 

tahun 2015 hingga 2016 menggalami 

sebesar 22% pertahun. Kenaikan pada 

Fastron Series ini didominasi pada oli 

yang memiliki grade bagus. Untuk 

Fastron Series kontribusi paling banyak 

adalah 10w 40  (Anang 2017, wawancara 

pribadi, 23 Februari). 

 

Hubungan Pemerintah Indonesia 

Dengan PT Pertamina (Persero) 

Keberadaan PT Pertamina (Persero) 

sebagai perusahaan negara tidak dapat 

dipisahkan dari campur tangan otoritas 

atau pemerintah dalam menjalankan 

kegiatan operasionalnya. Pertamina dapat 

ditafsirkan bahwa negara memiliki kuasa 

penuh atas kinerjanya. Begitu juga dengan 

keputusan strategis pada strategi 

internasionalisasi pada partnership PT 

Pertamina (Persero) dengan Lamborghini. 

Pada kasus partnership PT 

Pertamina (Persero) dengan Lamborghini, 

peran Pemerintah Indonesia hanya sejauh 

pada proses kesepakatan antara kedua 

perusahaan tersebut. Menurut 

narasumber menyatakan, tidak ada 

dukungan dari pemerintah, jadi ini murni 

korporat (Arlina 2017, wawancara pribadi, 

14 Februari). Pernyataan lain, pemerintah 

tidak dilibatkan pada partnership ini, 

karena ini adalah B2B (Reza 2017, 

wawancara pribadi, 3 Maret). Pemerintah 

Indonesia dalam mengambil keputusan 

sebagai mediator pada kedua perusahaan 

tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor, 

faktor tersebut menjadi batasan bagi 

pemerintah dalam campur tangan di 

kegiatan partnership tersebut. Sehingga 

Pemerintah Indonesia tidak memiliki 

pilihan lain selain hanya sebagai mediator. 

Sikap Pemerintah Indonesia sebagai 

mediator terlihat pada  kelanjutan dari 

proses kerjasama yang dilakukan 

Pertamina dengan Lamborghini. Setelah 

kegiatan tersebut berlangsung, 

Pemerintah Indonesia mengembalikan 

serangkaian pengambilan keputusan 

kepada Perusahaan Pertamina dalam 

menjalankan kegiatan bisnisnya.   

Hadirnya pemerintah sebagai 

mediator dalam kegiatan ini  dapat 

disebabkan beberapa hal yang saling 

berkaitan, diantaranya terdapat pengaruh 

eksternal yakni transisi peran pemerintah 

Indonesia, dan pengaruh internal yakni 

perubahan tata kelola  pada PT Pertamina 

(Persero). Pengaruh-pengaruh tersebut 



tidak secara langsung mengarah pada 

peran Pemerintah Indonesia pada bisnis 

Pertamina. 

Proses transisi pada peran 

Pemerintah Indonesia memberikan 

kesempatan Pertamina lebih mandiri atau 

tidak lagi bergantung kepada negara. 

Ruang gerak kegiatan bisnis Pertamina 

telah dibebaskan melalui serangkaian 

aturan yang tertuang pada undang-

undang baru. Kasus transisi hubungan 

pemerintah dengan PT Pertamina 

(Persero) disebabkan oleh perubahaan 

pada undang-undang yang mengatur 

kegiatan usaha migas Pertamina. 

Perubahaan undang-undang tersebut 

menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia 

tidak memiliki kuasa penuh pada 

perusahaan yang dimilikinya. Berdasarkan 

UU No. 8 tahun 1971, semua perusahaan 

minyak yang hendak menjalankan usaha 

di Indonesia wajib bekerja sama dengan 

Pertamina. Perjalanan waktu kemudian 

menciptakan aturan baru melalui UU No 

19 tahun 2003, hadirnya aturan ini dapat 

dikatakan sebagai tonggak awal 

perubahan pada peran pemerintah sebagai 

regulator semakin berkurang. 

Berdasarkan transisi tersebut 

terdapat bentuk yang menjadi indikator 

hubungan Pemerintah Indonesia dalam 

kegiatan bisnis Pertamina. Hal Pertama, 

adanya sikap Pemerintah Indonesia yang 

tidak menjalankan kebijakan secara 

konsisten berdasarkan dengan tujuan 

pendirian perusahaan, yakni tujuan sosial 

dan finansial. Kedua, Pemerintah 

Indonesia tidak dapat memberikan 

realisasi anggaran modal untuk menutup 

biaya-biaya besar yang telah dikeluarkan 

oleh Pertamina. Selanjutnya ketiga, 

terdapat kegagalan pada Pemerintah 

Indonesia dalam mengendalikan kinerja 

Pertamina. Transisi pada peran 

Pemerintah Indonesia dalam Pertamina 

juga dipengaruhi pada tingkatan yang 

lebih tinggi, yakni pengaruh dari 

liberalisasi migas di Indonesia. 

Liberalisasi pasar pada sektor migas 

merupakan salah satu turunan dari 

perlakuan atau praktik neoliberal. Pada 

konsep tersebut lebih mengarah dalam 

bentuk perluasan ekonomi yang saling 

terintegrasi. Arus liberalisasi menjadi 

sebuah gelombang yang berlangsung 

terjadi secara masif di Indonesia, 

terutama di sektor industri migas. Pada 

proses liberalisasi migas di Indonesia, 

terwujud dalam dua hal. Hal pertama, 

tampak sejumlah korporasi asing yang 

membawahi pada banyaknya kegiatan 

penguasaan maupun pengelolaan 

beberapa sumber migas. Kedua, 

liberalisasi mengacu pada perdagangan 

bebas yang menarik korporasi asing untuk 

mencari peluang pasar di wilayah 

indonesia. 

 Tuntutan Pertamina pada dinamika 

bisnis migas mendorong perusahaan pada 

bentuk perubahan tata kelola perusahaan. 

Perubahaan tata kelola Pertamina tidak 

secara langsung mempengaruhi peran 

mediator Pemerintah Indonesia dalam 

kasus partnership antara Pertamina 



Hasil dari penelitian 

ini, membuktikan 

bahwa teori state 

capitalism yang 

digunakan telah 

sesuai dengan kasus 

yang menjadi obyek  

penelitian. 

dengan Lamborghini. Namun melalui 

nilai-nilai perubahan yang dibawa dalam 

perubahan tersebut kemudian 

mengarahkan Pertamina untuk 

menghindari intervensi negara pada 

konteks ini. Perubahan tata kelola 

perusahaan salah satunya menjadi 

indikator dari tidak selarasnya  antara 

agent dan principal. Pemerintah 

Indonesia sebagai principal cenderung 

memberikan kontribusi bersifat politik. 

Sedangkan Pertamina sebagai agent lebih 

mengutamakan nilai bisnis. Sifat bertolak 

belakang antara kedua pihak ini terwujud 

dalam kaidah asimetri informasi. Asimetri 

informasi pada Pertamina muncul ketika 

agent lebih mengetahui informasi internal 

dan prospek perusahaan di masa yang 

akan datang. Kondisi demikian cenderung 

tidak dimiliki oleh principal.  

Gejolak di dalam struktur 

Pertamina untuk lepas dari intervensi 

Pemerintah menjadi sebuah agenda yang 

harus terealisasi. Maka melalui hubungan 

antara agent dan principal yang tidak 

sinergi tersebut dapat memicu Pertamina 

untuk lebih mandiri. Adapun upaya-upaya 

tersebut dapat mengacu pada beberapa 

perubahaan internal yang meliputi, 

pertama pada  budaya perusahaan. Kedua 

pada tata nilai perusahaan. Kemudian 

yang ketiga pada reputasi perusahaan. Hal 

ini kemudian memberikan 

dampak pada perubahaan di 

beberapa aspek internal 

perusahan. Namun ini dapat 

ditarik pada hal yang lebih 

lanjut di lingkup lebih besar, yakni 

menitikberatkan adanya perubahaan 

kelembagaan pada Pertamina. Status 

kelembagaan selalu melekat di setiap 

perusahaan. Namun dalam status 

kelembagaan perusahaan tidak selalu 

bersifat statis, dengan kata lain status 

tersebut akan mengalami perubahan. 

Menurut Prasetya (2004, hal, 141) bahwa 

dalam status persero, pemegang saham 

secara prinsip tidak turut serta dalam 

mengandalikan perusahaan. Pada 

perubahan kelembagaan telah 

dikemukakan oleh Purwoto dan Kuncoro 

(2009, hal. 149), dimana kelembagaan 

dapat mengalami perubahan mengikuti 

arah dinamika interaksi ekonomi antara 

demand dan supply. Demand berasal 

perusahaan, dorongan dari sisi internal 

perusahaan ini mengacu pada 

pelaksanaan perubahan tata kelola 

perusahaan yang baik atau good 

corporate governance (GCG). Sedangkan 

dari sisi supply, perubahan kelembangaan 

dapat terjadi akibat perubahaan peta 

kekuatan politik negara. Dalam hal ini 

otoritas Pemerintah Indonesia telah 

mengalami pergeseran, kondisi tersebut 

dipicu pada bentuk kegiatan-kegiatan 

operasi yang dilakukan oleh Pertamina 

cenderung mengalami perilaku oportunis. 

 

Kesimpulan 

 Kesimpulan dari 

penelitian ini, telah 

membuktikan bahwa teori state 

capitalism yang digunakan 



sesuai dengan kasus yang menjadi obyek  

penelitian ini. Pembuktian pada 

sejalannya dari teori yang digunakan, 

diklasifikasi menjadi dua bagian. Bagian 

pertama, PT Pertamina (Persero) sebagai 

perusahaan milik negara atau BUMN 

melakukan bentuk partnership terhadap 

Lamborghini sebagai bentuk dalam 

mengejar kepentingan bisnis atau profit 

oriented. Hal ini didasarkan pada sifat 

dasar korporasi, dimana laba berpengaruh 

pada kelangsungan usaha Pertamina. 

Partnership menjadi salah satu cara bagi 

Pertamina untuk meraih laba yang lebih 

besar. 

 Bagian kedua, Peran Pemerintah 

Indonesia sebagai mediator dipengaruhi 

oleh bentuk liberalisasi dan bentuk 

perubahaan kelembagaan. liberalisasi 

memberikan sejumlah revolusi atau 

perubahaan pada lingkungan bisnis migas 

hingga otoritas Pemerintah Indonesia. 

Garis besar pada faktor ini ada pada 

perubahan yang dibingkai pada sejumlah 

regulasi yang telah ditetapkan. Regulasi 

ini berdampak pada Pemerintah Indonesia 

untuk tidak melakukan intervensi selama 

persaingan pasar migas berlangsung, 

kemudian diikuti dengan transisi peran 

Pemerintah Indonesia dari regulator 

menjadi pemilik. Kemudian, perubahaan 

kelembagaan Pertamina menjadi Persero 

yang memberikan kesempatan 

perusahaan untuk tidak bergantung pada 

Pemerintah Indonesia dalam menjalankan 

kegiatan usahanya. Hal tersebut 

mendorong Pertamina untuk menjalankan 

bentuk good corporate governance 

(GCG). GCG Pertamina menjadi sebuah 

alat kendali perusahaan untuk tetap 

menjalankan nilai-nilai korporasi dalam 

struktur Pertamina. 
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