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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Deskripsi Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data dari 10 

BUMN terbesar dengan pencapaian laba bersih tertinggi di 

Indonesia pada tahun 2016. Adapun pengumpulan data 

menggunakan kuesioner yang dilakukan dengan para Direktur 

Keuangan (CFO) masing-masing BUMN tersebut. Penulis 

meyakini bahwa dari 10 BUMN tersebut cukup mewakili 

populasi secara keseluruhan faktor-faktor penentu yang dari 

aspek kepemimpinan Direktur Keuangan untuk mendukung 

pencapaian kinerja. 

Objek penelitian sebagaimana yang disebutkan di atas 

menggunakan data 10 BUMN dengan berbagai bidang usaha 

antara lain: pertambangan migas, perbankan, jasa keuangan, 

telekomunikasi, industri pupuk, logistik, dan infrastuktur. 

Beragamnya bidang usaha tersebut akan membuat membuat 
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aspek dan pendekatan kepemimpinan dalam peneliatian ini 

menjadi lebih kaya dan variatif. 

 

4.2. Aspek yang Ditanyakan dalam Penelitian 

Dalam pengumpulan data untuk penelitian ini, penulis 

menggunakan kuosiener dan wawancara. Adapun pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan meliputi dua poin besar, yaitu: 1) 

Pertanyaan Eksternal Faktor, yaitu terkait kinerja keuangan dan 

indikator rasio dari masing-masing objek, dan 2) Pertanyaan 

Internal Faktor, yang berisi hal-hal kualitatif terkait dengan 

fungsi Direktur Keuangan di Perusahaan. 

Pertanyaan internal faktor internal tersebut adalah topik 

utama hasil penelitian yang hasilnya akan penulis coba analisis 

pada bagian ini. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Faktor apa saja yang menjadi kekuatan dalam kepemimpinan 

seorang Direktur Keuangan? 

2. Faktor apa saja yang menjadi kelemahan dalam 

kepemimpinan seorang Direktur Keuangan? 
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3. Faktor apa saja yang menjadi peluang dalam kepemimpinan 

seorang Direktur Keuangan? 

4. Faktor apa saja yang menjadi halangan sebagai Direktur 

Keuangan untuk mendukung terjadinya kinerja keuangan 

positif? 

5. Sifat apa saja yang diperlukan dalam mengendalikan dan 

mendukung fungsi kerja sebagai Direktur Keuangan? 

6. Keterampilan apa saja yang diperlukan dalam mengendalikan 

dan mendukung fungsi kerja sebagai Direktur Keuangan? 

7. Gaya apa saja yang diperlukan dalam mengendalikan dan 

mendukung fungsi kerja sebagai Direktur Keuangan? 

8. Situasi apa saja yang diperlukan dalam mengendalikan dan 

mendukung fungsi kerja sebagai Direktur Keuangan? 

9. Perilaku apa saja yang diperlukan dalam mengendalikan dan 

mendukung kerja-kerja sebagai Direktur Keuangan? 

10. Apakah Direktur Keuangan perlu membuat reward untuk 

timnya guna mendukung kerja-kerjanya. 

11. Apakah Direktur Keuangan perlu melakukan transformasi 

kinerja organisasi? 
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12. Menurut anda, Direktur Keuangan yang ideal seperti apa? 

 

4.3. Hasil Penelitian 

4.3.1. Faktor apa saja yang menjadi kekuatan dalam 

kepemimpinan seorang Direktur Keuangan? 

Dalam poin pertanyaan ini, penulis ingin mengetahui 

faktor kepemimpinan yang secara dominan menjadi modal dari 

seorang Direktur Keuangan dalam memimpin Perusahaan. 

Berdasarkan hasil kuesioner yang kami berikan, berikut 

ini adalah rangkuman jawaban dari para Direktur Keuangan 

tersebut yang kami sampaikan sebagaimana berikut ini. 

Direktur Keuangan dari BUMN Migas dan pertambangan 

menjawab hal faktor yang menjadi kekuatan seorang Direktur 

Keuangan meliputi: 

• Persepktif global dan menyeluruh mengenai kondisi suatu 

perusahaan/entitas, terutama secara finansial. 

• Pengetahuan teknis terkait finansial yang pada umumnya 

menjadi tujuan “akhir” di suatu perusahaan komersial. 
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• Hubungan dan/atau exposure langsung terhadap shareholders 

sehingga memperoleh pemahaman mengani harapan dan 

ekspektasi mereka. 

• Integritas 

• Independen dari semua vendor termasuk perbankan 

• Terbuka terhadap perubahan untuk perbaikan 

 

Direktur Keuangan dari salah satu BUMN 

Telekomunikasi menjawab hal faktor yang menjadi kekuatan 

seorang Direktur Keuangan meliputi: 

• Harus menguasai segala sesuatu yang bersifat teknis dan 

terkait langsung dengan keuangan seperti manajemen 

keuangan, manajemen risiko, manajemen pengambilan 

keputusan, manajemen tata kelola resource, dan lain 

sebagainya.  

• Selain itu seorang pemimpin harus dapat menjalin komunikasi 

koordinasi dengan para subordinat dibawahnya, friksi friksi 

maupun ketidak harmonisan harus dapat dikurangi ataupun 

dieliminir. 
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Direktur Keuangan dari BUMN Perbankan dan jasa 

keuangan menjawab hal faktor yang menjadi kekuatan seorang 

Direktur Keuangan meliputi: 

• Kapabilitas dalam bidang keuangan (finance) sesuai bisnis 

perusahaan 

• Pengalamann pengelolaan keuangan terutama pengalaman 

turn-around kondisi keuangan 

• Kapabilitas dalam end-to-end untuk Strategic Management 

Process (Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, dll). 

• Memiliki visi strategi dan kepemimpinan yang kuat. 

• Mampu bekerja on target dalam situasi yang tidak kondusif 

bagi organisasi. 

• Kemampuan beradaptasi dengan setiap perubahan lingkungan 

dan teknologi. 

• Memiliki keterampilan komunikasi dengan pihak terkait. 

• Memahami aspek bisnis dan non bisnis perusahaan. 
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Direktur Keuangan dari BUMN Pupuk menjawab hal 

faktor yang menjadi kekuatan seorang Direktur Keuangan 

meliputi: 

• Visioner, 

• self confidence,  

• analytics  

• memiliki integrity. 

 

Direktur Keuangan dari BUMN logistik dan infrastruktur 

menjawab hal faktor yang menjadi kekuatan seorang Direktur 

Keuangan meliputi: 

• Personality yang baik dan Integritas yang tinggi 

• Kemampuan melihat masalah menjadi peluang 

• Kemampuan mempelajari kondisi keuangan dengan cepat dan 

sistematis 

• Kemampuan men-sinergikan antar unit 

• Memiliki visi yang solid terkait bidang keuangan 

• Memadai pengetahuan yang memadai tentang corporate 

finance 
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• Mampu mengantisipasi perubahan yang terjadi di bidang 

keuangan dan memastikan SDM dialokasikan untuk 

memperoleh peningkatan laba di masa mendatang. 

 

4.3.2. Faktor apa saja yang menjadi kelemahan dalam 

kepemimpinan seorang Direktur Keuangan? 

Dalam poin pertanyaan ini, penulis ingin mengetahui 

faktor kepemimpinan yang menjadi kelemahan dan menjadi 

target untuk dieliminir oleh Direktur Keuangan karena bisa 

menjadi penghalang baginya untuk mempimpin dan memajukan 

kinerja Perusahaan. 

Berdasarkan hasil kuesioner yang kami berikan, berikut 

ini adalah rangkuman jawaban dari para Direktur Keuangan 

tersebut yang kami sampaikan sebagaimana berikut ini. 

Direktur Keuangan dari BUMN Migas dan pertambangan 

menjawab faktor yang menjadi kelemahan seorang Direktur 

Keuangan meliputi: 

• Pengetahuan mengenai teknis dan/atau detil dari operasi/unit 

bisnis. 



69 
 

 

• Terkadang terlalu fokus pada faktor risiko sehingga dapat 

mengakibatkan ketidakmampuan untuk melihat peluang. 

• Hanya dianggap sebagai pelengkap dan juru bayar 

• Tidak dilibatkan dalam rencana pengembangan perusahaan 

 

Direktur Keuangan dari BUMN Telekomunikasi 

menjawab faktor yang menjadi kelemahan seorang Direktur 

Keuangan meliputi: 

• segregation of duty,  

• abuse of power,  

• selfishness,  

 

Direktur Keuangan dari BUMN Perbankan dan jasa 

keuangan menjawab faktor yang menjadi kelemahan seorang 

Direktur Keuangan meliputi: 

• komunikasi yang tidak efektif kepada stakeholder 

• limited understanding terhadap core business perusahaan 

• hambatan dalam mentransformasi strategi menjadi sebuah aksi 
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• Over focus pada hasil jangka pendek (profitabilitas) sehingga 

mengorbankan investasi jangka panjang 

• Kurang pemahaman tehnik-tehnik keuangan terkini. 

• Tidak disiplin dan lemah dalam monitoring 

• Tidak sensifitf terhadap pergerakan variable keuangan 

perusahaan 

• Berpikir sempit bahwa Direktur Keuangan hanya menghandel 

urusan pencatatan keuangan saja (book keeper) 

• Terlalu irit atau terlalu boros dalam mengelola keuangan 

perusahaan 

• Mengesampingkan detail transaction 

• Tidak berorientasi kepada corporate finance sustainability  

 

Direktur Keuangan dari BUMN Pupuk menjawab faktor 

yang menjadi kelemahan seorang Direktur Keuangan meliputi: 

• Develop teamwork  

• transfer knowledge 
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Direktur Keuangan dari BUMN logistik dan inftastuktur 

menjawab faktor yang menjadi kelemahan seorang Direktur 

Keuangan meliputi: 

• Kurang memahami situasi dan kondisi perusahaan secara 

keseluruhan  

• Lemahnya visi bidang keuangan  

• Lebih fokus pada pencatatan laporan keuangan dan bukan 

bagaimana mengantisipasi perubahan yang akan terjadi di 

bidang keuangan di kemudian hari. 

 

4.3.3. Faktor apa saja yang menjadi peluang dalam 

kepemimpinan seorang Direktur Keuangan? 

Dalam poin pertanyaan ini, penulis ingin mengetahui 

faktor kepemimpinan yang menjadi peluang bagi Direktur 

Keuangan. Peluang tersebut bisa berasal dari diri sendiri, internal, 

maupun eksternal Perusahaan. 

Berdasarkan hasil kuesioner yang kami berikan, berikut 

ini adalah rangkuman jawaban dari para Direktur Keuangan 

tersebut yang kami sampaikan sebagaimana berikut ini. 
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Direktur Keuangan dari BUMN Migas dan pertambangan 

menjawab faktor yang menjadi peluang seorang Direktur 

Keuangan meliputi: 

• Peluang untuk terlibat aktif dalam membentuk sinergi dan/atau 

arah perusahaan ke depan. 

• Peluang untuk lebih aktif dalam melakukan pembelajaran 

(lessons learned) akan sukses dan/atau gagalnya berbagai 

inisiatif perusahaan. 

• Sebagai lokomotif penggerak perusahaan 

• Mendorong percepatan investasi dan pengembangan 

perusahaan 

• Melakukan efisiensi perusahaan 

• Promotor peningkatan integritas 

 

Direktur Keuangan dari BUMN Telekomunikasi 

menjawab faktor yang menjadi peluang seorang Direktur 

Keuangan meliputi: 

• lebih mudah mendapatkan akses untuk bekerja sama hal ini 

merupakan peluang, seperti contoh dalam hal peningkatan 
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komunikasi dengan investor, stakeholder, dalam hal M&A 

dsb. 

Direktur Keuangan dari BUMN Perbankan dan jasa 

keuangan menjawab faktor yang menjadi peluang seorang 

Direktur Keuangan meliputi: 

• Kewenangan untuk mengambil keputusan lebih banyak 

dibandingkan Direktur lainnya. 

• Penggunaan teknologi dalam pengambilan keputusan-

keputusan strategis. 

• Dengan kompetisi bisnis yang semakian tinggi, perencanaan 

dan pengelolaan keuangan menjadi fungsi yang semakin 

dominan untuk kesuksesan organisasi. 

• Kondisi lingkungan bisnis dengan permodalan dan likuditas 

yang semakin terbatas membutuhkan penanganan keuangan 

yang lebih intensif. 

• Keuangan adalah muara atas semua transasksi yang ada dalam 

perusahaan, sehingga Dirkeu bisa memahami secara 

komprehensif nature of business dan whats going on the 

business perusahaan. 
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• Dirkeu memiliki kewenangan untuk merestrukturisasi 

keuangan perusahaan menjadi lebih baik dengan menggunakan 

kriteria rasio-rasio keuangan yang sehat. 

• Kondisi market yang kondusif 

• Kondisi sosial politik yang stabil 

 

Direktur Keuangan dari BUMN Pupuk dan jasa keuangan 

menjawab faktor yang menjadi peluang seorang Direktur 

Keuangan meliputi: 

• Faktor kemampuan personal, banyak peluang untuk 

pengembangan diri. 

 

Direktur Keuangan dari BUMN Logistik dan infrastruktur 

menjawab faktor yang menjadi peluang seorang Direktur 

Keuangan meliputi: 

• Instrument-instrumen keuangan yang masih tersendiri dalam 

mendukung pendanaan, 

• SOP dan IT  
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• Peran Direktur Keuangan tidak hanya terkait dengan budget 

control, tapi merupakan pengambil keputusan, menganalisis 

dan meng-advise bisnis perusahaan dari indikator rasio-rasio 

keuangan perusahaan. 

• Kemampuan Direktur Keuangan melihat potensi un-organic 

growth untuk meningkatkan nilai perusahaan. 

 

4.3.4. Faktor apa saja yang menjadi halangan sebagai 

Direktur Keuangan untuk mendukung terjadinya 

kinerja keuangan yang positif? 

Dalam poin pertanyaan ini, penulis ingin mengetahui 

halangan apa yang menjadi tantangan bagi Direktur Keuangan 

untuk menjalankan fungsinya dalam mencapai kinerja yang baik. 

Yang terpenting lagi, Direktur Keuangan bisa mengantisipasi dan 

menyusun strategi guna mengatasi hambatan-hambatan tersebut. 

Berdasarkan hasil kuesioner yang kami berikan, berikut 

ini adalah rangkuman jawaban dari para Direktur Keuangan 

tersebut yang kami sampaikan sebagaimana berikut ini. 
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Direktur Keuangan dari BUMN Migas dan pertambangan 

menjawab faktor yang menjadi hambatan seorang Direktur 

Keuangan mencapai kinerja positif meliputi: 

• Ketidakmampuan untuk secara langsung mempengaruhi 

tindakan operasi. 

• Ketidakmampuan untuk secara tepat menganalisis driver-

driver utama dari profitabilitas perusahaan. 

• Keberpihakan terhadap vendor dan lembaga keuangan 

• Tidak aktif berperan mendorong investasi 

 

Direktur Keuangan dari BUMN Telekomunikasi 

menjawab faktor yang menjadi hambatan seorang Direktur 

Keuangan mencapai kinerja positif meliputi: 

• (internal) Perencanaan yang kurang baik, Ketidakefisienan 

dalam pengelolaan sumber daya, Transparansi pengelolaan 

bisnis, tidak tercapainya target yang telah ditetapkan,  

• (eksternal) Stabilitas Ekonomi dan Politik, kondisi makro 

ekonomi dll. 
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Direktur Keuangan dari BUMN Perbankan dan jasa 

keuangan menjawab faktor yang menjadi hambatan seorang 

Direktur Keuangan mencapai kinerja positif meliputi: 

• kurangnya pemahaman akan bisnis perusahaan dan dinamika 

eksternal termasuk perubahan regulasi, geopolitik, dan 

dinamika global. 

• Kurang tersedianya informasi/data yang credible sebagai 

bahan pengambilan keputusan. 

• Kondisi ekonomi makro yang tidak mendukung. 

• Kepentingan pertumbuhan bisnis yang terkadang melupakan 

aspek profitabilitas dan efisiensi. 

• Keterlambatan mengantisipasi perkembangan tehnik-tehnik 

fraud keuangan berbasis tekhnologi   

• Teamwork yang tidak berjalan dengan baik karena adanya silo 

mentality 

• Kegagalan merestrukturisasi keuangan sebagai akibat beban 

masa lalu yang sangat besar 

• Kurangnya infrastruktur termasuk dukungan Teknologi 

Informasi 
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• Kesenjangan kompetensi 

 

Direktur Keuangan dari BUMN Pupuk menjawab faktor 

yang menjadi hambatan seorang Direktur Keuangan mencapai 

kinerja positif meliputi: 

• Lemahnya teamwork 

• Reliability dan ketersediaan data 

• Kemampuan personal/team 

 

Direktur Keuangan dari BUMN Logistik dan infrastruktur 

menjawab faktor yang menjadi hambatan seorang Direktur 

Keuangan mencapai kinerja positif meliputi: 

• Kondisi makro ekonomi yang tidak sesuai proyeksi  

• Perubahan pola pikir atau mental blocking dari anggota tim 

dalam organisasi yang tidak mendukung Direktur Keuangan 

dalam transformasi untuk pencapaian target perusahaan. 

• Kemampuan SDM untuk menterjemahkan dan mendukung 

pencapaian target keuangan. 
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• Fokus pencapaian kinerja keuangan semata-mata melalui 

memperketat budget (cost reduction) dengan mengurangi 

pelayanan dan bukan melalui peningkatan revenue. 

 

4.3.5. Sifat apa saja yang diperlukan dalam mengendalikan 

dan mendukung fungsi kerja sebagai Direktur 

Keuangan? 

Dalam poin pertanyaan ini, penulis ingin mengetahui sifat 

yang harus dimiliki oleh Direktur Keuangan. Sifat tersebut lebih 

banyak merupakan ekspresi bawaan dari setiap masing-masing 

individu. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan untuk 

mempelajari sifat-sifat tersebut. 

Berdasarkan hasil kuesioner yang kami berikan, berikut 

ini adalah rangkuman jawaban dari para Direktur Keuangan 

tersebut yang kami sampaikan sebagaimana berikut ini. 

Direktur Keuangan dari BUMN Migas dan pertambangan 

menjawab sifat yang diperlukan meliputi: 

• Fokus pada fakta (fact-based) 
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• Energi untuk terus melakukan, mendorong dan mengupayakan 

perbaikan. 

• Kemauan untuk belajar dan memahami dinamika industry 

terkait dan isu-isu operasional. 

• Kemauan untuk mendengar dan memahami permasalahan dari 

unit bisnis. 

• Terbuka terhadap perubahan 

• Berpegang pada tatakelola perusahaan yang baik 

 

Direktur Keuangan dari BUMN Telekomunikasi 

menjawab sifat yang diperlukan meliputi: 

• Sifat terbuka, komunikatif, tegas, leader not a boss,  

• mampu mengambil keputusan dan menengahi permasalahan 

menjadi kunci utama.  

 

Direktur Keuangan dari BUMN Perbankan dan jasa 

keuangan menjawab sifat yang diperlukan meliputi: 

• Integritas yang tinggi dan etika bisnis yang baik. 
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• Berperan sebagai enabler, mampu menjalankan insiatif-

inisiatif kunci untuk mendukung tujuan perusahan. 

• Bijaksana dalam memimpin. 

• Adil dalam menilai bawahan dan memberi reward atau 

penalty. 

• Tegas dan jelas dalam memberi arahan/instruksi. 

• Ketelitian 

• Kedisiplinan 

• Konsisten 

• Keseimbangan 

• Ketegasan 

• Integritas yang tinggi 

• Menjadi Role Model 

• Ketelitian yang tinggi 

• Kecepatan bekerja 

• Akuntabel 

 

Direktur Keuangan dari BUMN Pupuk menjawab sifat 

yang diperlukan meliputi: 
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• Terbuka 

• Kemampuan bekerja sama/teamwork 

• Kerja keras dan kerja cerdas 

 

Direktur Keuangan dari BUMN Logistik dan infrastruktur 

menjawab sifat yang diperlukan meliputi: 

• Sabar, objektif, tegas, antusias, kesadaran akan arah tujuan, 

integritas, adaptabilitas, penguasaan teknis yang memadai dan 

wawasan yang luas, rasional dan percaya. 

• Inovatif dan open minded terhadap perubahan yang terjadi. 

• Antisipatif/memiliki kemampuan analisis terhadap segala 

potensi perubahan dan tantangan yang terjadi. 

• Mampu bertindak sebagai change leader terhadap proses 

transformasi yang berjalan. 

 

4.3.6. Keterampilan apa saja yang diperlukan dalam 

mengendalikan dan mendukung fungsi kerja sebagai 

Direktur Keuangan? 
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Dalam poin pertanyaan ini, penulis ingin mengetahui 

keterampilan yang harus dimiliki oleh Direktur Keuangan. 

Keterampilan tersebut didapat melalui proses pembelajaran, 

pelatihan, maupun pengalaman. Sebagai pemimpin, penulis 

berpendapat bahwa Direktur Keuangan harus mampu untuk 

menularkan keterampilan yang dimiliki kepada tim/bawahannya. 

Berdasarkan hasil kuesioner yang kami berikan, berikut 

ini adalah rangkuman jawaban dari para Direktur Keuangan 

tersebut yang kami sampaikan sebagaimana berikut ini. 

Direktur Keuangan dari BUMN Migas dan pertambangan 

menjawab keterampilan yang diperlukan meliputi: 

• Technical skill di keuangan yang baik. 

• Business context knowledge. 

• Interpersonal skills 

• People leadership and development skills 

• Pengetahuan tentang akuntansi 

• Pengetahuan tentang pembiayaan perusahaan 

• Pengetahuan tentang Penilaian perusahaan 
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Direktur Keuangan dari BUMN Telekomunikasi 

menjawab keterampilan yang diperlukan meliputi: 

• pemahaman mengenai keuangan mutlak diperlukan,  

• ketrampilan dalam hal komunikasi,  

• leadership harus diutamakan 

 

Direktur Keuangan dari BUMN Perbankan dan jasa 

keuangan menjawab keterampilan yang diperlukan meliputi: 

• leadership dan strategy developer 

• kemampuan komunikasi 

• operational finance 

• business understanding 

• enterprise risk management 

• keterampilan managerial yang baik 

• Perencanaan (Business Planning & Forecasting) 

• Monitoring Keuangan (Performance Management) 

• Permodalan (Capital Planning) 

• Investment Strategy 

• Portfolio Management & Risk Managmenet  
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• Sistim Informasi Keuangan 

• Negotiation Skill 

• Accounting 

• Corporate Finance 

• Risk Management 

• Treasury / ALMA 

• Budgetting & Controll 

• Business Process Management 

• Leadership 

 

Direktur Keuangan dari BUMN Pupuk menjawab 

keterampilan yang diperlukan meliputi: 

• Financial skill 

• Negotiation skill 

• Compliance skill 

 

Direktur Keuangan dari BUMN Logistik dan infrastruktur 

menjawab keterampilan yang diperlukan meliputi: 

• Intuitif dan Analisa yang tajam atas situasi yang berkembang,  
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• Penguasaan bisnis model & corporate finance  

• Kemampuan Analyst dan financial adviser untuk membaca 

proforma perusahaan melalui rasio-rasio keuangan untuk 

memaksimalkan nilai perusahaan. 

• Kemampuan melihat potensi pengembangan usaha melalui 

unorganic growth. 

 

4.3.7. Gaya apa saja yang diperlukan dalam mengendalikan 

dan mendukung fungsi kerja sebagai Direktur 

Keuangan? 

Dalam poin pertanyaan ini, penulis ingin mengetahui gaya 

kepemimpinan yang harus dimiliki oleh Direktur Keuangan. 

Tiap-tiap pemimpin mempunyai gayanya masing-masing dan 

berbeda satu dengan lainnya. Apapun pendekatan yang 

digunakan, semua bermuara pada satu tujuan, yaitu mencapai 

target yang ditetapkan dan meningkatkan nilai dari perusahan. 

Berdasarkan hasil kuesioner yang kami berikan, berikut 

ini adalah rangkuman jawaban dari para Direktur Keuangan 

tersebut yang kami sampaikan sebagaimana berikut ini. 
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Direktur Keuangan dari BUMN Migas dan pertambangan 

menjawab gaya yang diperlukan meliputi: 

• Gaya sesuai kepribadian dan kekuatan masing-masing. 

• Terbuka  

• Rendah hati 

 

Direktur Keuangan dari BUMN Telekomunikasi 

menjawab gaya yang diperlukan meliputi: 

Direktur Keuangan dari BUMN Migas dan pertambangan 

menjawab gaya yang diperlukan meliputi: 

• Gaya komunikasi demokratif komunikatif dan  

• terbuka  

 

Direktur Keuangan dari BUMN Perbankan dan jasa 

keuangan menjawab gaya yang diperlukan meliputi: 

• leading by example 

• problem solver 

• self-confident without being arrogant 

• result oriented 
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• obyektif dan factual 

• terbuka 

• mau mendengarkan masukan 

• Keseimbangan mengelola target jangka pendek dengan target 

jangka panjang 

• Tegas dan konsisten menjaga pencapaian target dan anggaran. 

• Cekatan dalam menangkap peluang bisnis yang berdampak 

pada kinerja  

• Andal dalam melakukan negosiasi. 

• Participative dan Role Modeling akan efektif untuk tim kerja 

dan lingkungan kerja yang cukup matang.  

• Gaya Ototoriter dan strong leadership untuk lingkungan kerja 

yang banyak pembenahan. 

 

Direktur Keuangan dari BUMN Pupuk menjawab gaya 

yang diperlukan meliputi: 

• Kepemimpinan yang visioner dan sekaligus sebagai conductor 

atas pekerjaan yang ada. 
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Direktur Keuangan dari BUMN Logistik dan infrastruktur 

menjawab gaya yang diperlukan meliputi: 

• Change leader 

• Terbuka/open minded terhadap masukan. 

• Teamwork  

• Komunikasi yang terbuka dan intens 

 

4.3.8. Situasi apa saja yang diperlukan dalam 

mengendalikan dan mendukung fungsi kerja sebagai 

Direktur Keuangan? 

Dalam poin pertanyaan ini, penulis ingin mengetahui 

situasi yang ideal yang diharapkan oleh para Direktur Keuangan 

untuk mendukung pekerjaannya. Situasi tersebut bisa saja dari 

internal maupun eksternal perusahaan. Direktur Keuangan 

perusahaan pastinya akan selalu berhadapan dengan situasi yang 

kurang menguntungkan, baik bagi dirinya maupun bagi 

perusahaan. 
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Berdasarkan hasil kuesioner yang kami berikan, berikut 

ini adalah rangkuman jawaban dari para Direktur Keuangan 

tersebut yang kami sampaikan sebagaimana berikut ini. 

Direktur Keuangan dari BUMN Migas dan pertambangan 

menjawab situasi yang diperlukan meliputi: 

• Tersedianya basis data dan informasi yang akurat dan tepat 

waktu menganai kondisi operasional dan keuangan kunci. 

• Keterbukaan dari semua pihak untuk melakukan diskusi dan 

dialog. 

• Sistem IT yang baik dan handal 

 

Direktur Keuangan dari BUMN Telekomunikasi 

menjawab situasi yang diperlukan meliputi: 

• situasi yg kondusif dimana kolaborasi dari jajaran direksi, para 

senior leader dan staf dapat berjalan dengan baik, 

•  kesamaan visi from the top to bottom akan sangat membantu 

dalam hal pencapaian kinerja keuangan yang positif. 
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Direktur Keuangan dari BUMN Perbankan dan jasa 

keuangan menjawab situasi yang diperlukan meliputi: 

• situasi yang memungkinkan seluruh sumber daya organisasi 

secara dinamis bergerak sesuai strategi dan mampu menjawab 

tuntutan perubahan lingkungan. 

• Situasi kerja yang kondusif dalam lingkungan kerja dengan 

mengedepankan trust. 

• Ketersedian perangkat sistem akuntansi dan sistem informasi 

• Team yang kompeten 

• Kewenangan pengendalian biaya 

• Ketersediaan Budgeting System 

 

Direktur Keuangan dari BUMN Pupuk menjawab situasi 

yang diperlukan meliputi: 

• Teamwork yang solid di Level BOD – BOC. 

 

Direktur Keuangan dari BUMN Logistik dan infrastruktur 

menjawab situasi yang diperlukan meliputi: 
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• Situasi dimana anggota organisasi memiliki trust kepada 

Direktur Keuangan. 

• Kondisi di Direktorat keuangan yang tidak stagnan dimana ada 

ide-ide baru bagi pengembangan. 

 

4.3.9. Perilaku apa saja yang diperlukan dalam 

mengendalikan dan mendukung fungsi kerja sebagai 

Direktur Keuangan? 

Dalam poin pertanyaan ini, penulis ingin mengetahui 

perilaku yang diperlukan oleh Direktur Keuangan. Sebagai salah 

satu pemimpin, Direktur Keuangan harus memiliki perilaku yang 

bisa menggerakkan seluruh elemen perusahaan untuk bekerja 

beriringan mencapai visi yang sudah ditetapkan.  

Berdasarkan hasil kuesioner yang kami berikan, berikut 

ini adalah rangkuman jawaban dari para Direktur Keuangan 

tersebut yang kami sampaikan sebagaimana berikut ini. 

Direktur Keuangan dari BUMN Migas dan pertambangan 

menjawab perilaku yang diperlukan meliputi: 

• Jujur dan berintegritas 
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Direktur Keuangan dari BUMN Telekomunikasi 

menjawab perilaku yang diperlukan meliputi: 

• perilaku sebagai role model yang baik harus diterapkan, 

• prinsip keterbukaan, demokratis, komunikatif namun tegas,  

• comply, mau untuk terus belajar dan berkembang. 

 

Direktur Keuangan dari BUMN Perbankan dan jasa 

keuangan menjawab perilaku yang diperlukan meliputi: 

• kepemimpinan yang proaktif dan strategis 

• merangkul kemajuan teknologi 

• mengadopsi pola pikir investor dan praktik yang lebih inovatif. 

• Perilaku kerja yang professional 

• Berintegritas 

• Selalu berinovasi dan bersinergi. 

• Tegas 

• Cermat 

• Akurat 

• Cepat 

• Akuntabel (proof based, audit trail) 
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• Responsible 

 

Direktur Keuangan dari BUMN Pupuk menjawab perilaku 

yang diperlukan meliputi: 

• Berani,  

• pantang menyerah  

• rendah hati dalam keseharian 

 

Direktur Keuangan dari BUMN Logistik dan infrastruktur 

menjawab perilaku yang diperlukan meliputi: 

• sebagai role model di organisasi keuangan sehingga anggota 

organisasi dapat memiliki panutan perilaku. 

• Memiliki visi yang solid dan mampu memberikan arahan bagi 

anggota organisasi untuk menjalankan program kerja. 

• Teliti dan detail 

• Focus 

• Mitigasi resiko 
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4.3.10. Apakah Direktur Keuangan perlu membuat reward 

untuk timnya guna mendukung kerja-kerjanya? 

Dalam menjalankan tugasnya, Direktur Keuangan 

didukung oleh timnya dalam rangka mendukung kerjanya serta 

mencapai target organisasi. Guna mengoptimalkan kinerja tim, 

dalam poin ini penulis ingin mengetahui apakah Direktur 

Keuangan memberikan reward kepada anggota timnya guna 

mendukung kerjanya.  

Berdasarkan hasil kuesioner yang kami berikan, berikut 

ini adalah rangkuman jawaban dari para Direktur Keuangan 

tersebut yang kami sampaikan sebagaimana berikut ini. 

Direktur Keuangan dari BUMN Migas dan pertambangan 

menjawab : 

• Salah satu Direktur Keuangan menjawab memberikan reward. 

• Namun demikian salah satu Direktur Keuangan BUMN lain 

menjawab Tidaak perlu reward khusus karena semua harus 

memberikan hasil kerja yang terbaik 
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 Direktur Keuangan dari BUMN Telekomunikasi 

menjawab sangat diperlukan untuk memberikan motivasi kepada 

karyawan. 

 

Direktur Keuangan dari BUMN Perbankan dan jasa 

keuangan menjawab: 

• Sebagai salah satu stimulant reward berperan positif dalam 

meningkatkan kinerja meski bukan satu-satunya faktor. 

• Pasti, dalam bentuk bonus, kenaikan gaji, promosi, atau 

sekadar pujian. 

• Perlu karena bagian dari cara untuk membangun Perfomance 

Based Culture 

• Reward dan punishment merupakan carrot dan stick yang 

selalu dibutuhkan dalam setiap pengembangan organisasi. 

 

Direktur Keuangan dari BUMN Pupuk dan jasa keuangan 

menjawab perlu. 
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Direktur Keuangan dari BUMN Logistik dan infrastruktur 

keuangan menjawab: 

• Dengan pemberian reward, perusahaan akan membuat 

indikator/formula penilaian untuk mengukur kinerja anggota 

organisasi sehingga performance anggota organisasi menjadi 

terukur dan menghilangkan faktor subjektifitas. 

• Reward diperlukan. 

 

4.3.11. Apakah Direktur Keuangan perlu membuat 

transformasi kinerja organisasi? 

Dalam menjalankan tugasnya, Direktur Keuangan kerap 

kali dihadapkan dengan kinerja organisasi yang mungkin masih 

belum sesuai keinginan Direktur Keuangan tersebut.  

Berdasarkan hasil kuesioner yang kami berikan, berikut 

ini adalah rangkuman jawaban dari para Direktur Keuangan 

tersebut yang kami sampaikan sebagaimana berikut ini. 

Direktur Keuangan dari BUMN Migas dan pertambangan 

menjawab semuanya menjawab perlu dilakukan transformasi 

organisasi. 
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Direktur Keuangan dari BUMN Telekomunikasi 

menjawab: 

• Sangat diperlukan dan disesuaikan dengan kebutuhan 

transformasi dari perusahan itu sendiri secara lebih besar. 

 

Direktur Keuangan dari BUMN Perbankan dan jasa 

keuangan menjawab: 

• Perlu, karena hal tersebut merupakan keniscayaan agar 

perusahaan tetap bisa berkembang dalam jangka pendek, 

menengah, dan panjang dikarenakan lingkungan bisnis yang 

selalu berubah. 

• Transformasi harus selalu dilakukan karena keadaan selalu 

berubah. Untuk mengelola perubahan diperlukan transformasi 

yang berkesinambungan. 

• Perlu, karena transformasi kinerja adalah bagian utama dari 

tugas Direktur Keuangan agar perusahaan dapat sustain dalam 

jangka panjang. 

• Tranformasi kinerja selalu dibutuhkan setelah dilakukan 

evaluasi yang komprehensif. 



99 
 

 

 Direktur Keuangan dari BUMN Pupuk menjawab: 

• Perlu dilakukan transformasi organisasi. 

 

Direktur Keuangan dari BUMN Logistik dan infrastruktur 

menjawab: 

• Transformasi struktur organisasi akan mengikuti 

kebutuhan/job description setiap elemen untuk mencapai 

target. Transformasi kinerja organisasi harus terus dilakukan 

sehingga organisasi tidak stagnan atau pertumbuhannya 

melambat. 

• Perlu dilakukan transformasi organisasi. 

 

4.3.12. Menurut Anda, Direktur Keuangan yang ideal seperti 

apa? 

Dalam poin ini, penulis ingin mengetahui bagaimanakah 

Direktur Keuangan yang ideal dari sudut pandang Direktur 

Keuangan. 
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Berdasarkan hasil kuesioner yang kami berikan, berikut 

ini adalah rangkuman jawaban dari para Direktur Keuangan 

tersebut yang kami sampaikan sebagaimana berikut ini. 

Direktur Keuangan dari BUMN Migas dan pertambangan 

menjawab : 

• Mempunyai pengetahuan teknis yang baik, termasuk mengenai 

dinamika industry terkait. 

• Memiliki jaringan (network) yang baik di industry. 

• Merupakan pemimpin yang dapat menginspirasi organisasi 

perusahaan untuk meningkatkan kinerja keseluruhan. 

• Merupakan people developer yang dapat mengembangkan 

talenta dan/atau pimpinan di masa depan. 

• Yang paling penting adalah berintegritas 

• Memiliki pengetahuan keuangan yang cukup 

• Sejalan dengan visi Dirut dan Perusahaan 

 

Direktur Keuangan dari BUMN Telekomunikasi 

menjawab : 
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• Kriteria ideal sebenarnya bergantung pada perusahaan, namun 

pemimpin yang baik harus dapat berkoordinasi, 

berkomunikasi, mengambil keputusan yang tepat guna 

memberikan manfaat terbaik bagi perusahaan, terutama sektor 

keuangan. 

 

Direktur Keuangan dari BUMN Perbankan dan jasa 

keuangan menjawab : 

• Memiliki pengetahuan di bidangnya. 

• Memiliki komunikasi yang baik dan pengalaman 

• Selalu berinovasi. 

• Profesional, berintegritas, kompeten di bidangnya, dan selalu 

berinovasi. 

• memilki kapabilitas bidang keuangan yang lengkap, baik dan 

update  

• kemampuan negosiasi yang handal sehingga dapat 

menyeimbangkan dengan optimal pencapaian target jangka 

pendek vs jangka panjang, growth vs profitabilitas, efisiensi vs 

investasi, kepentingan bisnis vs kepentingan support. 
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• mengelola sumber daya keuangan yang ada secara efisien  

• mampu berkontribusi kepada perusahaan untuk meningkatkan 

pendapatan, 

• mengefisienkan biaya,  

• menyediakan analisis keuangan yang komprehensif untuk 

pengambilan keputusan  

• mensupport unit business dalam pengembangan usaha 

perusahaan. 

 

Direktur Keuangan dari BUMN Pupuk menjawab : 

• Direktur Keuangan harus memiliki visi terhadap 

perusahaannya,  

• paham kegiatan operasional dan produk usahanya  

• mampu mentransformasi seluruh informasi yang berguna bagi 

CEO dalam pengambilan keputusan. 

 

Direktur Keuangan dari BUMN Logistik dan infrastruktur 

menjawab : 
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• memiliki visi yang solid dan strategic thinking atas 

pengembangan Direktorat Keuangan. 

• Memiliki kemampuan sebagai Analyst dan Adviser yang 

memiliki pengetahuan yang memadai tentang bisnis 

perusahaan. 

• Memiliki kemampuan membuat perencanaan keuangan dan 

memonitor budget yang disusun untuk mencapai target 

perusahaan. 

• Memiliki kemampuan melakukan transformasi operasi 

keuangan. 

• Memiliki kemampuan mererapkan risk management 

awareness di seluruh kegiatan operasi perusahaan. 

• Memiliki kemampuan problem solving terhadap halangan atau 

kendala yang terjadi di Direktorat Keuangan. 

• Mengedepankan kepentingan organisasi, memiliki urgensi 

yang tinggi, memahami dan memiliki wawasan yang luas. 

• Menggunakan networking untuk mendapatkan view atas suatu 

kondisi  
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4.4. Analisis Hasil Penelitian 

4.4.1. Faktor apa saja yang menjadi kekuatan dalam 

kepemimpinan seorang Direktur Keuangan? 

 

Tabel dan Grafik 4.1 

Kekuatan dalam Kepemimpinan 

  

 Berdasarkan jawaban dari para Direktur Keuangan, 

hampir semua menjawab bahwa Direktur Keuangan harus 

memiliki pengetahuan yang cukup dan mumpuni terkait 

bidang keuangan. Pengetahuan tersebut tidak hanya yang 

bersifat strategis di bidang keuangan namun juga harus 

menguasai bidang teknisnya. Dengan kata lain, Direktur 

Keuangan harus memiliki pengetahuan yang lengkap di bidang 

keuangan baik itu hal besar maupun hal kecil. Pengetahuan atas 
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bidang Keuangan tersebut adalah faktor utama yang harus 

dimiliki oleh para Direktur Keuangan. 

Faktor kedua sebagai kekuatan yang dimiliki oleh 

Direktur Keuangan adalah memiliki integritas. Di era transparasi 

seperti sekarang ini, integritas adalah hal yang mutlak. Dalam 

menjalankan tugasnya, Direktur Keuangan seringkali menghadapi 

benturan ketika menghadapi para pemangku kepentingan 

perusahaan. Direktur Keuangan harus bisa memastikan diri tetap 

independen dan bertindak untuk kepentingan Perusahaan. Meski 

memiliki pemahaman bidang keuangan yang cakap sebagaimana 

faktor utama, namun tidak ada gunanya bila tidak diimbangi 

dengan integritas. 

Faktor ketiga adalah memiliki visi, terutama dalam bidang 

keuangan. Sebagai salah satu pemimpin korporasi, hal yang 

diharapkan dari Direktur Keuangan adalah pandangan jauh ke 

depan tentang kemana organisasi, terutama organisasi keuangan 

ini akan diarahkan. Seringkali, kemampuan tersebut menjadi 

faktor yang langka yang dimiliki oleh pemimpin perusahaan. Dari 
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visi tersebut pemimpin akan memiliki perspektif yang luas baik 

itu lokal maupun global. 

Faktor keempat dari jawaban para Direktur Keuangan 

adalah Direktur Keuangan harus memiliki kemampuan 

komunikasi yang baik. Kemampuan ini sangat diperlukan baik itu 

secara internal terutama kepada tim nya agar arahan yang 

disampaikan bisa diterima oleh seluruh anggota tim agar 

pekerjaan bisa sesuai target. Juga kepada eksternal mengingat 

Direktur Keuangan pastinya memiliki banyak relasi yang semua 

harus dijaga agar selalu memiliki hubungan yang baik sehingga 

menguntungkan untuk kepentingan perusahaan. 

Adapun faktor-faktor yang lain untuk kekuatan yang harus 

dimiliki oleh Direktur Keuangan, para Direktur Keuangan 

memiliki beberapa jawaban yang tidak seragam. Kekuatan yang 

harus dimiliki antara lain: kepercayaan diri, kemampuan sinergi, 

pemahaman bisnis perusahaan, dan lainnya. 
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4.4.2. Faktor apa saja yang menjadi kelemahan dalam 

kepemimpinan seorang Direktur Keuangan? 

Tabel dan Grafik 4.2 

Kelemahan Dalam Kepemimpinan 

  

 Dari hasil jawaban yang diberikan oleh para Direktur 

Keuangan, faktor paling dominan dimana sebagaian besar 

Direktur Keuangan menjawab kelemahan paling utama dari 

Direktur Keuangan adalah bahwa fungsi mereka yang banyak 

hanya mengurusi hal teknis, seperti melakukan pencatatan 

laporan keuangan atau menyusun arus kas. Oleh karena itu, bila 

Direktur Keuangan bila terlalu terbawa mengurusi hal teknis 

tersebut maka mereka bisa jadi hanya dianggap pelengkap, dan 

jauh lebih buruk lagi ketajaman visi mereka akan luntur. Hal 
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tersebut sangat berbahaya dan tidak menguntungkan, baik untuk 

pribadi Direktur Keuangan itu sendiri maupun korporasinya. 

Meski pada poin kekuatan (poin sebelumnya) pemahaman 

termasuk pemahaman teknis adalah salah satu kekuatan utama 

yang harus dimiliki oleh Direktur Keuangan namun bisa 

menjadikan kelemahan yang mendasar bila mereka hanya 

mengurusi hal teknis saja. 

 Faktor kedua yang menjadi kelemahan Direktur Keuangan 

adalah kurangnya mereka dalam memahami situasi dan kondisi 

perusahaan secara keseluruhan. Sebagai professional yang 

direkrut untuk menjalankan dan memajukan kinerja perusahaan, 

salah satu modal utama untuk menentukan langkah dan strategi 

yang diambil tentunya adalah memahami proses bisnis serta 

kondisi perusahaan secara menyeluruh. Oleh karena pemahaman 

tersebut harus segera dikuasai oleh Direktur Keuangan sebelum 

terlanjur menjadi kelemahan ke depannya. 

 Faktor ketiga yang menjadi kelemahan Direktur 

Keuangan adalah telalu protektif dalam mengelola keuangannya. 

Sebagai pengelola asset utama milik perseroan, Direktur 
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Keuangan harus mengutamakan prinsip prudent dalam mengelola 

keuangan sehari-hari. Hal ini memang diperlukan. Namun 

demikian, terlalu hati-hati dan terlalu menjauhi risiko bisa 

menyebabkan perusahaan kehilangan momentum dan peluang 

untuk memajukan perusahaan. 

Faktor-faktor lainnya para Direktur Keuangan 

memberikan jawaban beragam dan berbeda satu dengan lainnya. 

Namun ada beberapa faktor kelemahan lain yang menurut 

pandangan penulis sangat penting untuk dihindari oleh Direktur 

Keuangan antara lain: tidak memiliki visi (utamanya bidang 

keuangan), ketidakmampuan untuk membagi pengetahuan serta 

membangun tim, dan komunikasi yang tidak efektif. 

 

4.4.3. Faktor apa saja yang menjadi peluang dalam 

kepemimpinan seorang Direktur Keuangan? 
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Tabel dan Grafik 4.3 

Peluang Dalam Kepemimpinan 

 
 

Dari hasil jawaban yang diberikan oleh para Direktur 

Keuangan, faktor paling dominan peluang untuk Direktur 

Keuangan dalam memimpin adalah fungsi keuangan itu sendiri 

yang strategis sehingga dianggap paling memahami bagaimana 

kondisi terkini perusahaan. Keuangan adalah muara dari seluruh 

transaksi perusahaan. Oleh karenanya, Direktur Keuangan bisa 

menjadi orang pertama dan orang yang paling memahami 

bagaimana kondisi perusahaan secara komprehensif. Dari data-

data yang ada, Direktur Keuangan menganilisis dengan 

menggunakan rasio-rasio keuangan dengan dibantu oleh fasilitas 

teknologi informasi perusahaan. Dari sana Direktur Keuangan 

bisa mengambil memberikan masukan atau memutuskan langkah 
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dan bagaimana strategi restrukturisasi yang dijalankan. Direktur 

Keuangan dianggap memiliki kewenangan mengambil keputusan 

yang lebih banyak dibandingkan Direktur lainnya (kecuali Dirut). 

Faktor kedua yang menjadi peluang adalah fungsi 

Direktur Keuangan yangmemungkinkan bagi Direktur Keuangan 

untuk menjadi salah satu motor penggerak terdepan perusahaan. 

Beberapa hal yang bisa dilakukan antara lain melakukan 

percepatan investasi, kebijakan efisiensi perusahaan, memberikan 

role model dalam integritas.  

Faktor ketiga yang menjadi peluang Direktur Keuangan 

dalam mempimpin adalah masih akses kerjasama dengan relasi 

eksternal bidang keuangan sangat luas. Salah satunya adalah 

akses untuk memperoleh pendanaan dimana tersedia bermacam-

macam instrumen keuangan yang bisa diambil, tinggal dipilih 

mana yang paling menguntungkan. Disamping itu, dengan 

luasnya peluang relasi eksternal tersebut membuka peluang 

Direktur Keuangan untuk memberikan citra positif baik itu untuk 

dirinya sendiri maupun perusahaan kepada para stakeholder 

(investor, kreditor, pemegang saham, dll). 
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Sedangkan untuk faktor-faktor lainnya para Direktur 

Keuangan memberikan jawaban yang beragam antara lain: 

kondisi ekonomi makro yang masih stabil, dan banyak peluang 

pengembangan diri melalui pelatihan. 

 

4.4.4. Faktor apa saja yang menjadi halangan sebagai 

Direktur Keuangan untuk mendukung terjadinya 

kinerja keuangan yang positif? 

 

Tabel dan Grafik 4.4 

Halangan Dalam Kepemimpinan 

 

 

 

Dari hasil jawaban yang diberikan oleh para Direktur 

Keuangan, faktor paling utama yang menjadi hambatan untuk 
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menjalankan pekerjaan Direktur Keuangan ternyata berasal dari 

internal yaitu dari tim Direktur Keuangan itu sendiri. Masalah-

masalah tersebut antara lain: kemampuan personil yang kurang, 

resistensi untuk merubah pola pikir, kesenjangan kompetensi. 

Para Direktur Keuangan menganggap SDM yang dimiliki adalah 

modal utama dalam menjalankan pekerjaannya. Dengan memiliki 

permasalahan SDM sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, 

menjadi mimpi buruk karena hampir dipastikan seluruh program 

dan target dari Direktur Keuangan akan sulit dijalankan dan 

dicapai. 

Faktor kedua yang menjadi hambatan Direktur Keuangan 

adalah dari faktor eksternal perusahaan, yakni kondisi ekonomi 

secara makro yang kurang baik. Dengan kondisi tersebut secara 

langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap 

jalannya perusahaan. Direktur Keuangan juga akan mengalami 

kesulitan bila ekonomi makro tidak mendukug. Sebagai contoh, 

antara lain bila berhadapan dengan penurunan nilai tukar rupiah 

terhadap mata uang asing, kenaikan tingkat suku bunga pinjaman. 

Meski hal-hal tersebut adalah kondisi di luar kendali dari 
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Direktur Keuangan, namun mengingat dampak yang bisa 

ditimbulkan ke perusahaan bisa mengakibatkan penurunan 

kinerja. 

Faktor ketiga yang menjadi hambatan bagi Direktur 

Keuangan dalam menjalankan tugasnya adalah kurangnya 

infrastruktur teknologi informasi. Kaitannya adalah dalam 

menjalankan tugasnya, Direktur Keuangan pasti banyak 

membutuhkan analisis dalam proses pengembilan keputusan. 

Analisis tersebut bersumber dari data-data yang dihasilkan dari 

system teknologi informasi di perusahaan. Bila infrastruktur 

teknologi informasi di perusahaan kurang, maka data yang 

dihasilkan menjadi tidak reliable sehingga berpotensi keliru 

dalam pengambilan keputusan. Ditambah lagi apabila system TI 

tidak mampu memberikan pasokan data secara cepat. 

Untuk faktor lain yang menjadi hambatan, para Direktur 

Keuangan memberikan jawaban beragam. Antara lain: 

perencanaan yang kurang baik dan ketidak efisienan pengelolaan 

sumber daya, kurangnya pemahaman operasional perusahaan dan 

kurang tepat dlm menganalisis driver utama profitabilitas dan 
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faktor eksternal, tidak aktif mendorong investasi, dan budaya 

kerja yang kurang baik. 

 

4.4.5. Sifat apa saja yang diperlukan dalam mengendalikan 

dan mendukung fungsi kerja sebagai Direktur 

Keuangan? 

Tabel dan Grafik 4.5 

Sifat Dalam Kepemimpinan 

  

 

Untuk poin ini, berdasarkan hasil kuesioner yang telah 

dijabarkan sebelumnya, para Direktur Keuangan memberikan 

jawaban yang sangat beragam. Namun berdasarkan analisis 

penulis, jawaban utama untuk sifat yang harus dimiliki oleh 

Direktur Keuangan adalah sifat terbuka. Terbuka terhadap 
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perubahan, terbuka terhadap masukan. Sifat ini adalah salah satu 

syarat sebagai pemimpin. Dengan sifat terbuka tersebut akan 

diiringi dengan komunikasi yang positif dengan seluruh elemen 

perusahaan sehingga bisa sejalan sesuai arah perusahaan. 

Sifat kedua yang harus dimiliki oleh para Direktur 

Keuangan adalah kemauan yang kuat untuk belajar sehingga bisa 

lebih memahami dinamika industry dan kemauan untuk 

mendengar dan memahami permasalahan. Kemauan yang kuat 

membentuk karakter yang tahan banting dan tidak gampang 

menyerah ketika perusahaan diterpa turbulensi lingkungan bisnis 

yang kuat. 

Sifat-sifat lainnya para Direktur Keuangan memberikan 

jawaban yang beragam dan berbeda satu sama lain. Sifat-sifat 

tersebut antara lain: integritas, bijaksana, adil, teliti, disiplin, 

konsisten, tegas, teamwork, dan pekerja keras. Semuanya adalah 

sifat-sifat yang positif dan dibutuhkan sebagai modal Direktur 

Keuangan dalam mempimpin. Meskipun tidak mungkin untuk 

memiliki semua sifat tesebut, namun ada baiknya untuk memiliki 

sebagian besar sifat tersebut. 
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4.4.6. Keterampilan apa saja yang diperlukan dalam 

mengendalikan dan mendukung fungsi kerja sebagai 

Direktur Keuangan? 

Tabel dan Grafik 4.6 

Keterampilan dalam Kepemimpinan 

 
 

Dari hasil kuesioner kepada Direktur Keuangan, 

keterampilan yang diperlukan guna mendukung dan 

mengendalikan fungsi kerja di bidang keuangan, jawaban 

terbanyak dari para Direktur Keuangan ternyata pemahaman 

tentang teknikal bidang keuangan itu sendiri. Hal tersebut 

meliputi pemahaman tentang akuntansi, pembiayaan, operasional 

finance, corporate finance, treasury. Mereka berpandangan hal 

tersebut mutlak diperlukan. Meski memang sangat diperlukan, 

namun hal yang menarik adalah jawaban dominan dari para 



118 
 

 

Direktur Keuangan mayoritas keterampilan hard skill. Sedikit 

berbeda dengan teori yang menyatakan semakin tinggi posisi 

maka akan lebih dominan aspek soft skill yang lebih diperlukan. 

Jawaban terbanyak kedua menurut Direktur Keuangan 

untuk keterampilan yang harus dimiliki ternyata baru terkait soft 

skills. Keterampilan-keterampilan tersebut antara lain adalah: 

interpersonal skill, people leadership skill, communication skill, 

kemampuan managerial, dan kemampuan negosiasi, serta 

kemampuan analisis. 

Jawaban lain dari para Direktur Keuangan beragam, 

seperti kemampuan risk management, kemampuan penguasan 

bisnis, dan lainnya. 

 

4.4.7. Gaya apa saja yang diperlukan dalam mengendalikan 

dan mendukung fungsi kerja sebagai Direktur 

Keuangan? 

 

 

 



119 
 

 

Tabel dan Grafik 4.7 

Gaya Dalam Kepemimpinan 

 

 

 

Gaya yang diperlukan para Direktur Keuangan jawaban 

terbanyak adalah gaya kepemimpinan yang terbuka. Hampir 

seperti poin sifat yang harus dimiliki oleh Direktur Keuangan, 

gaya terbuka tersebut akan diiringi dengan komunikasi yang 

positif dengan seluruh elemen perusahaan sehingga bisa sejalan 

sesuai arah perusahaan. 

Untuk gaya yang lain para Direktur Keuangan 

memberikan jawaban yang berbeda-beda. Diantaranya adalah : 

leading by example, problem solver, percaya diri tanpa arogansi 

obyektif, cekatan, tegas. 
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Namun demikian, penulis menggarisbawahi bahwa ada 

seorang Direktur Keuangan yang menjawab bahwa dia tidak 

meyakini ada gaya tertentu yang diperlukan. Masing-masing 

Direktur dapat bertindak sesuai gaya kepribadiannya masing-

masing. Ada pula Direktur Keuangan yang menjawab tergantung 

kondisi yang dihadapi Perusahaan, dimana gaya terbuka dan 

demokratis cocok untuk perusahaan yang sedang dalam fase 

tumbuh atau mature, namun gaya otoriter diperlukan untuk 

perusahaan yang sedang dalam kondisi pembenahan. 

 

4.4.8. Situasi apa saja yang diperlukan dalam 

mengendalikan dan mendukung fungsi kerja sebagai 

Direktur Keuangan? 

Tabel dan Grafik 4.8 

Situasi Dalam Kepemimpinan 
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Dari hasil jawaban para Direktur Keuangan, mereka 

mayoritas mengharapkan kondisi lingkungan kerja yang kondusif 

antara Direksi dengan Direksi lain dan Direksi dengan seluruh 

jajaran. Sehingga dari sehingga dari sana akan terbentuk 

kerjasama tim yang solid antar seluruh lini, dan itu merupakan 

salah satu faktor utama yang mendukung kemajuan perusahaan. 

Situasi tersebut adalah situasi yang sangat ideal dimana Direktur 

Keuangan bisa fokus memikirkan bagaimana strategi 

pengembangan dan memajukan perusahaan tanpa perlu lagi ada 

riak-riak internal yang bisa menghalangi. 

Situasi kedua yang diharapkan oleh para Direktur 

Keuangan adalah tersedianya basis data dan informasi berbasis 

system teknologi informasi yang canggih. Kondisi lingkungan 

bisnis yang dinamis membuat system informasi yang handal 

menjadi suatu keharusan yang membantu manajemen 

menganalisis bagaimana kondisi terkini perusahaan serta 

membuat keputusan secara tepat dan cepat. Idealnya seluruh 

aspek di perusahaan sudah berbasis TI, baik itu secara transaksi 

maupun pengawasannya. 
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4.4.9. Perilaku apa saja yang diperlukan dalam 

mengendalikan dan mendukung fungsi kerja sebagai 

Direktur Keuangan? 

Tabel dan Grafik 4.9 

Perilaku Dalam Kepemimpinan 

 
 

Dari hasil jawaban Direktur Keuangan, tidak ada jawaban 

yang benar-benar dominan mewakili perilaku apa yang 

diperlukan dalam mengendalikan fungsi kerja Direktur 

Keuangan. Jawaban terbanyak meski tidak dominan adalah 

perilaku sebagai role model. Hal ini menunjukkan bahwa 

Direktur Keuangan harus bisa selalu menjadi contoh yang baik 

bagik seluruh jajarannya agar mereka memiliki panutan perilaku. 



123 
 

 

Memberika tauladan adalah salah satu syarat yang paling klasik 

dalam ilmu kepemimpinan. 

Untuk perilaku yang lain menurut para Direktur Keuangan 

beragam namun semuanya pastinya positif. Antara lain: 

professional, selalu berinovasi, berani, rendah hati, pantang 

menyerah, tegas, cermat, bertanggung jawab dan lainnya. 

 

4.4.10. Apakah Direktur Keuangan perlu membuat reward 

untuk timnya guna mendukung kerja-kerjanya? 

Tabel dan Grafik 4.10 

Reward dan Punishment 

 

 

Dari hasil jawaban para Direktur Keuangan hampir semua 

menjawab bahwa reward perlu diberikan kepada timnya untuk 

mendukung kerja-kerjanya. Stimulus reward dipandang mampu 

memacu anggota tim untuk memberikan kinerja yang terbaik 

sehingga akan berpengaruh terhadap kinerja Direktorat yang baik 
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dan pada ujungnya pencapaian kinerja perusahaan secara 

keseluruhan. 

Namun demikian satu orang Direktur Keuangan 

menganggap tidak perlu memberikan reward khusus kepada 

anggota timnya dengan alasan memang semua anggota tim 

dituntut untuk selalu memberikan kinerjanya yang terbaik. 

 

4.4.11. Apakah Direktur Keuangan perlu membuat 

transformasi kinerja organisasi? 

Tabel dan Grafik 4.11 

Trasformasi 

 

 

Dari hasil jawaban para Direktur Keuangan seluruhnya 

menjawab perlu dilakukan transformasi bidang keuangan. 

Transformasi tersebut dilakukan dikarenakan beberapa alasan, 

seperti kebutuhan organisasi, perkembangan lingkungan bisnis, 

serta merupakan tuntutan dari teori change management. Tanpa 
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transformasi, perusahaan akan berjalan di tempat dan berisiko 

semakin tertinggal dalam kompetisi bisnis. 

 

4.4.12. Menurut Anda, Direktur Keuangan yang ideal seperti 

apa? 

Tabel dan Grafik 4.12 

Direktur Keuangan yang Ideal 

 

 

 

Kriteria ideal menurut satu Direktur Keuangan dengan 

yang lainnya akan sangat berbeda-beda, tergantung dari sudut 

pandang masing-masing. Namun demikian, dari jawaban Direktur 

Keuangan sebagaimana hasil kuesioner, ada beberapa hal penting 

yang perlu digarisbawahi tentang bagaimana kriteria Direktur 

Keuangan yang ideal tersebut. 
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Yang pertama adalah kemampuan yang baik dalam bidang 

keuangan. Seseorang yang memegang tampuk tertinggi memang 

seharusnya menguasai bidangnya. Dengan kemampuannya 

tersebut, maka Direktur Keuangan mampu membuat analisis dan 

menjadi salah satu adviser menganai bagaimana bisnis 

perusahaan. 

Yang kedua adalah komunikasi yang baik dengan seluruh 

elemen di Perusahaan. Dengan komunikasi yang baik maka 

koordinasi akan berjalan lebih lancar dan bekerja dapat berjalan 

dengan ritme yang sama sesuai dengan yang direncanakan. 

Yang ketiga adalah memiliki integritas dan 

mengedepankan kepentingan yang dipimpin melebihi 

kepentingan pribadinya sekalipun. 

Yang keempat adalah memiliki jaringan yang baik dan 

luas di industry keuangan. Perusahaan pasti dihadapkan dengan 

kondisi kebutuhan pendanaan untuk menjalankan usahanya. 

Dengan jaringan yang luas, Direktur Keuangan akan dapat 

mencari berbagai instrumen pendanaan dengan biaya paling 

efisien. 
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Yang kelima, Direktur Keuangan adalah pemimpin yang 

dapat menginspirasi organisasinya, dengan memberikan role 

model yang baik, serta dapat membangun kualitas timnya lebih 

baik lagi dengan transfer pengetahuan yang dimiliki. Pemimpin 

yang baik adalah pemimpin yang mampu mencetak pemimpin 

lain di masa depan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


