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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG  

 

Pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab serta mempercepat 

proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah saat ini, kewajiban pemerintah 

daerah yang bersangkutan untuk dapat mengatur dan mengurus dirinya dalam urusan 

pemerintahan. Pemerintah daerah melalui konsep otonomi daerah memiliki kewenangan 

besar dalam menetapkan kebijakan termasuk kebijakan dalam pelayanan publik yang 

berkualitas sesuai dengan situasi dan kondisi di daerahnya masing-masing. Tuntutan 

perubahan dan kebutuhan masyarakat yang makin berkembang saat ini telah mengubah 

defenisi dan orientasi kualitas dalam tatanan ekonomi di daerah.1 

Otonomi daerah memberikan peranan yang besar bagi BUMD dalam menopang 

pendapatan asli daerah (PAD). Otonomi daerah mengharuskan adanya otonomi di sektor 

ekonomi, tidak hanya sektor politik. Maka diperlukan landasan hukum yang tangguh 

yang dapat menjadi pijakan atau pedoman agar BUMD berperan sebagai lembaga bisnis 

yang profesional, mandiri dan dapat berkiprah serta memenuhi tuntutan bisnis domestik 

dan global.2 

Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya (selanjutnya disebut “PT Food 

Station Tjipinang Jaya”) merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah 

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang diberikan amanat untuk menjaga 

kestabilan ketersediaan, kelancaran distribusi, dan keterjangkauan harga bahan pangan 

khususnya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota guna menunjang ketahanan pangan 

nasional.  PT. Station Tjipinang Jaya didirikan pertama kali berdasarkan Akta Notaris 

Soeleman Ardjasasmita SH, Nomor 46 tanggal 28 April 1972 dan kemudian 

mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum perseroan dengan pengesahan dari 

Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. Y.A.5/120/3 tertanggal 1 April 1975 

yang didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 1339 dan 

diumumkan dalam Tambahan Berita Acara Negara Republik Indonesia tertanggal 15 

                                                           
1  Abdul Hamid, Otonomi Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik, Jurnal Academica Fisip Untad, Vol. 03, 

No. 1, Pebruari 2011, hal. 535.   
2  M. Arsyad Anwar, et.al (eds), Prospek Ekonomi Indonesia dan Sumber Pembiayaan Pembangunan, 

Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 1992, hal. 50.  
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Mei 1975. Kemudian guna menjamin kepastian hukum status PT. Food Station 

Tjipinang Jaya sebagai Badan Usaha Milik Daerah, perlu dibuatnya produk hukum, 

sehingga kemudian Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan 

Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas 

Food Station Tjipinang Jaya (“selanjutnya disebut Perda Nomor 6 Tahun 2014”). PT. 

Station Tjipinang Jaya memiliki maksud dan tujuan dalam menjalankan perseroan 

sebagaimana tertuang di dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 yang 

berbunyi sebagai berikut:3 

1) Pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan dimaksudkan untuk mewujudkan ketahanan 

pangan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan menunjang ketahanan 

pangan nasional, serta sebagai pusat informasi dan pusat perdagangan bahan 

pangan di Asia Tenggara. 

2) Tujuan pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan yaitu: 

a) memenuhi ketersediaan bahan pangan masyarakat di Provinsi Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta; 

b) menjaga kestabilan ketersediaan, kelancaran distribusi, dan keterjangkauan 

harga bahan pangan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;  

c) meningkatkan kegiatan ekonomi daerah; dan d. sebagai salah satu sumber 

Pendapatan Asli Daerah. 

 

Saat ini PT. Food Station Tjipinang Jaya sebagai pilar ketahanan pangan di wilayah 

DKI Jakarta dan sekitarnya, memiliki visi, misi dan fungsi strategis yang memiliki 

cakupan luas tidak hanya di daerah melainkan juga lingkup Nasional. Visi PT. Food 

Station Tjipinang Jaya yakni “menjadi pilar ketahanan pangan dan produsen pangan 

pilihan utama pelanggan”, sedangkan misi dari  PT. Food Station Tjipinang Jaya yakni: 

(1) Sebagai pilar ketahanan pangan di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. 

(2) Sebagai pusat informasi perberasan nasional dan pengelola Pasar Induk Beras 

Cipinang. 

(3) Sebagai pemain kunci dalam rantai pasok pangan nasional. 

(4) Sebagai produsen berbagai produk pangan pilihan utama pelanggan 

 

                                                           
3  Lihat Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Badan Usaha Milik Daerah Perseroan 

Terbatas Food Station Tjipinang Jaya, Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 

2014 Nomor 105, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 109.  
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Selanjutnya fungsi strategis dari PT. Food Station Tjipinang Jaya yakni : 

(1) Menjaga ketahanan pangan pokok beras mulai dari hulu (stock dan harga gabah 

yang kompetitif) hingga hilir; 

(2) Bertugas menjadi penyeimbang pasar dengan menjaga supply chain dan 

distribusi berkesinambungan agar ketersediaan dan kestabilan harga pangan 

dapat terjamin; 

(3) PT. Food Station Tjipinang Jaya adalah satu-satunya represent Pemerintah DKI 

dalam menjaga kestabilan harga yang secara langsung berhadapan dengan 

pelaku pasar yaitu pihak swasta yang bermodal sangat besar dan secara massive 

berusaha menguasasi pasar beras baik di modern market maupun traditional 

market. 

(4) Pusat perdagangan beras dan pangan pokok di DKI Jakarta yang mencakup 

antar daerah dan antar pulau. 

(5) Sebagai acuan (harga) bagi pasar beras nasional. 

(6) Menggambarkan isu perberasan secara nasional. 

 

PT. Food Station Tjipinang Jaya menjadi instrument pemerintah  dalam 

mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang 

cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang dengan melakukan kegiatan bisnis bidang 

distribusi, penjualan, jasa pergudangan, pergudangan dalam resi gudang, jasa pertokoan, 

dan pengangkutan bahan pangan (beras) secara professional dan penguasaan teknis dari 

kegiatan hulu sampai hilir.4 PT. Food Station Tjipinang Jaya dapat mengendalikan 

ketersediaan dan kestabilan pangan dengan melakukan usaha pengadaan pangan sendiri 

dengan membangun kawasan sentra produksi pangan di daerah, menyewa lahan, kontrak 

farming, pembelian lahan dan atau pengajuan hak pakai atau hak guna usaha. Dalam hal 

pengadaan pangan  PT. Food Station Tjipinang Jaya juga dapat melakukan kerjasama 

dengan Pemerintah Daerah lain, koperasi, gabungan kelompok tani, BUMDes, BUMD, 

Perusahaan Swasta, perorangan dan lain-lain berupa pembelian dan atau pengelolaan 

pangan secara bersama.  

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi 

                                                           
4  PT. Food Tjipinang Station, “Profil Perusahaan”, https://www.foodstation.id/sekilas-perusahaan/, diakses  

pada tanggal 7 Oktober 2021.  

https://www.foodstation.id/sekilas-perusahaan/
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memberikan suatu kewajiban bagi Pemerintah Daerah Khusus Ibukota DKI Jakarta 

untuk meningkatkan kemampuan produksi pangan secara mandiri, menyediakan pangan 

yang beraneka ragam dan memenuhi standar keamanan mutu dan gizi bagi konsumsi 

masyarakat, mewujudkan tingkat kecukupan pangan, serta mempermudah atau 

meningkatkan akses pangan, selain itu juga meningkatkan nilai tambah dan daya saing 

komoditas pangan.  

Pentingnya pemantapan stabilitas perekonomian untuk meningkatkan daya beli 

masyarakat terkelola dengan baik sehingga tidak mengakibatkan penurunan tingkat 

kesejahteraan masyarakat, hal ini dapat terwujud melalui berfungsinya badan atau 

lembaga ketahanan pangan secara professional sehingga meningkatkan stabilitas 

ketersediaan pangan.5  

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dalam memenuhi hak-hak warganya 

guna meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, dan ketahanan pangan khususnya di 

Provinsi DKI Jakarta, salah satunya adalah peran dari Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD). BUMD sebagaimana yang diatur dalam Pasal 331 ketentuan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (“selanjutnya UU Nomor 23 Tahun 

2014”), terdiri dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan 

Daerah (Perseroda). Setiap Daerah dapat mendirikan BUMD yang bertujuan untuk:6 

1. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;  

2. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa 

yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, 

karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola 

perusahaan yang baik; dan  

3. Memperoleh laba dan/atau keuntungan. 

 

Selanjutnya guna meningkatkan pengelolaan dari Badan Usaha Milik Daerah 

dibuatlah aturan pelaksana Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yang diatur dalam 

Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah 

(“selanjutnya disebut PP Nomor 54 Tahun 2017”). PP Nomor 54 Tahun 2017 Tentang 

BUMD sangat diperlukan guna mendorong pengelolaan BUMD baik cara etos kerja, 

                                                           
5  Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, “RPJMD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

2017-2022”, hal. 221 
6  Lihat Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara 

Nomor 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.  
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birokrasi, efisiensi, memiliki orientasi pasar, serta reputasi yang baik, selain itu BUMD 

dituntut  untuk memiliki fungsi sosial terhadap masyarakat dapat menyebabkan BUMD 

tidak fokus terhadap misi utamanya. Dengan penyesuaian BUMD sesuai dengan PP 

Nomor 54 Tahun 2017 yang dilakukan saat ini maka diharapkan akan memberikan 

manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan 

kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi 

pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah 

yang bersangkutan berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.7 Oleh karena itu, 

untuk  PT. Food Station Tjipinang Jaya perlu dilakukan sinkronisasi Perda Pendiriannya, 

baik aspek yuridis maupun aspek bisnis melalui  Perda  Pendirian yang  mengatur antara 

lain : nomenklatur baru Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda), maksud dan tujuan 

perseroan, kegiatan usaha perseroan dan besarnya modal dasar. 

Terkait Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI 

Jakarta Tahun 2017-2022, berkaitan dengan tugas serta kegiatan usaha PT. Food Station 

Tjipinang Jaya di bidang Ketahanan Pangan, serta isu klaster Usaha Pangan dinyatakan 

bahwa dalam hal pengembangan klaster-klaster usaha pangan terdapat beberapa isu yang 

harus direspon secara profesional. Beberapa isu tersebut diantaranya:  

1. Masih adanya potensi kemungkinan terjadinya inflasi tinggi sehingga daya beli 

masyarakat tergerus, 

2. Belum mantapnya sistem distribusi yang terpadu dan terintegrasi,  

3. Masih terdapatnya fluktuatif harga pangan yang disparitasnya cukup tinggi,  

4. Bentuk badan usaha masih Perusahaan Daerah, sehingga kapasitas dan 

fleksibilitasnya sangat terbatas. 

 

Karenanya PT. Food Station Tjipinang Jaya, sebagai BUMD DKI Jakarta memikul 

tanggung jawab yang besar. Disatu sisi sebagai entitas bisnis harus dioperasikan dengan 

kehati-hatian dan memberikan keuntungan bagi pemegang saham, juga memberikan 

kontribusi kepada ketahanan pangan di DKI Jakarta. Namun yang paling penting dalam 

operasinya PT. Food Station Tjipinang Jaya harus berpedoman kepada peraturan 

perundangan yang berlaku. 

                                                           
7  Lihat penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6173.  
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Oleh sebab itu agar dapat memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya serta 

menjadi solusi ketahanan pangan di DKI Jakarta, maka eksistensi PT. Food Station 

Tjipinang Jaya perlu menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 54 

Tahun 2017 dengan membuat Peraturan Daerah yang menggantikan ketentuan Perda 

Nomor 6 Tahun 2014 dalam mendukung pelaksanaan operasional dan pengembangan 

sebagai BUMD Provinsi DKI Jakarta di bidang Pangan.  

 

B. IDENTIFIKASI MASALAH 

Identifikasi masalah dalam Naskah Akademik ini digunakan untuk melakukan 

penyesuaian perubahan tatanan hukum Badan Usaha Milik Daerah PT. Food Station 

Tjipinang Jaya dalam pengembangan usaha dan upaya penguatan tata kelola perusahaan 

yang baik sebagaimana amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 juncto Peraturan 

Pelaksana Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah 

dan diikuti dengan dinamika aspek sosial serta ekonomi yang mengalami perubahan 

signifikan khususnya pada kebutuhan pangan masyarakat. Dengan dasar pengaturan dan 

penerapan anggaran dasar Perusahaan Perseroan Daerah PT. Food Station Tjipinang 

Jaya yang berbasis pada aturan hukum yang berlaku diharapkan akan terus 

meningkatkan usahanya secara professional dan eksis sebagai penyeimbang pasar dalam 

penyediaan pangan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat di DKI Jakarta.  

PT. Food Station Tjipinang Jaya dalam pengembangan usahanya juga harus 

menyesuaikan aturan-aturan yang berlaku di bidang Pangan, diantaranya paling tidak 

mengacu pada ketentuan Undang–Undang Pangan dan Peraturan Pelaksananya, Undang-

Undang Tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 

Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang Resi 

Gudang, Undang-Undang Perseroan Terbatas. PT. Food Station Tjipinang Jaya dalam 

praktiknya perlu menyesuaikan keadaan yang akan disesuaikan dari aspek yuridis, aspek 

filosifis, dan aspek sosiologis sehingga dapat menemukan dan merumuskan muatan 

bentuk perubahan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) sesuai dengan PP Nomor 54 

Tahun 2017. Untuk itu perlu dirumuskan beberapa identifikasi masalah yang akan 

dibahas dan dijelaskan dalam Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah 

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini, yang meliputi : 
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1. Bagaimanakah bentuk Peraturan Daerah PT. Food Station Tjipinang Jaya 

menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT. Food Station Tjipinang Jaya 

(Perseroda) dalam Peraturan Daerah Provinsi Ibukota  DKI Jakarta ?  

2. Bagaimanakah bentuk kegiatan usaha PT. Food Station Tjipinang Jaya 

(Perseroda) dalam Rancangan Peraturan Daerah sebagai peran serta perseroan 

mendukung ketahanan pangan di DKI Jakarta? 

 

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN  

1. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik 

Tujuan Penyusunan Naskah Akademik meliputi :  

a. Merumuskan muatan Rancangan Peraturan Daerah dan bentuk perubahan status 

menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT. Food Station Tjipinang Jaya 

(Perseroda) dalam Peraturan Daerah Provinsi Ibukota DKI Jakarta. 

b. Merumuskan pertimbangan baik filosofis, yuridis, sosiologis dalam  Rancangan 

Peraturan Daerah terkait kegiatan usaha PT. Food Station Tjipinang Jaya 

(Perseroda) berdasarkan permasalahan yang dihadapi PT. Food Station 

Tjipinang Jaya (Perseroda) dalam peran serta mendukung ketahanan pangan di 

DKI Jakarta. 

 

2. Kegunaan Naskah Akademik 

Kegunaan Naskah Akademik ini adalah: 

a. Secara Teoritis 

Sebagai bahan masukan untuk dijadikan pokok gagasan dan aspirasi aktual yang 

berkembang di dalam kehidupan masyarakat maupun pelaku usaha yang berada 

dalam penyelenggaran pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara keilmuan dan akademis dalam rangka 

penyusunan serta perumusan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

PT. Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda). 

b. Secara Praktis 

Sebagai bahan acuan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 

PT. Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) untuk memberikan kepastian 

hukum baik dalam pelayanan masyarakat maupun produktivitas kegiatan usaha, 

pengembangan usaha dari hulu ke hilir yang  professional dan kesinambungan 
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ketersediaan pangan berupa produk pangan yang aman khususnya di DKI 

Jakarta.  

 

D. METODE PENELITIAN  

1. Jenis Penelitian 

Metode adalah jalan atau cara mencapai atau mendapatkan ilmu. Penelitian 

hukum sebagai suatu kegiatan ilmiah selalu dikaitkan dengan metode pendekatan 

yang digunakan. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah penelitian 

hukum normatif. Menurut Sunarjati Hartono, penelitian hukum normatif adalah8 

“kegiatan sehari-hari seorang sarjana hukum. Bahkan, penelitian hukum yang bersifat 

normatif hanya mampu dilakukan oleh seorang sarjana hukum. Sebagai seorang yang 

sengaja dididik untuk memahami dan menguasai disiplin hukum. Oleh karena itu, 

penelitian hukum normatif bukanlah merupakan hal yang baru bagi dosen Fakultas 

Hukum. Akan tetapi, karena bertahun-tahun terjadi salah paham, seakan-akan 

penelitian hukum yang bersifat ilmiah harus bersifat socio yuridis atau socio legal, 

rasanya kini perlu disadari kembali betapa pentingnya metode penelitian normatif 

itu”. Dengan kata lain, penelitian hukum normatif adalah9 suatu prosedur penelitian 

ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi 

normatifnya. 

Menurut Sunaryati Hartono10 berbagai keuntungan dari metode penelitian hukum 

normatif adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui atau mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya 

mengenai suatu masalah tertentu; 

b. untuk dapat menyusun dokumen-dokumen hukum; 

c. untuk menulis makalah atau ceramah maupun buku hukum; 

d. untuk menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain apakah dan 

bagaimanakah hukumnya mengenai suatu peristiwa atau masalah tertentu; 

                                                           
8  Badan Pembinaan Hukum Nasional-Kemenkumham RI, Laporan Akhir Forum Dialog Urgensi Penelitian 

dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Sistem Hukum Nasional, Diselenggarakan Oleh BPHN 

Kemenkumham RI bekerjasama dengan Kanwil Kemenkumham Propinsi Kalimantan Barat, Tanggal 23 

Juni 2011, hlm, 28 
9  Hardijan Rusli, Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana ?, artikel dimuat dalam Law Review, Fakultas 

Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No. 3, Maret 2006, hlm. 40. 
10  Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-21, Cetakan 2, Alumni, Tahun 

2006, hlm. 140. 
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e. untuk melakukan penelitian dasar di bidang hukum; 

f. untuk menyusun rancangan undang-undang atau peraturan perundang-

undangan baru; 

g. untuk menyusun rencana pembangunan hukum. 

 

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan adalah data sekunder 

yang diperoleh dari studi kepustakaan. Selain itu menggunakan bentuk analisis 

kualitatif dengan menarik kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan atau 

penjelasan. 

 

2. Jenis Bahan Hukum 

Bahan hukum dalam penulisan naskah akademik ini dibagi ke dalam tiga ketegori 

antara lain:  

a. Bahan Hukum Primer:  

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang  Perlindungan Konsumen 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 

3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Sistem Resi Gudang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231); 

4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4756); 

5) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4744); 

6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 
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7) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227,Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 

8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 5512); 

9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679);  

10) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604); 

11) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang 

Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5680); 

13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang 

Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 305);  

14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 2036); 

15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 Tentang 

Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota 

Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700); 
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16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Rencana 

Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi 

Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 155); 

17) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan 

Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 

2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 202, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2002). 

18) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 

Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi 

Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Patungan; 

19) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 50 

Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota 

Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik 

Daerah. 

 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku yang terkait dengan topik 

penulisan, hasil-hasil penelitian yang relevan dengan topik penulisan, makalah, 

jurnal, Surat Kabar, pendapat dari pakar yang ahli dibidang hukum mengenai 

Badan Usaha Milik Daerah berupa Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).  

 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 

tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer 

dan bahan sekunder terdiri dari Wikipedia dan KBBI. 
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3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Adapun teknik memperoleh bahan hukum melalui studi kepustakaan pada 

Perpustakaan Nasional, Studi dokumentasi dan informasi hukum, penelusuran 

melalui internet, Diskusi Hukum, wawancara  dan konsultasi dengan pakar yang ahli 

dibidang pengaturan hukum Badan Usaha Milik Daerah. 

 

4. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Penulisan naskah akademik ini diawali dengan pengumpulan data, bahan hukum 

dan infromasi yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas. 

Kemudian data, bahan hukum dan informasi yang telah terkumpul tersebut pada 

akhirnya akan dianalisis untuk kemudian dipakai dalam pemecahan terhadap 

masalah yang akan dibahas dalam penulisan.  

Analisis yang digunakan dalam naskah akademik ini adalah deskriptif-analitis. 

Dalam penulisan naskah akademik ini, yang dilakukan penulis ialah pertama 

mendikripsikan, mengidentifikasi dan menganalisis tentang pelaksanaan dari 

peraturan perundangundangan tentang pengaturan Perusahaan Perseroan Daerah 

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha 

Milik Daerah, kemudian yang kedua  menganalisis urgensi pembentukan peraturan 

daerah tentang Penyertaan Modal Daerah dan Kerjasama antara Pelaku Usaha di 

bidang Pangan baik oleh Pemerintah Daerah maupun Perseroan lainnya dan konsep 

perubahan menyeluruh status BUMD Perusahaan Perseroan Daerah untuk 

pengembangan usaha milik daerah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat 

khususnya di Daerah Provinsi Ibukota Jakarta sebagaimana amanat Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Peraturan 

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.  
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BAB II 

KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTIK EMPIRIK 

 

A. KAJIAN TEORITIK 

1. TEORI BADAN UMUM  

Subyek hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting di dalam 

bidang hukum, khususnya hukum keperdataan karena subyek hukum tersebut yang 

dapat mempunyai wewenang hukum. Istilah Subyek hukum berasal dari terjemahan 

bahasa Belanda yaitu rechtsubject atau law of subject (Inggris). Secara umum 

rechtsubject diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia dan 

badan hukum.11 

Subjek hukum ialah segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan 

kewajiban dalam lalu-lintas hukum. Yang termasuk dalam pengertian subjek hukum 

ialah: manusia (naturlijke persoon) dan badan hukum (rechtpersoon), misalnya PT. 

(Perseroan Terbatas), PN (Perusahaan Negara), Yayasan, Badanbadan Pemerintahan 

dan sebagainya.12 

Badan hukum sebagai subjek hukum ini menurut Satjipto Rahardjo merupakan 

hasil konstruksi fiktif dari hukum yang kemudian diterima, diperlakukan dan 

dilindungi seperti halnya hukum memberikan perlindungan terhadap manusia. 

Menurut doktrin hukum suatu badan akan merupakan badan hukum jika memenuhi 

kriteria atau syarat-syarat sebagai berikut :13  

1) Adanya kekayaan yang terpisah; 

2) Mempunyai tujuan tertentu ; 

3) Mempunyai kepentingan sendiri, dan  

4) Adanya organisasi yang teratur. 

 

Disamping manusia sebagai pembawa hak, di dalam hukum juga badan-badan 

atau perkumpulan-perkumpulan dipandang sebagai subyek hukum yang dapat 

memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti manusia. 

Badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan itu dapat memiliki kekayaan sendiri, 

                                                           
11 Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta:Prenada Media Group, 2008, 

hal. 40.  
12 A. Ridwan Halim, Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hal. 29. 
13 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT Citra Aditya bakti, 1996), h. 69. 
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ikut serta dalam lalu-lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, dapat digugat 

dan menggugat di muka Hakim. Badan-badan atau perkumpulan tersebut 

dinamakan Badan hukum (rechtspersoon) yang berarti orang (persoon) yang 

diciptakan oleh hukum.14 

Menurut E. Utrecht, badan hukum (rechtspersoon) yaitu badan yang menurut 

hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, yang tidak berjiwa atau lebih 

tepat yang bukan manusia. Badan hukum sebagai gejala badan hukum 

(rechtspersoon) yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi 

pendukung hak, yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan manusia. Badan 

hukum sebagai gejala kemasyarakatan adalah suatu gejala yang riil, merupakan 

fakta yang benar-benar dalam pergaulan hukum biarpun tidak berwujud manusia 

atau benda yang dibuat dari besi, kayu dan sebagainya.15 

 

2. TEORI PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 

NOMOR 40 TAHUN 2007 

a. Teori Hukum Perusahaan 

Sebelum membahas tentang Perseroan Terbatas terlebih dahulu penulis 

menjelaskan tentang Perusahaan. Berbagai sarjana mengemukakan pengertian 

tentang perusahaan, seperti Molengraaff, sebagaimana dikutip R. Soekardono, 

menyatakan bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan 

secara terus-menerus, bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan, dengan 

cara memeperniagakan /memperdagangkan, menyerahkan barang atau 

mengadakan perjanjian perdagangan.16 

Perusahaan, menurut pembentuk Undang- Undang (Memorie van 

Toelichting, MvT) adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-

putus, terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba. 

Senada dengan Molengraaff adalah pendapat yang dikemukakan oleh Polak, 

sebagaimana dikutip Abdulkadir Muhammad, yang menyatakan bahwa baru 

dapat dikatakan ada perusahaan apabila diperlukan perhitungan laba dan rugi 

yang dapat diperkirakan dan dicatat dalam pembukuan. Pendapat Polak ini 

                                                           
14  CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hal. 216. 
15  Neni Sri Imaniyati, Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi, Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2009, hal. 124.  
16  Ibid. 
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menambahkan unsur “pembukuan” pada unsur-unsur lain seperti yang telah 

dikemukakan oleh Molengraaff. 17 

Kegiatan yang dilakukan dengan maksud untuk mencari keuntungan 

tersebut termasuk kegiatan ekonomi. Rumusan-rumusan definisi perusahaan di 

atas diperkuat oleh banyak ahli di bidang Hukum Dagang atau Hukum Bisnis, 

seperti Sri Redjeki Hartono yang menyatakan bahwa kegiatan ekonomi pada 

hakekatnya adalah kegiatan menjalankan perusahaan, yaitu suatu kegiatan yang 

mengandung pengertian bahwa kegiatan yang dimaksud harus dilakukan:18 

a. Secara terus menerus dalam pengertian tidak terputus-putus;  

b. Seacara terang-terangan dalam pengertian sah (bukan illegal); dan  

c. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan, 

baik untuk diri sendiri atau orang lain.  

 

Pelaku ekonomi atau pelaku usaha atau pelaku bisnis sebagaimana 

diuraikan di atas pada dasarnya terdiri atas kemungkinan- kemungkinan yaitu:19  

a. Pelaku ekonomi orang perorangan secara pribadi yang melakukan 

kegiatan ekonomi pada skala yang sangat kecil dengan kapasitas yang 

juga sangat terbatas dan terdiri atas para wirausahawan pada tingkat 

yang paling sederhana;  

b. Pelaku ekonomi badan-badan usaha bukan badan hukum (Firma dan 

atau CV) dan badan-badan usaha badan hukum yang bergerak pada 

kegiatan ekonomi dengan skala usaha dan modal dengan fasilitas 

terbatas, pelaku ekonomi ini juga merupakan pelaku ekonomi dengan 

kapasitas terbatas, baik modal maupun teknologi;  

c. Pelaku ekonomi badan-badan usaha badan hukum yang dapat meliputi 

koperasi dan perseroan terbatas, pelaku ekonomi ini biasanya 

bergerak pada bidang usaha yang bersifat formal, sudah memiliki atau 

memenuhi persyaratan-persyaratan teknis dan non teknis yang lebih 

baik dari pada pelaku ekonomi bukan badan hukum. 

 

                                                           
17  Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 8. 
18  Sri Redjeki Hartono, Kapita Selekta Hukum Ekonomi, Bandung: PT Mandar Maju, 2000, hlm. 4.  
19  Ibid., hlm. 98-99.  
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Pengertian Perusahaan lebih lanjut telah diundangkan di dalam Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan  yang 

mengurikan dan memberikan definisi perusahaan sebagai berikut :  

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha 

yang bersifat tetap dan terus menerus.” 

 

Perusahaan persekutuan dapat berbentuk persekutuan atau badan yang 

tidak berbadan hukum dan persekutuan/badan yang berbadan hukum. 

Perusahaan persekutuan yang tidak berbadan hukum pada dasarnya merupakan 

perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta. Perusahaan 

persekutuan yang tidak berbadan hukum adalah perusahaan yang berwujud 

persekutuan atau perserikatan yang dilakukan dan dimiliki oleh dua orang atau 

lebih, yang dapat berupa Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma (Fa) dan 

Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootshaap yang disingkat CV). 

Perusahaan Persekutuan yang Berbadan Hukum adalah persekutuan atau badan 

yang dapat menjadi subjek hukum, yaitu segala sesuatu yang dapat 

menyandang hak dan kewajiban. Sesuatu yang dapat menjadi subjek hukum 

adalah manusia (natuurlijkpersoon) dan badan hukum (rechts-persoon).20 

 

b. Pengertian Perseroan Terbatas 

Perusahaan berbadan hukum adalah subyek hukum. Subyek hukum 

memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting di dalam bidang hukum, 

khususnya hukum keperdataan karena subyek hukum tersebut yang dapat 

mempunyai wewenang hukum. Istilah Subyek hukum berasal dari terjemahan 

bahasa Belanda yaitu rechtsubject atau law of subject (Inggris). Secara umum 

rechtsubject diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia 

dan badan hukum.21Subjek hukum ialah segala sesuatu yang pada dasarnya 

memiliki hak dan kewajiban dalam lalu-lintas hukum. Yang termasuk dalam 

pengertian subjek hukum ialah: manusia (naturlijke persoon) dan badan hukum 

                                                           
20  Chidir Ali, Badan Hukum, Bandung: Alumni, 1999, hlm.  14. 
21  Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Prenada Media Group: Jakarta, 

2008, hlm. 40. 
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(rechtpersoon), misalnya PT. (Perseroan Terbatas), PN (Perusahaan Negara), 

Yayasan, Badan-badan Pemerintahan dan sebagainya22. 

Perseroan Terbatas dalam beberapa bahas disebut sebagai berikut:23 

a. Dalam bahasa Inggris disebut dengan Limited (Ltd) Company atau Limited 

Liability Company; ataupun Limited (Ltd) Corporation; 

b. Dalam bahasa Belanda disebut dengan Naamlooze Vennotschap atau yang 

sering disingkat NV saja; 

c. Dalam bahasa Jerman terhadap perseroan terbatas ini disebut dengan 

Gesellschaft mit Beschrankter Haftun, dan; 

d. Dalam bahasa Spanyol disebut dengan Sociedad De Responsabilidad 

Limitada. 

Di samping itu, ada juga yang memberikan arti perseroan terbatas sebagai 

suatu asosiasi pemegang saham (atau bahkan seorang pemegang saham jika 

dimungkinkan untuk itu oleh hukum di negara tertentu) yang diciptakan oleh 

hukum dan diberlakukan sebagai manusia semu (artificial person) oleh 

pengadilan, yang merupakan badan hukum karenanya sama sekali terpisah 

dengan orang-orang yang mendirikannya, dengan mempunyai kapasitas untuk 

bereksistensi yang terus menerus dan sebagai suatu badan hukum, perseroan 

terbatas berwenang untuk menerima, memegang dan mengalihkan harta 

kekayaan, menggugat atau digugat, dan melaksanakan kewenangan-

kewenangan lainnya yang diberikan oleh hukum yang berlaku.24 

Perseroan Terbatas (PT), dulu disebut juga Naamloze Vennootschaap  

(NV), adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal  

terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham 

yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat 

diperjual belikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa 

perlu membubarkan perusahaan.25 

Perseroan Terbatas berwenang untuk menerima, memegang, mengalihkan 

harta kekayaan, menggugat atau digugat dan melaksanakan kewenangan-

                                                           
22  A. Ridwan Halim, Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1985, hlm 29. 
23  Munir Fuady, Perseroan Terbatas Paradigma Baru, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hal. 1. 
24  Steven H. Gifis, Law Dictionary, New York, USA: Baron’s Educational Series Inc, 1984, hal. 100 
25  Wikipedia, “Membuat Perusahaan”, https://perusahaan.web.id/, diakses pada tanggal 9 Oktober 2021, pada 

pukul 08.00 WIB.  

https://perusahaan.web.id/
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kewenangan lainnya yang diberikan oleh hukum yang berlaku. Jenis-jenis 

perseroan terbatas adalah : 

1) PT Tertutup, artinya sahamnya belum dijual ke publik. 

2) PT Terbuka, artinya sebagian sahamnya telah dijual ke  publik. 

3) PT dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri  (PMDN). 

Perseroan jenis ini umumnya bergerak di bidang pertanian, perikanan, 

kelautan, pertambangan, pariwisata, transportasi, dan lain-lain yang 

bertujuan untuk membantu program pembangunan yang dijalankan 

pemerintah.  

4) PT dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA), seperti PT 

Freeport, PT Newmont Nusa tenggara dan PT Otsuka Indonesia.  

5) PT Persero (BUMN, BUMD). 

 

Konsep perseroan terbatas dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang memberikan pengertian bahwa 

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum  

yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, 

melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam 

saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini 

serta peraturan pelaksanaannya. Istilah “perseroan” menunjuk pada cara  

menentukan modal, yaitu terbagai dalam saham, sedangkan istilah “terbatas”  

menunjuk pada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu hanya sebatas 

jumlah nominal saham yang dimiliki.26  

Istilah “terbatas” dalam perseroan terbatas memiliki makna bahwa pemilik 

atau pemegang saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu 

sebanyak saham yang dimiliki di perusahaan itu. Artinya, apabilautang 

perseroan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak 

menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Namun tanggung jawab 

menjadi tak terbatas jika pemegang saham ikut campur (intervensi) ke dalam 

perseroan hingga perseroan mengalami kerugian. Pengurus (dewan direksi) dan 

dewan komisaris juga tidak ikut bertanggung jawab harta kekayaan pribadinya. 

 

                                                           
26  Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hal. 109.  
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Perseroan Terbatas merupakan subjek hukum yang mandiri (personal 

standi in judicio) yang memiliki sifat dan ciri kualitas yang berbeda dari bentuk 

usaha yang lain yaitu :27 

1) Sebagai asosiasi modal; 

2) Kekayaan utang Perseroan Terbatas adalah terpisah  dari kekayaan dan 

utang pemegang saham; 

3) Pemegang saham : 

a. Bertanggung jawab hanya pada apa yang disetorkan atau tanggung 

jawab terbatas (limited liability);  

b. Tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi nilai 

saham yang telah diambilnya;  

c. Tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat 

atas nama perseroan. 

 

Perseroan Terbatas merupakan subyek hukum yang  berhak menjadi  

pemegang hak dan kewajiban, termasuk menjadi pemilik dari suatu  benda  

atau   harta  kekayaan  tertentu.  Perseroan  Terbatas  adalah artificial  person,  

sesuatu   yang  tidak nyata  atau  tidak  riil.28 Jadi artificial  person yaitu  

sesuatu  yang  diciptakan  oleh  hukum  untuk memenuhi perkembangan 

kebutuhan kehidupan  masyarakat.29 

Untuk disebut sebagai Perseroan Terbatas, suatu badan usaha harus 

mempunyai ciri-ciri antara lain, mempunyai kekayaan sendiri, ada pemegang 

saham sebagai pemasok modal yang tanggung jawabnya tidak melebihi nilai 

saham yang diambilnya (modal yang disetor) dan harus ada pengurus yang 

terorganisasi guna mewakili perseroan dalam menjalankan aktivitasnya dalam 

lalu lintas hukum baik di di luar maupun di dalam pengadilan dan tidak 

bertanggung jawab secara pribadi terhadap perikatan-perikatan yang dibuat 

oleh Perseroan terbatas. Ini berarti bahwa badan usaha yang disebut Perseroan 

Terbatas harus menjadikan dirinya sebagai badan hukum, sebagai subjek 

hukum yang berdiri sendiri yang mampu mendukung hak dan kewajiban 

                                                           
27 I. G. Ray Widjaja, Hukum Perusahaan, Jakarta Kasaint Blanc, 2000, hal. 143.  
28 Gunawan Widjaja, 150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas, Jakarta: Forum Sahabat, 2008, hal. 3. 
29 Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas: Doktrin Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi, 

Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009, hal. 55.  
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sebagaimana halnya dengan orang yang mempunyai harta kekayaan para 

pendirinya, pemegang saham dan para pengurusnya luar maupun di dalam 

pengadilan dan tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap perikatan-

perikatan yang dibuat oleh Perseroan terbatas. Ini berarti bahwa badan usaha 

yang disebut Perseroan Terbatas harus menjadikan dirinya sebagai badan 

hukum, sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri yang mampu mendukung 

hak dan kewajiban sebagaimana halnya dengan orang yang mempunyai harta 

kekayaan para pendirinya, pemegang saham dan para pengurusnya.30 

 

c. Organ Perseroan Terbatas  

Perseroan Terbatas sebagai subyek hukum memiliki organ-organ Perseroan 

yang terdiri dari RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris sebagaimana ketentuan 

di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. 

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

RUPS merupakan organ perseroan yang kedudukannya adalah sebagai 

organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan 

sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (4) Undang - Undang 

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dinyatakan 

bahwa RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang 

yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris yang telah 

ditentukan dalam undang undang ini dan/atau Anggaran Dasar. 

RUPS tidak berhak untuk membicarakan apalagi mengambil putusan 

dalam acara lain-lain, kecuali semua pemegang saham hadir atau 

diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan acara rapat. 

Dengan demikian keputusan atas acara rapat yang ditambahkan harus 

disetujui dengan suara bulat.31 

b. Direksi  

Direksi menurut Pasal 1 ayat (5) Undang Undang Nomor 40 Tahun 

2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa organ Perseroan 

yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan 

                                                           
30  Dhaniswara K. Harjono, Pembaruan Hukum Perseroan Terbatas, Tinjauan Terhadap Undang-Undang No. 

40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Jakarta: PPBHI (Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis 

Indonesia), 2007, hal. 211.  
31  Gunawan Widjaja, Risiko Hukum Pemilik, Direksi & Komisaris PT, Jakarta: Forum Sahabat, 2008, hal. 11-

12.  
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Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan 

tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di 

luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi 

adalah organ yang mengurus dan mewakili Perseroan, sedangkan 

orang yang menjabat sebagai anggota Direksi adalah Direktur. Ini 

berarti pengurusan mengenai kegiatan usaha perseroan terbatas harus 

dilaksanakan sesuai dengan:  

1) Kepentingan perseroan; 

2) Maksud dan tujuan perseroan terbatas; 

3) Ketentuan mengenai larangan dan batasan yang diberikan dalam 

UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas; dan Anggaran Dasar perseroan terbatas.32 

c. Dewan Komisaris 

Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas dinyatakan Dewan Komisaris adalah organ 

perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum 

dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat 

kepada Direksi. Tugas Dewan Komisaris adalah melakukan: 

1) Pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada 

umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan; dan 

2) Memberi nasihat kepada Direksi.33 

 

d. Akta Pendirian dan Anggaran Dasar 

Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan pada  perjanjian para  pendiri  

yang  pada  mulanya  merupakan  aturan  main  yang mengatur hubungan  

internal  antara  para  pendiri  atau  pemegang saham  (setelah perseroan  

terbatas  berbadan  hukum),  Direksi  dan anggotanya,  Dewan  Komisaris  dan  

anggotanya.  Akta  tersebut harus dibuat dalam bentuk  notarial, dan dikenal 

dengan nama Akta Pendirian perseroan terbatas.  

Sebagai  suatu  perjanjian  perseroan  terbatas  didirikan berdasarkan   pada  

kesepakatan  dua  atau  lebih  pihak.  Setiap  orang berhak untuk  mendirikan 

                                                           
32 Gunawan Widjaja, 150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas,  op.cit., hal. 3. 
33 Ibid., hal. 5.  



22 
 

perseroan terbatas, kecuali mereka  yang oleh  hukum  dinyatakan  tidak  cakap  

untuk  bertindak,  yaitu  anak- anak  yang  belum  dewasa  dan  orang-orang  

yang  berada  di  bawah pengampuan. Demikian juga setiap  badan  hukum 

yang  diakui oleh  Negara    Kesatuan    Republik Indonesia  maupun   

ketentuan  hukum  negara asing. 

Untuk memperoleh Keputusan  Menteri mengenai  pengesahan badan  

hukum  Perseroan,   pendiri  bersama-sama mengajukan permohonan melalui 

jaksa teknologi informasi sistem administrasi badan   hukum   secara elektronik  

kepada  Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-

kurangnya: 

1)  Nama dan tempat kedudukan Perseroan; 

2)  Jangka waktu berdirinya  Perseroan; 

3)  Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; 

4)  Jumlah   modal  dasar,  modal  ditempatkan,   dan  modal  disetor; dan 

5)  Alamat lengkap  Perseroan. 

 

Pengisian format isian didahului dengan pengajuan  nama Perseroan.    

Dalam   hal   pendiri   tidak    mengajukan  sendiri permohonan, pendiri  hanya   

dapat   memberi  kuasa   kepada   notaris. Ketentuan   lebih lanjut   mengenai   

tata   cara   pengajuan   dan pemakaian   nama   Perseroan diatur  dengan  

Peraturan  Pemerintah yang  saat  ini  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah    

Republik  Indonesia    Nomor    26     Tahun    1998     tentang Pemakaian  

Nama Perseroan Terbatas. 

Permohonan   untuk   memperoleh   pengesahan status   badan hukum 

berdasarkan   Keputusan   Menteri   yang   harus   diajukan kepada Menteri 

paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal   akta   pendirian 

ditandatangani,    dilengkapi    keterangan  mengenai    dokumen    pendukung 

telah   sesuai,    Menteri   langsung menyatakan    tidak    berkeberatan    atas 

permohonan   yang bersangkutan  secara elektronik. 

Selanjutnya   dalam   jangka   waktu   paling   lambat   30 (tiga puluh) hari 

terhitung sejak tanggal pernyataan tidak  berkeberatan, pemohon   yang 

bersangkutan  wajib   menyampaikan   secara  fisik surat  permohonan   yang 

dilampiri  dokumen   pendukung.   Apabila semua persyaratan telah dipenuhi 
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secara lengkap, paling lambat 14 (empat  belas)  hari  Menteri  menerbitkan 

keputusan     tentang  pengesahan      badan      hukum     Perseroan   yang 

ditandatangani   secara  elektronik.   Sedangkan   jika   persyaratan   tentang 

jangka   waktu   dan kelengkapan   dokumen   pendukung   tidak    dipenuhi, 

Menteri  memberitahukan     hal     tersebut     kepada     pemohon     secara 

elektronik, dan   pernyataan   tidak   berkeberatan   gugur,   pemohon   dapat 

mengajukan  kembali permohonan   untuk   memperoleh  Keputusan Menteri. 

Dalam permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri tidak diajukan 

dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari   terhitung sejak  

tanggal  akta  pendirian  ditandatangani,   akta pendirian menjadi batal sejak  

lewatnya  jangka  waktu  tersebut   dan  Perseroan     yang      belum 

memperoleh     status     badan     hukum     bubar   karena     hukum     dan 

penyelesaiannya  dilakukan  oleh  pendiri. Ketentuan  tersebut  juga  berlaku 

bagi  permohonan   pengajuan kembali. 

Setelah  Akta  Pendirian  disahkan,   maka  Akta  Pendirian tersebut 

berikut Surat   Keputusan   pengesahan   badan   hukum perseroan   terbatas 

didaftarkan  dalam  Daftar  Perusahaan  yang diselenggarakan  oleh  Menteri 

Hukum  dan  HAM.  Akta  Pendirian yang  telah  disahkan  dan  didaftarkan 

tersebut  selanjutnya  diumumkan  dalam Tambahan  Berita Negara.  

Hal-hal yang wajib dimuat dalam Akta  Pendirian  harus memuat  : 

1) Anggaran Dasar Perseroan Terbatas; 

2) Nama  lengkap,  tempat  dan  tanggal  lahir,  pekerjaan,   tempat tinggal, 

dan   kewarganegaraan   pendiri   perseorangan;   atau nama,   tempat 

kedudukan,  dan  alamat  lengkap   badan  hukum pendiri; 

3) Nama  lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan 

kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama 

kali diangkat; 

4) Nama  pemegang  saham  yang  telah  mengambil  bagian  saham,  rincian 

jumlah  saham  dan  nilai  nominal  saham  yang  telah ditempatkan dan 

disetor. 

 

Dengan   penjelasan   tersebut,   sudah   jelas   bahwa   nama pendiri, nama  

pemegang  saham,  dan  anggota  Direksi  dan  nama anggota Dewan Komisaris  
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bukanlah  bagian  dari  Anggaran  Dasar. Dengan demikian  juga berarti   

perubahan    terhadap    pemegang saham,    anggota    Direksi   dan anggota    

Dewan    Komisaris    bukanlah perubahan Anggaran Dasar perseroan.34 

Pengertian Anggaran Dasar adalah bagian  dari Akta  Pendirian yang  pada 

mulanya   berisikan   aturan   main   yang   mengatur   hubungan   internal 

anrtara  para   pendiri  (pemegang   saham  setelah pengesahan   Menteri 

Hukum  dan  HAM),  Direksi  dan anggotanya,  Dewan  Komisaris  dan para   

anggotanya,   namun demikian   dengan   diumumkannya   Anggaran Dasar  

tersebut dalam  Berita  Negara,  maka  Anggaran  Dasar  tersebut berlaku ibarat   

undang-undang.   Jadi  Anggaran   Dasar   adalah   aturan main  yang  mengikat  

setiap  orang  yang  berhubungan  hukum dengan perseroan terbatas tersebut.35 

Adapun isi anggaran Dasar sebagaimana ketentuan Pasal 15 UU Nomor 40 

Tahun 2007 memuat sebagai berikut: 

1) nama dan tempat kedudukan Perseroan;  

2) maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; 

3) jangka waktu berdirinya Perseroan; 

4) besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;  

5) jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham 

untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan 

nilai nominal setiap saham; 

6) nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris; 

7) penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS; 

8) tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan 

Dewan Komisaris; 

9) tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen. 

 

e. Induk Perseroan Terbatas  

Keberadaan suatu Perseroan Terbatas sebagai subjek yang  mandiri  

memiliki  kecenderungan  membentuk  suatu grup  konglomerasi sebagai 

kelompok  usaha  yang dimiliki oleh   satu   orang   ataupun   perkongsian   

beberapa   orang. Kondisi ini terjadi karena bisnis dari suatu perusahaan sudah 

                                                           
34  Gunawan Widjaja, op.cit, hal. 6.  
35  Gunawan Widjaja, loc.cit 
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semakin besar sehingga perlu   dikelompokkan menurut kegiatan bisnisnya. 

Grup perusahaan adalah sekelompok perusahaan  yang  tergabung  menjadi 

satu  wadah/organisasi dan dikendalikan oleh Perusahaan Induk atau   Holding 

Company. Perusahaan Induk (Holding Company) adalah perusahaan utama 

yang menjadi pemimpin dari suatu grup perusahaan. Karena merupakan 

pemimpin dari grup, maka perusahaan tersebut bertanggung jawab dalam 

perencanaan, koordinasi sampai pengendalian anak perusahaannya. Hal ini 

dilakukan agar seluruh tujuan dari awal dibentuknya holding dapat tercapai 

oleh seluruh perusahaan. 

Perusahaan Induk (Holding Company) adalah perusahaan utama yang 

menjadi pemimpin dari suatu grup perusahaan. Karena merupakan pemimpin 

dari grup, maka perusahaan tersebut bertanggung jawab dalam perencanaan, 

koordinasi sampai pengendalian anak perusahaannya. Hal ini dilakukan agar 

seluruh tujuan dari awal dibentuknya holding dapat tercapai oleh seluruh 

perusahaan.36 

Sebagai pemegang saham mayoritas, maka Holding Company akan 

berfungsi sebagai pengendali atau kontroler. Sehingga susunan pengurus  

Subsidiary Company umumnya juga merupakan pengurus pada   Holding 

Company dengan struktur saling bergantian. Kondisi yang demikian 

mengakibatkan adanya hubungan afiliasi antara keduanya.37
 

Secara yuridis, keterkaitan antara induk dan anak perusahaan tidaklah 

menghapuskan pengakuan yuridis terhadap status badan hukum induk dan anak 

perusahaan sebagai subjek hukum mandiri sehingga induk sebagai pemegang 

saham anak perusahaan tidak bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang 

dilakukan oleh anak perusahaan. Selain   itu,   induk   perusahaan   memperoleh  

perlindungan berupa limited liability sehingga induk perusahaan hanya 

bertanggung jawab sebesar nilai saham yang disetor atas ketidak mampuan 

anak perusahaan untuk menyelesaikan seluruh tanggung jawab hukum kepada 

                                                           
36 Accurate, Holding Company: Pengertian, Tujuan, Manfaat, Dan Contohnya Di Indonesia, dan contohnya di 

Indonesia, https://accurate.id/bisnis-ukm/pengertian-holding-company/, diakses pada tanggal 13 Oktober 2021, 

pada pukul 08.00 WIB.  
37  Dhaniswara K. Harjono, Pembaruan Hukum Perseroan Terbatas, Tinjauan Terhadap Undang-Undang 

No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Jakarta : PPHBI (Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis 

Indonesia), 2007, hal. 220.  

 

https://accurate.id/bisnis-ukm/pengertian-holding-company/
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pihak ketiga. Sebaliknya, induk perusahaan sebagai pimpinan sentral 

perusahaan grup berhak untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan anak-

anak perusahaan untuk mendominasi ataupun mempengaruhi kegiatan usaha 

anak-anak perusahaan dalam mendukung tujuan kolektif perusahaan  grup 

sebagai suatu kesatuan ekonomi. Pencampuran antara prinsip hukum mengenai 

kemandirian badan hukum induk dan anak perusahaan dalam perusahaan grup 

dengan fakta pengendalian induk terhadap anak perusahaan akan realitas bisnis 

perusahaan grup berimplikasi kepada perusahaan grup sebagai bentuk jamak 

secara yuridis dan kesatuan ekonomi menjadi suatu keniscayaan ketika 

kerangka pengaturan terhadap perusahaan grup masih menggunakan 

pendekatan perseroan tunggal.38 

Untuk menghindari adanya penyalahgunaan badan hukum perseroan oleh 

pemegang  saham,  pasal 3  ayat  (2) Undang-Undang  No.40  Tahun  2007  

telah  mengatur mengenai hapusnya tanggung jawab terbatas dari pemegang 

saham terhadap tanggung jawab hukum suatu perseroan atau dikenal dengan   

piercing the corporate veil. Sesuai dengan peruntukan UUPT sebagai kerangka 

pengaturan bagi perseroan tunggal. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No.40 

Tahun  2007  mensyaratkan  kepada  direksi  untuk membuktikan di pengadilan 

bahwa perbuatan melawan hukum, iktikad tidak baik, ataupun kerugian pada 

perseroan benar-benar   disebabkan   oleh   pemegang   saham.   Karena belum 

ada peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur  mengenai  tanggung  

jawab  hukum  induk perusahaan pada konstruksi perusahaan grup, kerangka 

pengaturan  mengenai  hal tersebut  masih  mengacu  kepada ketentuan UUPT 

diatas, padahal realitas bisnis perusahaan grup menyebabkan induk perusahaan 

sebagai pemegang saham anak perusahaan memiliki peran ekonomi yang 

berbeda dengan pemegang  saham pada perseroan tunggal. Peran  induk  

perusahaan  sebagai  pimpinan  sentral  yang mengendalikan dan 

mengoordinasikan anak-anak Perusahaan dalam satu kesatuan ekonomi dapat 

menjadi alasan keberadaan bagi hapusnya limited liability induk perusahaan 

terhadap  ketidakmampuan anak  perusahaan  menyelesaikan seluruh   

tanggung   jawab   hukum   anak   perusahaan   atas kerugian pihak ketiga 

                                                           
38  Sulistiowati, Aspek Hukum dan Realitas Bisnis, Perusahaan Grup Di Indonesia, Jakarta: Erlangga, 2010, 

hal. 6-7.  
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apabila terbukti perbuatan hukum anak perusahaan semata-mata menjalankan 

instruksi induk perusahaan. Hal ini ditunjukkan bahwa fakta pengendalian 

induk terhadap anak perusahaan memungkinkan induk perusahaan 

mendominasi pengurusan anak perusahaan. Dominasi induk terhadap anak 

perusahaan menyebabkan orientasi kepentingan ekonomi anak perusahaan 

sepenuhnya ditujukan untuk mendukung kepentingan perusahaan grup. Hal ini 

berimplikasi kepada ketidakmandirian yuridis anak perusahaan karena anak 

perusahaan wajib menjalankan instruksi induk perusahaan.39 

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 menganut prinsip hukum 

“separate legal entity” (badan hukum yang terpisah), artinya perseroan 

merupakan badan hukum yang terpisah dari pemegang sahamnya. Sedangkan 

dari sudut pandang keuangan, konglomerasi grup perusahaan dilihat sebagai 

suatu “single economic entity” (satu kesatuan ekonomi), artinya grup 

perusahaan tersebut mempunyai satu kesatuan kepentingan yang dikontrol oleh 

“ultimate shareholder” atau controlling shareholder (pemegang saham 

pengendali) dari grup tersebut.40     Sedangkan dalam segi akutansi,jika 

kepemilikan induk perusahaan pada anak perusahaannya adalah 50% saham 

atau lebih, maka laporan keuangan anak perusahaan akan dikonsolidasikan 

dengan induk perusahaannya. 

Tujuan pendirian holding company pada umumnya bertujuan untuk 

membuat suatu kelompok usaha yang kuat dengan   satu   induk   pemilik   

saham   mayoritas   sehingga kegiatan dari anak perusahaan lebih 

terkontrol dan terarah Mencari keuntungan merupakan salah satu tujuan 

dari perusahaan. Keuntungan dan kerugian dari keberadaan suatu 

holding company yakni : 

1. Keuntungan dalam pembentukan holding company antara lain 

adalah: 

a. Kemandirian Risiko 

Karena masing-masing anak perusahaan merupakan badan   

hukum   berdiri   sendiri   yang   secara   legal terpisah satu 

sama lain, maka pada prinsipnya setiap kewajiban,   risiko,   

                                                           
39 Ibid, hal. 10-11.  
40 Dhaniswara K. Harjono, Kedudukan Hukum Perusahaan Induk (Holding Company), Jakarta: UKI PRESS, 

2021, hal. 32. 
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dan   klaim   dari   pihak   ketiga terhadap suatu anak 

perusahaan tidak dapat dibebankan kepada anak perusahaan 

lain, walaupun masing-masing   anak   perusahaan   tersebut   

masih dalam satu grup usaha, atau dimiliki oleh pihak yang 

sama. Namun demikian, prinsip kemandirian anak perusahaan 

ini dalam beberapa hal dapat diterobos. 

b. Hak Pengawasan Lebih Besar. 

Perusahaan holding, dalam praktiknya dapat melakukan   

pengawasan   atau   control   yang   lebih mudah dan efektif,  

sehingga  ikatan grup  nya  lebih mudah diawasi. 

c. Operasional yang lebih efektif 

Anak perusahaan dengan induk perusahaan dalam perusahaan 

holding dapat saling bekerja sama dan saling berkoordinasi. 

Misalnya dalam hal promosi bersama,  pelatihan  bersama,  

pemanfaatan  sumber daya  manusia.  Selain  itu,  kegiatan  

masing-masing anak  perusahaan tidak  overlapping,  

sehingga dapat meningkatkan efisiensi perusahaan.  

d. Kemudahan Sumber Modal 

Kemungkinan anak perusahaan untuk mendapatkan modal 

atau dana relative besar dari pihak ketiga induk perusahaan. 

Sebagai perusahaan yang belum terlalu dikenal, anak 

perusahaan bisa mendapatkan kontrak kontrak dan pinjaman 

karena induk perusahaannya sudah dikenal dan dipercaya 

oleh pihak investor. 

e. Keakuratan Keputusan yang diambil. 

Keputusan yang diambil secara sentral oleh perusahaan 

holding memiliki tingkat akurasi yang terjamin   dan   lebih   

prospektif,   karena   dari   segi kinerja,  perusahaan  induk  

dianggap  mampu memimpin dan mengonsolidasikan anak-

anak perusahaannya. 

2. Sedangkan kerugian dari pembentukan holding company adalah:  

a. Pajak Ganda 
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Dengan adanya holding, maka terjadilah pembayaran pajak 

berganda. Hal ini disebabkan karena adanya kemungkinan 

pemungutan pajak ketika deviden diberikan kepada 

perusahaan holding sebagai pemegang saham. 

b. Lebih birokratis 

Hak ini disebabkan karena harus diputuskan oleh manajemen 

perusahaan holding maka mata rantai pengambilan keputusan 

akan menjadi lebih panjang dan lamban. Kecuali pasca 

perusahaan holding investasi yang memang tidak ikut terlibat 

dalam manajemen perusahaan holding. 

c. Management one man show  

Keberadaan perusahaan holding dapat lebih memberikan 

kemungkinan akan adanya management one show oleh 

perusahaan holding. Ini akan berbahaya,  terlebih  lagi  

terhadap  kelompok  usaha yang horizontal atau model 

kombinasi, dimana kegiatan bisnisnya sangat beraneka 

ragam. Sehingga masing-masing bidang bisnis tersebut 

membutuhkan skill   dan   pengambilan   keputusan   sendiri   

yang berbeda-beda satu sama lain. 

d. Conglomerate game  

Terdapat kecenderungan terjadinya conglomerate game yang 

dalam hal ini berkonotasi negatif, seperti manipulasi 

pelaporan income perusahaan, transfer pricing, atau 

membesar-besarkan informasi tertentu. 

e. Penutupan Usaha 

Terdapat kecenderungan yang lebih besar untuk menutup 

usaha dari satu atau lebih anak perusahaan jika usaha tersebut  

mengalami kerugian usaha. 

f. Risiko Usaha. 

Membesarnya risiko kerugian seiring dengan membesarnya 

keuntungan perusahaan. 
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Pertumbuhan pesat jumlah perusahaan grup  di Indonesia dipengaruhi 

oleh berbagai motif, antara lain meliputi   penciptaan   nilai   tambah   melalui   

sinergi   dari beberapa  perusahaan,  upaya  perusahaan  mencapai keunggulan 

kompetitif yang melebihi perusahan lain, motif jangka panjang untuk 

mendayagunakan dana-dana yang telah dikumpulkan, ataupun perintah 

peraturan perundang- undanganyang mendorong terbentuknya perusahaan 

grup. Dalam hal suatu perusahaan menjadi pemegang kendali atas perusahaan  

lainnya  apabila  perusahaan  tersebut  memiliki lebih  dari setengah  dari 

keseluruhan  nilai  nominal  saham yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan 

lainnya atau apabila perusahaan memiliki kewenangan untuk menentukan 

komposisi Direksi suatu perusahaan lainnya. Holding company di Indonesia  

berbentuk  Perseroan Terbatas,  oleh karenanya holding company harus tunduk 

pada Undang- undang Perseroan Terbatas.41 

 

f. Anak Perusahaan  

Subsidiary Company atau anak perusahaan adalah perseroan terbatas yang 

memiliki kedudukan mandiri sebagai badan hukum yang memiliki hak dan 

kewajiban sendiri yang terpisah secara yuridis dengan harta kekayaan 

pemegang saham yang kewenangan hukumnya terpisah dari perusahaan 

induknya, tidak terkecuali apakah pemegang sahamnya merupakan perusahaan 

holding atau tidak.42 

Pendirian perusahaan anak dimaksudkan dengan pemisahan perusahaan. 

Pendirian perusahaan anak dapat terjadi ketika suatu perusahaan kecil 

memecahkan diri menjadi satuan-satuan yang lebih kecil dan perusahaan-

perusahaan ini menjadi perusahaan anak yang berada di bawah perlindungan 

sebuah perusahaan induk atau lebih dikenal dengan sebutan holding company 

untuk melaksanakan usahanya. 

Alasan suatu perusahaan untuk melakukan pemecahan perusahaan yaitu 

untuk membagi risiko. Hal ini dapat dilakukan dengan mendirikan perusahaan 

baru yang saham-sahamnya dipegang oleh perusahaan yang lama merupakan 

pemecahan masalah yang dihadapi, sebab perusahaan baru itulah yang akan 

                                                           
41 Ibid., hal. 36.  
42 Munir Fuady, Hukum Bisnis, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, hal. 14.  
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melaksanakan kegiatan usaha seperti transaksi dagang, persediaan-persediaan, 

pemasukan tagihan-tagihan dan hutang-hutang. Sedangkan perusahaan yang 

lama yang menjadi perusahaan induk tetap memegang cadangan-cadangan dan 

barang-barang atau harta kekayaan yang merupakan modal perusahaan yang 

tetap dapat dipergunakan oleh perusahaan anak berdasarkan sewa.43 

Berkaitan dengan sifat status hukum dari anak perusahaan yang mandiri 

maka kewajiban yang timbul sebagai akibat suatu perjanjian yang diadakan 

antara anak perusahaan dengan pihak ketiga maka pihak ketiga tersebut tidak 

mempunyai hak untuk menuntut terhadap induk perusahaan dan anak 

perusahaan lainnya untuk melakukan kewajiban-kewajiban dalam perjanjian 

yang dibuatnya bersama anak perusahaan yang bersangkutan. Tanggung jawab 

kontraktual yang bersifat pelengkap, dianggap ada apabila dibuat kesepakatan 

tambahan pada waktu perjanjian diadakan. Atas permintaan pihak ketiga 

(kreditur), dalam perjanjian tersebut induk perusahaan bahkan pemegang 

saham mayoritas menyetujui untuk bertindak sebagai penjamin atau 

mengikatkan diri ikut bertanggung jawab. Sehingga tanggung jawab yuridis 

dari perbuatan yang dilakukan anak perusahaan sampai batas tertentu dapat 

dibebankan kepada induk perusahaan.44 

Anak Perusahaan (subsidiary) dapat terjadi karena: 

1) Lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh induk 

perusahaanya; 

2) Lebih dari 50% (lima puluh persen) suara dalam Rapat Umum 

Pemegang Saham dikuasai oleh induk perusahaanya; dan atau 

3) Kontrol atas jalanya perseroan, pengangkatan dan pemberhentian 

Direksi dan Komisaris sangat dipengaruhi oleh induk 

perusahaanya.45 

Keterkaitan induk perusahaan dan anak perusahaan melalui kepemilikan 

saham, keterkaitan kepemimpinan, menjadi alasan keberadaan bagi lahirnya 

kewenangan induk perusahaan untuk mengendalikan dan mengorganisasikan 

anak perusahaan sebgai kesatuan ekonomi. Sebagai pemegang anak perusahaan 

                                                           
43 Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Perusahaan Kelompok (Group company/concern), Seksi Hukum Dagang, 

Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1994 hal. 10.  
44 Sri Soedewi Maschoen Sofyan, Hukum Jaminan Indonesia, Pokok Hukum Jaminan dan Perorangan, Badan 

Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1980, hal. 47.  
45 Yahya harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 52.  
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yang berbentuk perseroan terbatas , induk maupun anak perusahaan lain tidak 

bertanggung jawab atas perbuatan hukum dari badan hukum anak perusahaan 

yang bersangkutan.46 

Induk perusahaan dan anak perusahaan mempunyai anggaran dasar 

sendiri-sendiri yang mana perusahaan-perusahaan tersebut harus menjalankan 

usaha tersebut seperti yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar masing-

masing dan anggaran dasar suatu perseroan terbatas merupakan hukum positif 

bagi perseroan terbatas itu yang apabila dilanggar akan mengakibatkan 

transaksi yang dibuat menjadi batal.47  

 

g. Merger dan Akuisisi 

Untuk memperkuat usahanya banyak pelaku bisnis atau pengusaha yang 

menjalin kerjasama antar perusahaan. Bentuk kerjasama perusahaan ini salah 

satunya adalah Merger  atau dikenal dengan istilah “Penggabungan” 

perusahaan. Merger atau penggabungan usaha merupakan salah satu bentuk 

restrukturisasi perusahaan yang memiliki daya tarik yang cukup kuat dalam 

lingkaran dunia usaha dan para pengusaha.48 

Merger perusahaan di Indonesia umumnya cenderung mengalami 

peningkatan. Perkembangan Merger mengalami peningkatan sebesar 45 %. 

Selama selama lima tahun terkahir ini perusahaan yang telah menerapkan 

strategi merger tersebut, seperti PT. Axis dengan PT. XL. Perseroan mulai 

dengan posisi pasar yang melemah akibat persaingan dan perubahan dinamika 

industri. Dengan tujuan untuk meningkatkan posisi XL di antara pelanggan, XL 

secara hati-hati melaksanakan strategi reposisi, dengan tujuanmeningkatkan 

peningkatan pendapatan. Akibatnya, XL telah berhasil melakukan turn around 

dan melanjutkan momentum operasional selama 2013. 49 

Adapun proses hukum dan tata cara yang harus dilalui oleh Perseroan yang 

hendak melakukan merger (penggabungan) menurut Undang-Undang 

Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut:50 

                                                           
46 Sulistiowati, Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup Di Indonesia, Jakarta: Erlangga, 2013, hal. 28. 
47 I.G Rai Widjaja, Pedoman Dasar Perseroan terbatas, Jakarta, Pradnya Paramita, 1994, hal. 9.  
48 Farida Hasyim, Hukum Dagang, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 130.  
49 Zainal Asikin dan Lalu Wira Pria Suhartana, Pengantar Hukum Perusahaan, Jakarta: PT. Kharisma Putra 

Utama, 2016, hal. 23.  
50 Rochmat Soemitro, Hukum Perseroan Terbatas, Bandung: PT. Alumni, 2004, hal. 56. 
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1) Memenuhi Syarat-Syarat Penggabungan 

Syarat umum penggabungan ini diatur dalam Pasal 126 Undang-

Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Pasal 4 

angka (1) PP No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan 

dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas bahwa perbuatan hukum 

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan. 

2) Menyusun Rancangan Penggabungan Setelah memenuhi syarat-syarat 

tersebut di atas, rancangan penggabungan tersebut harus disetujui oleh 

RUPS dan memuat paling sedikit atau sekurang-kurangnya. 

3) Penggabungan Disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Setelah 

rancangan penggabungan disetujui oleh Dewan Komisaris dari 

masingmasing perseroan yang menggabungkan diri, kemudian 

rancangan tersebut harus diajukan kepada RUPS masing-masing 

perseroan untuk mendapat persetujuan. Ketentuan mengenai RUPS ini 

dapat juga kita temui dalam Pasal 89 angka (1) UUPT 2007 yang 

menyatakan bahwa RUPS untuk menyetujui Penggabungan dapat 

dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit ¾ (tiga perempat) bagian 

dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam 

RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit ¾ 

(tigaperempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali 

anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan 

tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar. 

4) Pembuatan Akta Penggabungan Setelah masing-masing RUPS 

menyetujui rancangan penggabungan yang diajukan, maka rancangan 

penggabungan dituangkan dalam sebuah Akta Penggabungan yang 

dibuat di hadapan notaris dan dalam Bahasa Indonesia. Kemudian 

salinan akta penggabungan tersebut dilampirkan untuk menyampaikan 

pemberitahuanpenggabungan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk 

dicatat dalam daftar perseroan. 

5) Pengumuman hasil penggabungan Pasal 133 ayat (1) UUPT 2007 

mensyaratkan bagi direksi perseroan yang menerima penggabungan 

wajib mengumumkan hasil penggabungan dengan cara:  

a. Diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih; 
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b. Dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 

berlakunya penggabungan; 

c. Pengumuman dimaksudkan agar pihak ketiga yang berkepentingan 

mengetahui bahwa telah dilakukan Penggabungan, Peleburan, atau 

Pengambilalihan.  

d. Dalam hal ini pengumuman wajib dilakukan dalam jangka waktu 

paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 

persetujuan menteri atas perubahan anggaran dasar dalam hal terjadi 

Penggabungan; 

e. pemberitahuan diterima menteri baik dalam hal terjadi perubahan 

anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 angka (3) 

maupun yang tidak disertai perubahan anggaran dasar. 

 

Akuisisi juga sering dapat ditemukan dalam praktik Perseroan Terbatas. 

Akuisisi berasal dari kata Acquisition (Latin) dan Acquisition (Inggris), makna 

harfiah akuisisi adalah membeli atau mendapatkan sesuatu objek untuk 

ditambahkan pada sesuatu atau objek yang telah dimiliki sebelumnya. Secara 

umum dapat dikatakan bahwa akuisisi adalah perbuatan memiliki harta benda 

tertentu. Secara lebih spesifik Akuisisi atau pengambilalihan adalah perbuatan 

hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengambilalih saham badan 

usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut 

(pasal 1 sub 3 PP Nomor 57 Tahun 2010).51 

Akuisisi adalah suatu penggabungan usaha dimana salah satu perusahaan, 

yaitu pengakuisisi (Acquirer) memperoleh kendali atas aktiva neto dan operasi 

perusahaan yang diakuisisi (acquire), dengan memberikan aktiva tertentu, 

mengakui suatu kewajiban, atau mengeluarkan saham. Sedangkan dalam 

konteks hukum persaingan usaha pengertian akuisisi atau pengambilalihan 

adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk memperoleh 

atau mendapatkan baik seluruh atau sebagian saham atau asset perseroan/badan 

                                                           
51 Susanti Adi Nugroho, Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Jakarta: Kencana, Prenada Media 

Group,2018, hal. 429.  
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usaha yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap 

perseoran/badan usaha tersebut.52 

Pengambilalihan atau akuisisi yang terjadi secara bersahabat, antara semua 

pihak memiliki pengertian bahwa pihak yang mengambilalih dan pihak yang 

diambil alih saling setuju atau sepakat bahwa kerja sama itu perlu diadakan 

untuk kepentingan semua. Dalam hal itu pengurus-pengurus perusahaan-

perusahaan biasanya mengambil prakarsa yang kemudian disetujui oleh 

pemegang saham. Sedangkan pengambilalihan atau akuisisi yang terjadi secara 

tidak bersahabat, perusahaan tidak dapat mencapai persetujuan dan pihak 

perusahaan yang hendak mengambilalih berusaha untuk menduduki tempat 

sebagai pimpinan atas perusahaan yang akan diambil alih dengan cara 

perolehan semakin banyak saham. 

 

3. TEORI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH (PERSERODA)  

a. Tujuan dan Karakteristik BUMD 

Sebelum membahas mengenai  Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) 

sebagai Badan Usaha Milik Daerah, menjelaskan tentang Perusahaan Daerah 

dalam hal ini Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan  Perusahaan 

yang berbadan hukum  yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah baik seluruhnya 

maupun sebagian sahamnya milik pemerintah daerah, adapun tujuannya adalah 

sebagai salah satu sumber penerimaan daerah (PAD).53 

Ada dua jenis Pola BUMD sebagai Badan Usaha Milik Daerah, yakni sebagai 

berikut: 

1) BUMD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat (public service), 

bertujuan untuk sebesar besarnya memberikan pelayaan yang memadai 

kepada masyarakat, sehinga untuk jenis ini didirikanlah BUMD yang core 

bisnisya berhubungan dengan penyaluran kebutuhan yang mempengaruhi 

hajat hidup masyarakat banyak. 

2) BUMD  yang  berorientasi  pada  pencapaian  keuntungan  atau  laba  

(provit orientied) didirikan hanya semata-mata untuk memberikan 

                                                           
52 Mustafa Kamal Rokan, Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2012, hal. 232.  
53 Yudho Taruno Muryanto dan Djuwityastuti, “Model Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dalam 

Rangka Mewujudkan Good Corporate Governance, Jurnal Yustisia, Vol. 3 No. 1, Januari-April 2014, hlm. 

126.  
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kontribusi kepada Pemerintah Daerah, biasanya BUMD ini memiliki core 

bisnis yang lebih kompetitif, seperti BUMD yang bergerak dalam bidang 

perbankan maupun perkebunan.54 

 

Maksud dari diadakannya BUMD yang diatur di dalam Undang-Undang 

Pemerintahan Daerah, yakni sebagai berikut:55 

1) Turut serta melaksanakan pembangunan daerah/nasional; 

2) Merupakan salah satu sumber PAD dan ikut berpatisipasi dalam 

pengembangan perekonomian daerah; 

3) Memberikan lapangan usaha bagi masyarakat.  

 

Sedangkan Tujuan pendirian BUMD di dalam Pemerintahan Daerah secara 

umum yakni sebagai berikut: 

1) Memberikan sumbangan pada perekonomian Nasional dan penerimaan 

kas Negara; 

2) Mengejar dan mencari keuntungan; 

3) Pemenuhan hajat hidup orang banyak; 

4) Perintis kegiatan-kegiatan usaha; dan 

5) Memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan lemah.56  

 

Tujuan BUMD selain untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat 

keberadaan perusahaan daerah atau BUMD juga  adalah untuk mencari profit 

dalam bidang usahanya dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah 

dari deviden yang disetorkan ke kas daerah. Deviden yang diperoleh dari 

BUMD tersebut kemudian akan menjadi pendapatan pemerintah daerah yang 

akan meningkatkan kemampuan APBD dalam membiayai pembangunan 

daerah. Pembagian konsep BUMD yang berorentasi pada bisnis dan juga 

memberikan pelayanan pada masyarakat sebenarnya memilki beberapa 

konsekuensi. Untuk BUMD yang berorentasi pada aspek bisnis diharapkan 

                                                           
54  Rustian Kamaluddin, “Peran dan Pemberdayaan BUMD Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian 

Daerah”, makalah yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pemberdayaan BUMD, Jakarta 4- 

Desember, hal. 70 
55  Ronny Sautma Hotma Bako, “Permasalahan Hukum Atas Bentuk Badan Hukum Pada Badan Usaha Milik 

Daerah”, Jurnal Kajian, Vol. 15, Nomor 4, Desember 2010, hal. 756. 
56.  Ibid.  
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dapat memberikan keuntungan secara finansial. Sedangkan BUMD yang 

berorentasi pada pelayanan masyarakat diharapkan mampu memenuhi 

kebutuhan dan kepentingan masyarakat umum.57 

Badan Usaha Milik Daerah (sub-national State Owned Enterprise) telah 

menjadi salah satu bentuk badan usaha yang diakui di Indonesia semenjak 

diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan 

Daerah. Kehadiran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini diharapkan 

menjadi salah satu pilar perekonomian di Indonesia pada era otonomi daerah 

saat ini. Hal ini terbukti dari banyaknya potensi bisnis di setiap daerah yang 

sangat prospektif. Buktinya hingga tahun 2015 tercatat sudah berkembang 

1.007 BUMD dengan total aset mencapai Rp.500 triliun. Dari jumlah tersebut 

secara umum di berbagai daerah terbagi dalam lima sektor andalan yakni 

perbankan, jasa penyedia air minum, pertambangan, perdagangan (pasar) dan 

aneka usaha dan industri.58 

Tugas pemerintah daerah dalam menyediakan public goods dapat 

dilakukan atas dasar nirlaba atau laba. Untuk kegiatan nirlaba, 

penyelenggaraanya dibiayai dari APBD. Jenis kegiatan ini dikategorikan 

sebagai proyek. Adapun kegiatan yang dilakukan bisa dikelola, baik secara 

komersial maupun semi-komersial, sehingga bisa mencetak laba. Kegiatan 

yang dimaksud dinamakan BUMD.  

BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar 

modalnya dimiliki oleh daerah.59 BUMD didirikan dengan tujuan antara lain:60  

1) Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada 

umumnya;  

2) Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang 

dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat 

sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan 

berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan  

3) Memperoleh laba dan/atau keuntungan.” 

 

                                                           
57  Yudho Taruno Muryanto dan Djuwityastuti, op.cit., hal. 126. 
58  Wawan Zulmawan, Kenapa Harus BUMD, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2016, hal. 6.  
59  Deddy Supriyadi Bratakusumah & Dadang Solihin, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, PT. 

Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2002, hlm. 254. 
60  Lihat Pasal 331 ayat (4) UU. No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,  
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Pendirian BUMD berkedudukan terutama didaerah provinsi, walaupun 

tidak menutup kemungkinan berada di tingkat kabupaten atau kota. Tetapi ciri 

dari BUMD tidak berbeda jauh dengan Badan Usaha Milik Negara. Baik 

BUMN dan BUMD sebagaientitas bisnis. Sebagai entitias bisnis, maka pada 

BUMN dan BUMD mempunyai etika korporasil2, yaitu sistem aturan, baik 

tertulis maupun tidak tertulis mengenai bagaimana seharusnya suatu 

perusahaan berinteraksi dengan perusahaan lain atau lembaga lain sesuai 

dengan tujuan dari perusahaan tersebut.61  

 

Berdasarkan definisi dan tujuan didirikanya BUMD, maka dapat 

disimpulkan bahwa sifat dari BUMD adalah memberikan manfaat secara 

ekonomi bagi daerah, serta mencari keuntungan. Karakteristik BUMD secara 

garis besar memiliki sifat sosial dan komersial. Pendapat di atas dikuatkan oleh 

M. Natzir Said Sifat yang menyatakan bahwa BUMD (dulu Perusahaan 

Daerah) di satu sisi bersifat komersil (comemercial corporation) dan di sisi lain 

bersifat sosial (social service corporation). Dengan demikian, sifat dualistis ini 

perlu dilakukan peninjauan bagi bentuk BUMD yang sesuai dengan lapangan 

usahanya. Dualisme sifat yang diterapkan BUMD sedikit banyak menyebabkan 

kinerjanya tidak optimal. Pemberlakukan ganda sifat dan tujuan BUMD 

harusnya dilakukan pada jenis atau bidang usaha tertentu yang memang 

menjadi domain Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan fungsinya 

menyejahterakan masyarakat, khususnya di bidang ekonomi melalui BUMD.62  

Karakteristik dan bentuk BUMD menurut ketentuan UU No.23 Tahun 

2014 pada prinsipnya hampir sama dengan ketentuan dalam Permendagri No.3 

Tahun 1998 Pasal 2 yang menyebutkan bahwa bentuk BUMD dapat berupa 

Perusahaan Daerah dan Perseroan Terbatas (PT). Selain itu, Pasal 3 ayat 1 

menyatakan bahwa BUMD yang bentuk hukumnya berupa Perusahaan Daerah, 

tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur 

Perusahaan Daerah. 63 

                                                           
61  Dibyo Soemantri Priambodo, Refleksi BUMN 1993-2003, Yogyakarta: Elex Media Pressindo, 2004, hal. 

141. 
62  M. Natzir Said, Perusahaan-perusahaan pemerintah di Indonesia, Alumni: Bandung, 1985, hlm. 293. 
63  Lihat Pasal 2 dan Pasal 3 Permendagri No. 3 Tahun 1998 Tentang Bentuk Badan Hukum BUMD. 
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Perkembangan otonomi daerah yang ditandai dengan diterbitkannya 

Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang 

dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 

Pemerintahan Daerah tidak diikuti dengan perkembangan regulasi tentang 

bentuk BUMD. Pengaturan mengenai bentuk BUMD   diatur   melalui   

Undang-Undang   Nomor   23   Tahun   2014   Tentang Pemerintahan Daerah 

bahwa bentuk BUMD ada 2 (dua) yaitu: 

1) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) adalah BUMD yang seluruh 

modalnya  dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham;64 

2) Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) adalah BUMD yang 

berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham 

yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) 

sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.65 

 

Pengelolaan BUMD di Indonesia harus memenuhi syarat-syarat yang 

diatur di dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 

343 UU Nomor 23 Tahun 2014 yang berbunyi sebagai berikut: 

1) Pengelolaan BUMD paling sedikit harus memenuhi unsur: 

a. tata cara penyertaan modal; 

b. organ dan kepegawaian; 

c. tata cara evaluasi; 

d. tata kelola perusahaan yang baik; 

e. perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan; 

f. kerjasama; 

g. penggunaan laba; 

h. penugasan Pemerintah Daerah; 

i. pinjaman; 

j. satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya;  

k. penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi;  

l. perubahan bentuk hukum;  

                                                           
64  Pasal 334 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 
65  Pasal 339 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.  
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m. kepailitan; dan  

n. penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan. 

2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan BUMD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.” 

 

Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 

Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, yang mengatur sebagaimana 

syarat-syarat yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintahan Daerah. 

 

Pengaturan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang BUMD 

yang dikeluarkan pemerintah, sehingga memberikan kepastian hukum dalam 

proses pelaksanaan BUMD dan juga sebagai peraturan pelaksana sebagaimana 

amanat bunyi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah 

Daerah. Ketentuan Pasal 2 di dalam PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD 

menyatakan kebijakan jalanya usaha BUMD dipegang dan dikendalikan oleh 

Kepala Daerah, adapun bunyinya yakni sebagai berikut: 

1) Kepala Daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan 

keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam 

kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. 

2) Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 

kebijakan BUMD meliputi: 

a. penyertaan modal; 

b. subsidi; 

c. penugasan; 

d. penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang 

Dipisahkan; dan 

e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada 

BUMD. 

 

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Kepala Daerah memiliki kekuasaan 

pengelolaan keuangan daerah termasuk di dalam penyertaan modal, subsidi, 

penugasan, penggunaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan termasuk 
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adanya pembinaan dan pengawasan atas jalanya usaha BUMD serta 

penggunaan penyertaan modal yang telah diberikan. Selanjutnya ketentuan 

diatur di dalam Pasal 3 PP Nomor 54 Tahun 2017 yang berbunyi sebagai 

berikut: 

1) Kepala Daerah mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan 

Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada: 

a) perusahaan umum Daerah, berkedudukan sebagai pemilik modal; dan  

b)  perusahaan perseroan Daerah, berkedudukan sebagai pemegang 

saham.  

2) Kepala Daerah selaku pemilik modal pada perusahaan umum Daerah 

atau pemegang saham pada perusahaan perseroan Daerah mempunyai 

kewenangan mengambil keputusan. 

3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.  

4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara 

lain:  

a) perubahan anggaran dasar;  

b) pengalihan aset tetap; 

c) kerja sama; 

d) investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan 

dan/atau penyertaan modal; 

e) penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal 

kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham; 

f) pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan 

Direksi; 

g) penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi; 

h) penetapan besaran penggunaan laba;  

i) pengesahan laporan tahunan; 

j) penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan 

pembubaran BUMD; dan 

k) jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah 

kekayaan bersih BUMD dalam 1 (satu) transaksi atau lebih; 
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5) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat 

(3) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan 

Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.  

6) Besarnya insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) ditetapkan berdasarkan: 

a) Target Kinerja BUMD; 

b) Klasifikasi hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sesuai 

jenis bidang usaha; 

c) Laporan keuangan BUMD. 

7) Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana 

kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) 

diatur dalam Peraturan Menteri.” 

 

Ketentuan tentang pelaksanaan kepemilikan kekayaan daerah merupakan 

kekayaan yang dipisahkan baik yang ada di dalam Perusahaan Umum Daerah 

(Perumda) yang memiliki seluruh modal kepemilikan dan Perusahaan 

Perseroan Daerah (Perseroda) yang berkedudukan sebagai salah satu pemegang 

saham. Khususnya di dalam Perseroda, kedudukan kepala daerah dapat 

mengambil suatu keputusan salah satunya pada saat diadakannya RUPS, 

namun apabila Kepala Daerah tidak dapat mengambil keputusan dapat 

dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah. 

 

Pendirian BUMD sebagaimana diatur di dalam Pasal 4  PP Nomor 54 

Tahun 2017 ditetapkan oleh suatu Peratuan Daerah, adapun bunyinya yakni 

sebagai berikut: 

1) Daerah dapat mendirikan BUMD.  

2) Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda.  

3) BUMD terdiri atas:  

a) perusahaan umum Daerah; dan 

b) perusahaan perseroan Daerah. 

4) Kedudukan perusahaan umum Daerah sebagai badan hukum diperoleh 

pada saat Perda yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum 

Daerah mulai berlaku. 
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5) Kedudukan perusahaan perseroan Daerah sebagai badan hukum 

diperoleh sesuai dengan ketentuanundang-undang yang mengatur 

mengenai perseroan terbatas. 

 

Dalam pendirian BUMD terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni jika 

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) didirikan dan berlaku seja didirikannya 

Peraturan Daerah. Sedangkan untuk Perusahaan Perseroan Daerah sebagai 

badan hukum sebagaimana amanat UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang 

Perseroan  Terbatas maka diwajibkan dibuatnya akta pendirian yang disertai 

anggaran dasar perseroan Terbatas. Selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 5 

tentang modal yang diberikan terhadap BUMD baik Perumda atau Perusahaan 

Perseroan Daerah, yakni sebagai berikut: 

1) Perusahaan umum Daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya 

dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.  

2) Perusahaan perseroan Daerah merupakan BUMD yang berbentuk 

perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang 

seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya 

dimiliki oleh 1 (satu) Daerah. 

 

Terdapat perbedaan kepemilikan modal yang dimiliki oleh daerah dalam 

kepemilikan BUMD, adapun di dalam Perumda keseluruhan kepemilikan 

modal seluruhnya dimiliki oleh satu  daerah dan tidak terbagi dalam suatu 

saham, sedangkann untuk Perusahaan Perseroan Daerah berupa kepemilikan 

saham seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya 

dimiliki oleh 1 (satu) Daerah. 

 

Ketentuan di dalam pendirian BUMD yang menerapkan ketentuan UU 

Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, kemudian terdapat 

ketentuan yang baru yang dirubah di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020 Tentang Cipta Kerja. Ketentuan berkaitan dengan pendirian Perseroan 

Terbatas yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana Pasal 

7 UU Nomor 40 Tahun 2007, berbunyi sebagai berikut: 
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1) “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat 

dalam bahasa Indonesia. 

2) Setiap pendiriPerseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan 

didirikan. 

3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka 

Peleburan. 

4) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan 

menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan. 

5) Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi 

kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan 

terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib 

mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan 

mengeluarkansaham baru kepada orang lain.  

6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, 

pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung 

jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas 

permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan 

Perseroan tersebut. 

7) Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) 

tidak berlaku bagi:  

a) Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau  

b) Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan 

penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan 

lembaga lain sebagaimana diatur dalam undangundang tentang 

Pasar Modal.” 

 

Kemudian ketentuan Pasal 7 UU Nomor 40 Tahun 2007 tersebut di atas 

dirubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang berbunyi 

sebagai berikut: 

 

1) “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat 

dalam Bahasa Indonesia. 
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2) Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan 

didirikan. 

3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka 

Peleburan. 

4) Perseroan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan 

mendapatkan bukti pendaftaran. 

5) Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi 

kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan 

terhitung sejak keadaan tersebut, pemegang saham yang bersangkutan wajib:  

a. mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain; atau 

b. Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain. 

6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, 

pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang:  

a. pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala 

perikatan dan kerugian Perseroan; dan  

b. atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri 

dapat membubarkan Perseroan tersebut. 

7) Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi: 

a) Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; 

b) Badan Usaha Milik Daerah; 

c) Badan Usaha Milik Desa; 

d) Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan 

penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan 

lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar 

Modal; atau 

e) Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil. 

8) Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (71 huruf e merupakan 

Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan 

mengenai Usaha Mikro dan Kecil.” 

 

Dengan demikian, ketentuan perubahan dalam Pasal 7 UU Nomor 40 

Tahun 2007 yang dirubah di dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 dengan 
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menyebutkan Badan Usaha Milik Daerah, sehingga mempertegas status Badan 

Usaha Milik Daerah yang tidak mewajibkan tentang proses pendirian Perseroan 

sebagaimana amanat Pasal 7 ayat (1), ayat (5) dan ayat (6). 

Kemudian perubahan yang juga signifikan di dalam Pasal 32 UU Nomor 

40 Tahun 2007 yang berkaitan dengan Modal Dasar yang wajib ada di dalam 

Perseroan Terbatas, menyatakan sebagai berikut: 

1) Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 

2) Undang-Undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah 

minimum modal Perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

3) Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan 

dengan Peraturan Pemerintah.  

Adapun perubahan yang diatur di dalam UU Nomor 11 Tahun 2020, yang 

menyatakan bahwa: 

1) “Perseroan wajib memiliki modal dasar Perseroan. 

2) Besaran modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan. 

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai modal dasar Perseroan diatur dalam 

Peraturan Pemerintah.” 

 

Karakteristik BUMD sebagaimana ketentuan Pasal 6 PP Nomor 54 Tahun 

2017 yakni sebagai berikut: 

1) Karakteristik BUMD meliputi: 

a) badan usaha didirikan oleh Pemerintah Daerah; 

b) badan usaha dimiliki oleh:  

1) 1 (satu) Pemerintah Daerah; 

2) lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah;  

3) 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah; atau  

4) lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah.  

c) seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan Kekayaan Daerah 

Yang Dipisahkan; 

d) bukan merupakan organisasi perangkat Daerah; dan  
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e) dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha. (2) 

Dalam hal BUMD yang dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) Pemerintah 

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2) dan 

angka 4), kepemilikan saham harus dimiliki oleh salah satu Daerah 

lebih dari 51% (lima puluh satu persen).” 

 

Tujuan Pendirian BUMD didirikan di dalam ketentuan Pasal 7 PP Nomor 

54 Tahun 2017 yang menyatakan sebagai berikut: 

Pendirian BUMD bertujuan untuk: 

a) memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;  

b)  menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang 

dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat 

sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan 

berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan 

c) memperoleh laba dan/atau keuntungan. 

 

Tiga pokok yang menjadi tujuan didirikan BUMD yakni memberikan 

manfaat bagi perkembangan ekonomi daerah, dengan berkembangnya ekonomi 

di daerah yang baik sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan baik, selain 

itu BUMD juga dapat membantu daerah dalam penyelenggaraan kemanfaatan 

umum baik barang dan atau jasa yang diperuntukkan bagi pemenuhan hajat 

hidup orang banyak dan juga untuk memperoleh keuntungan yang diperoleh 

dari modal daerah.  

 

b. Kedudukan Hukum Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah, menyatakan pemerintah daerah bisa membentuk BUMD 

yang berbentuk perusahaan umum daerah (PERUMDA) atau perusahaan 

perseroan daerah (PERSERODA) yang ditetapkan dengan PERDA. Pemerintah 

daerah membentuk BUMD harus memperhatikan banyak aspek diantaranya 

adalah aspek butuhan daerah, dan kesesuaian serta kelayakan bidang usaha 

BUMD yang akan dijalankan, karena salah satu tujuan dibentuknya BUMD 

adalah untuk mengembangkan perekonomian daerah, mensejahterakan 
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masyarakat, untuk itu BUMD harus dikelola dengan baik dan benar, sehingga 

menghasilkan laba dan pemasukan bagi pemerintah daerah.  

Perusahan Perseroan  Daerah sebagai perusahaan (corporation), yakni 

perkumpulan yang berbadan hukum memiliki beberapa ciri substantif yang 

melekat pada dirinya, yaitu Sebagai sebuah perusahaan yang eksis atas haknya 

sendiri, perubahan keanggotaan tidak memiliki akibat atas status atau 

eksistensinya. Bahkan, dalam konteks Perusahaan Perseroan Daerah, pemegang 

saham dapat mengalihkan saham yang dimiliki kepada pihak ketiga. 

Pengalihan saham tidak menimbulkan masalah kelangsungan perusahaan yang 

bersangkutan. Pengalihan saham secara penuh dalam kepemilikan merupakan 

salah satu karakteristik perusahaan yang membedakannya dari Persekutuan  

Perdata  dan badan  hukum lain  yang  sejenis.  Sifat  dapat  dialihkan 

(transferability) ini membuat perusahaan mampu melakukan kegiatan bisnisnya 

tanpa adanya gangguan ketika pemilik perusahaan itu berganti.66 

Dalam hal BUMD berbentuk Perseroda maka penggunaan laba Perseroda 

dilaksanakan   sesuai   dengan   ketentuan   peraturan   perundang-undangan   

yang mengatur mengenai perseroan terbatas, khususnya Undang-Undang No. 

40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tata cara pembagian laba Perseroda 

diatur pada Anggaran Dasar Perseroda dimana jumlah laba Perseroda yang 

digunakan untuk deviden disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS). Daerah berhak memperoleh deviden dalam kapasitas sebagai 

pemegang saham dimana deviden tersebut merupakan Penerimaan Asli Daerah. 

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah merupakan dasar pendirian BUMD yang dilakukan melalui Peraturan 

Daerah. BUMD dapat berbentuk (1) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) 

yaitu merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak 

terbagi atas saham dan (2) Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) 

merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi 

                                                           
66  Penggunaan laba bersih diputuskan oleh RUPS. Seluruh laba bersih dibagikan kepada pemegang saham 

sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS. Dividen hanya boleh dibagikan apabila Perseroan 

mempunyai saldo laba yang positif. Lihat Pasal 71 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas. 
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dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) 

sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.67 

Perseroda adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang 

modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima 

puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh daerah yang tujuan utamanya 

mengejar keuntungan. Mereduksi kekayaan negara yang dipisahkan pada 

BUMD, berdasarkan Pasal 2 huruf g UU No. 17 Tahun 2003, menyatakan: 

“kekayaan negara/daerah yang dikelola sendiri dan oleh atau pihak lain berupa 

uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai 

dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan 

negara/perusahaan daerah”. Rumusan pasal tersebut menunjukan bahwa 

kekayaan negara yang sudah dipisahkan masih tetap dianggap sebagai 

keuangan negara. Dalam hal defenisi tersebut dapat menimbulkan problematika 

hukum tersendiri dalam pengelolaan keuangan negara. 

Perseroda  merupakan  badan  usaha  yang  pembentukannya  tunduk  pada 

undang-undang (badan hukum publik) tetapi aturannya atau seluruh aktifitas 

kegiatan pengelolaannya tunduk dan diatur dalam hukum privat sehingga 

Perseroda diperlakukan seperti perusahaan biasa. Karakteristik suatu badan 

hukum adalah pemisahan harta kekayaan badan hukum dari harta kekayaan 

pemilik dan pengurusnya. Dengan demikian suatu badan hukum yang 

berbentuk Perseroan Terbatas memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan 

Direksi (sebagai pengurus), Komisaris (sebagai pengawas) dan Pemegang 

saham (sebagai pemilik). Hal ini mengisyaratkan bahwa Perseroda sebagai 

badan hukum bukanlah kekayaan negara. 

Perseroda sebagai badan hukum privat yang berbentuk perseroan, tidak 

dikategorikan dalam cakupan pengaturan keuangan daerah, Karena secara 

hukum Perseroda tunduk kepada UU No. 40 Tahun 2007. Di dalam Pasal 68 

ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Direksi wajib 

menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit 

apabila: 

1) Kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana 

masyarakat; 

                                                           
67 Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah. 
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2) Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat; 

3) Perseroan merupakan Perseroan Terbuka; 

4) Perseroan merupakan persero; 

5) Perseroan mempunyai aset dan/atau    jumlah    peredaran    usaha    

dengan    jumlah    nilai    paling    sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima 

puluh miliar rupiah); atau  

6) Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. 

 

Perseroda merupakan badan hukum yang memiliki kekayaan sendiri. 

Kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Perseroda secara fisik adalah 

berbentuk saham yang dipegang oleh daerah, bukan harta kekayaan Perseroda 

itu. Kekayaan Perseroda terpisah dari kekayaan negara karena kekayaan daerah 

di dalam Perseroda hanya pada sebatas saham. Sehingga pada saat ada kerugian 

yang dialami Perseroda, hal tersebut bukan kerugian daerah, tetapi kerugian 

Perseroda saja. Lain halnya Apabila saham negara pada Perseroda tersebut 

dijual tanpa izin dari daerah sebagai pemiliknya, baru hal tersebut merupakan 

kerugian daerah. 

Dengan melakukan pemisahan kekayaan, daerah tidak kehilangan kendali 

atas kekayaan tersebut, tetapi memperoleh hak tertentu. Penyetoran modal yang 

dilakukan oleh daerah tidak mengakibatkan aset atau modal yang disetorkan 

hilang, tetapi  berubah  bentuk.  Dengan  melakukan  pemasukan  atau  inbreng 

pada  suatu perseroan terbatas, maka bentuk peran daerah diwujudkan melalui 

penguasaan saham (shareholding) dalam perseroan. Penguasaan saham 

mayoritas memberikan kendali bagi pemerintah daerah dalam RUPS sebagai 

satu-satunya tempat bagi pemegang saham untuk menggunakan hak suara yang 

diperoleh dari saham yang dimilikinya. Hal  ini  sesuai  dengan  asas “one  

share  one  vote”  yang  diadopsi  oleh  UU PT. Berdasarkan hal tersebut, 

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan 

Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD melegitimasi tindakan 

penguasaan saham perseroda minimal sebesar 51 persen agar Pemerintah 

Daerah dapat memiliki peran dalam Perseroda. 

Perseroda sebagaimana amanat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 

Tahun 2017 wajib melakukan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. Untuk 
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melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik maka diperlukan organ 

perusahaan yang dapat melakukan tata kelola perusahaan yang baik pula. 

Dalam hal ini, Pemegang Saham melakukan seleksi untuk memilih anggota 

Dewan Pengawas atau anggota Dewan Komisaris68 dan anggota direksi 

BUMD.69 Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau 

anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi perlu diatur untuk mewujudkan 

tata kelola perusahaan yang baik. 

Dalam Organ Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) terbagi menjadi 3 

(tiga) yakni sebagai berikut:70 

1) Rapat  Umum  Pemegang Saham  adalah  Organ  Perseroan  yang  

mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan 

Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini 

dan/atau anggaran dasar. 

2) Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab 

penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai 

dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di 

dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 

3) Dewan   Komisaris   adalah   Organ   Perseroan   yang   bertugas   

melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan 

anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. 

 

Melihat ketentuan tersebut di atas, maka jika diperhatikan defenisi masing-

masing organ antara organ perseroan terbatas dengan organ perseroda maka 

organ perseroan dan organ perseroda tidak memiliki perbedaan, termasuk tugas 

masing-masing organ. Perseroan Terbatas dan Perseroda memiliki organ yang 

sama seperti direksi yang yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas 

pengurusan perusahaan (baik di dalam maupun di luar pengadilan), dewan 

komisaris yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau 

khusus dan memberi nasihat kepada Direksi serta Rapat Umum Pemegang 

Saham (RUPS) yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi 

                                                           
68 Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.  
69 Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.  
70 Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.  
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atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini 

dan/atau anggaran dasar. 

Namun jika organ Perseroda memiliki ketentuan khusus yang berbeda 

dengan organ pada Perseroan Terbatas. Perbedaan tersebut terjadi berdasarkan 

prinsip lex specialis derograt lex generalis dimana Peraturan Pemerintah 

Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan  Usaha  Milik  Daerah  lebih  mengatur  

hal-hal  yang  lebih  detail  karena kekhususan Perseroda bila dibandingkan 

dengan perseroan terbatas lainnya seperti: 

1) Organ RUPS Perseroda 

RUPS adalah organ perseroda sebagai pemegang saham dimana salah satu 

pemegang saham Perseroda adalah Kepala Daerah mewakili Daerah selaku 

pemegang saham perusahaan perseroan Daerah di dalam RUPS. Selain itu, 

Kepala Daerah dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada 

pejabat Pemerintah Daerah sesuai untuk mengambil keputusan dalam hal 

perubahan anggaran dasar, pengalihan aset tetap, kerja sama, investasi dan 

pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan 

modal, penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal 

kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham, 

pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan 

Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi, penetapan 

besaran penggunaan laba, pengesahan laporan tahunan, penggabungan, 

pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD; dan 

jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah 

kekayaan bersih BUMD dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.71 

2) Organ Komisaris dan Direksi 

Organ  Dewan  Komisaris  Perseroda  yang  diangkat  melalui  RUPS  yang 

dilakukan melalui seleksi dengan beberapa tahapan seperti seleksi 

administrasi, Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) dan wawancara akhir. 

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisaris memenuhi syarat sehat 

jasmani dan rohani, memiliki keahlian,  integritas,  kepemimpinan,  

pengalaman,  jujur,  perilaku  yang baik,  dan dedikasi yang tinggi untuk 

memajukan dan mengembangkan perusahaan, memahami penyelenggaraan 

                                                           
71  Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.  
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Pemerintahan Daerah, memahami manajemen perusahaan yang berkaitan 

dengan salah satu fungsi manajemen, menyediakan waktu yang cukup 

untuk melaksanakan tugasnya, berijazah paling rendah S-1 (strata satu), 

berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama 

kali, tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah menjadi anggota Direksi, 

Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan 

badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit, tidak sedang menjalani sanksi 

pidana; dan tidak sedang menjadi pengurus partai  politik, calon  Kepala  

Daerah atau calon  wakil  Kepala  Daerah, dan/atau calon anggota 

legislatif.72 

 

Kepala Daerah menyerahkan Calon Anggota Dewan Komisaris terpilih 

kepada RUPS untuk selanjutnya Calon Anggota Dewan Komisaris terpilih 

melakukan penandatanganan kontrak kinerja dan surat pernyataan yang 

berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia 

diberhentikan sewaktuwaktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan 

proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut sebelum 

diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris. 

Agar tugas pengawasan oleh dewan komisaris perseroda dapat berjalan 

dengan baik maka anggota dewan komisaris dilarang memangku lebih dari 

2 (dua) jabatan anggota dewan komisaris pada suatu perseroda. Selain itu, 

Anggota dewan komisaris juga dilarang memangku jabatan rangkap 

sebagai anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau 

badan usaha milik swasta, pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; dan/atau pejabat lain yang dapat 

menimbulkan konflik kepentingan. Pembatasan mengenai larangan rangkap 

jabatan bagi anggota dewan komisaris tidak diatur dalam perseroan terbatas 

pada umumnya. Dengan demikian, maka ketentuan mengenai dewan 

komisaris pada perseroda memiliki ketentuan khusus (lex specialis) yang 

berbeda dengan ketentuan dewan komisaris pada perseroan terbatas pada 

umumnya. 

                                                           
72  Pasal 38 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017. 
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Organ Direksi Perseroda pada perseroda juga berbeda dengan organ direksi 

pada perseroan terbatas seperti persyaratan dan proses seleksi dimana 

pengangkatan direksi perseroan terbatas tidak mewajibkan persyaratan dan 

proses seleksi secara khusus, namun persyaratan dan pengangkatan direksi 

perseroda dilakukan setelah melalui proses seleksi yaitu tahapan seleksi 

administrasi, Uji Kompetensi dan Kapasitas dan Wawancara Akhir. Proses 

seleksi anggota direksi perseroda dimulai dari persyaratan anggota direksi 

pada perseroda yaitu sehat jasmani dan rohani, memiliki keahlian, 

integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan 

dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan, 

memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah, memahami manajemen 

perusahaan, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha 

perusahaan, berijazah paling rendah S-1 (strata  satu), pengalaman kerja 

minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum 

dan pernah memimpin tim, berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun 

dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama 

kali, tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau 

anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha 

yang dipimpin dinyatakan pailit, tidak pernah dihukum karena melakukan 

tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah, 

tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan tidak sedang menjadi pengurus 

partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau 

calon anggota legislatif.73 

Kepala daerah menyampaikan calon anggota direktur perseroda terpilih 

kepala RUPS. Sebelum calon anggota direktur perseroda terpilih diangkat 

oleh RUPS maka calon anggota direktur perseroda harus menandatangani 

kontrak kinerja dan surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk 

menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atau 

mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.74 

Pengangkatan anggota direksi perseroda juga berbeda dengan perseroan 

terbatas pada umumnya. Pengangkatan anggota direksi perseroda untuk 

                                                           
73  Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018.  
74  Pasal 46 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018. 



55 
 

masa jabatan ke dua harus memenuhi persyaratan bahwa anggota direksi 

tersebut harus memenuhi syarat kinerja pada masa jabatan sebelumnya 

yaitu: 

a. melampaui  target  realisasi  terhadap  rencana  bisnis  serta  Rencana  

Kerja  dan Anggaran BUMD; 

b. meningkatnya  opini  audit  atas  laporan  keuangan  perusahaan  atau  

mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian; 

c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; dan 

d. Terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.75 

 

3. TEORI TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK 

BUMD harus dikelola dengan berpedoman pada prinsip tata kelola 

perusahaan yang baik (good corporate governance) secara konsisten dan 

berkelanjutan untuk mencapai tujuannya dimana pengelolaan tersebut harus 

mengikuti perkembangan zaman. Secara umum, Komite Nasional Kebijakan 

Governance menyatakan bahwa good corporate governance memiliki prinsip 

dasar sebagai berikut:76 

a. Transparansi,  yaitu  keterbukaan  dalam  melaksanakan  proses  

pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi 

materil dan relevan mengenai perusahaan. 

b. Akuntabilitas  yaitu  kejelasan  fungsi,  pelaksanaan  dan  

pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana 

secara efektif dilakukan dengan cara: 

1) Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku 

kepentingan untuk memberikan masukan dan manyampaikan pendapat 

bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi 

sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-

masing;  

                                                           
75  Pasal 50 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2018. 
76  Gunawan Widjaja, 150 Pertanyaan Tentang Perseroan Terbatas, Jakarta: Forum Sahabat, 2008, hal. 67-

81.  
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2) Perusahaan harus memberikan perlakuaan yang setara dan wajar kepada 

pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan konstribusi yang 

diberikan kepada perusahaan; 

3) Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan 

karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara professional tanpa 

membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik. 

c. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan 

terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip 

korporasi yang sehat. 

d. Kemandirian, yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara professional 

tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang 

tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip 

korporasi yang sehat. 

e. Kewajaran,   yaitu   keadilan   dan   kesetaraan   di   dalam   memenuhi   hak-

hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan 

perundangundangan yang berlaku. 

 

Menurut Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, Implementasi prinsip GCG  

yang berkolerasi dengan kepentingan stakeholders perusahaan yang menyatakan 

sebagai berikut: 

“Peranan implementasi GCG adalah untuk memberikan mekanisme dan pedoman 

dalam memberikan kepentingan masing-masing stakeholders. Apabila para anggota 

stakeholders terpenuhi kepentingannya secara maksimum tanpa harus merugikan 

kepentingan stakeholders lainnya, maka titik ekuilibrium tercapai pada saat tersebut 

dan kepentingan perusahaan terumuskan secara utuh. Sebagai contoh, kepentingan 

perusahaan untuk berjalan secara sustainable dan kepentingan pembagian deviden. 

Di satu sisi, pemegang saham mungkin lebih menginginkan keuntungan jangka 

pendek dengan segera membagikan deviden perusahaan daripada deviden dijadikan 

dana tambahan modal usaha di masa depan. Namun di sisi lainnya, pihak karyawan, 

manajemen, publik dan kreditor ternyata lebih menginginkan perusahaan dapat 

berjalan untuk jangka panjang dan oleh karena itu pembagian deviden harus ditunda. 

Dalam kasus tersebut terlihat perbedaan kepentingan antara pemegang saham dengan 

pihak karyawan, manajemen, publik dan kreditor. Oleh karena itu, melalui prinsip 
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GCG kepentingan yang saling bertentangan tersebut dicoba untuk diseimbangkan, 

apabila kemudian kemauan pemegang saham bisa diubah dan akhirnya bersama sama 

menyepakati bahwa keuntungan jangka panjang merupakan tujuan utama, maka hal 

ini akan menjadi kepentingan perusahaan, sehingga sustainability perusahaan lebih 

terjaga.77  

 

B. KAJIAN EMPIRIK 

1. GAMBARAN UMUM  PT. FOOD STATION TJIPINANG JAYA 

a. PROFIL PT. FOOD STATION TJIPINANG JAYA 

PT. Food Station Tjipinang Jaya adalah salah satu Badan Usaha Milik 

Daerah (BUMD) klaster pangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (“PemProv 

DKI Jakarta”) yang diberikan amanat untuk menjaga kestabilan ketersediaan, 

kelancaran distribusi, dan keterjangkauan harga pangan khususnya di Provinsi 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta guna menunjang ketahanan pangan Nasional. 

Adapun fungsi PT. Food Station Tjipinang Jaya sebagai BUMD, yaitu 

menjamin ketersediaan supply beras, bahan pokok, bahan pangan dan produk 

olahan pangan lainnya untuk wilayah DKI Jakarta serta membukukan 

keuntungan untuk keberlanjutan usaha dan sebagai salah satu sumber 

Pendapatan Asli Daerah (PAD).  

PemProv DKI Jakarta selaku pemegang saham mayoritas dengan 

persentase kepemilikan sebesar 99,98%, mendukung keberlangsungan kegiatan 

usaha PT. Food Station Tjipinang Jaya salah satunya melalui regulasi, sehingga 

PT. Food Station Tjipinang Jaya diharapkan dapat berperan aktif mendukung 

Program Ketahanan Pangan khususnya di Provinsi DKI Jakarta dengan 

berkolaborasi bersama Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) dan/atau 

BUMD terkait. 

Sebagai langkah konkret untuk mewujudkan amanat dari PemProv DKI 

Jakarta, PT. Food Station Tjipinang Jaya,  bergerak dalam bidang : 

1) Penyediaan, penjualan, dan distribusi komoditi pangan; 

2) Pengelolaan jasa pergudangan dan pertokoan serta pengangkutan bahan 

pangan (beras) di Pasar Induk Beras Cipinang; 

                                                           
77  Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, Penerapan Good Corporate Governance, Mengesampingkan Hak-

Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha, Jakarta: Kencana, 2006, hal. 107-108.  
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3) Jasa pengelolaan gudang dengan sistem resi gudang; 

 

PT. Food Station Tjipinang Jaya dalam menjalankan usahanya selalu 

mengedepankan profesionalisme dan berorientasi kepada kepuasan pelanggan 

dan stakeholder, sehingga saat ini : 

1) PT. Food Station Tjipinang Jaya menjadi tolak ukur bagi daerah-daerah lain 

dalam pembentukan maupun pengelolaan BUMD di daerah tersebut; 

2) banyak badan usaha (baik berbentuk badan hukum maupun perorangan) 

yang berminat untuk menjadi mitra usaha PT. Food Station Tjipinang Jaya; 

3) Merek produk FS yang dikembangkan perusahaan telah memiliki brand 

awareness di tengah masyarakat, yang dibuktikan dengan sudah dipasarkannya 

Produk FS secara nasional di hampir seluruh jaringan modern retail, pasar tradisional, 

dan horeka; 

  

Tidak hanya berhenti pada pelaksanaan tugas berperan serta menjaga 

ketahanan pangan di DKI Jakarta, PT. Food Station Tjipinang Jaya dengan 

berbagai pengalamannya di bidang pangan, saat ini sedang  membangun 

ekosistem ketahanan pangan di DKI Jakarta dengan cara menjaga konsistensi 

suplai produk, melakukan kontrol produksi di hulu, memberikan 

keuntungan/insentif dari tata niaga di tingkat hulu,  penguatan rantai distribusi 

dari hulu ke hilir dan terus berinovasi bagi setiap peluang dalam pengembangan 

produk pangan berserta olahannya. 

PT. Food Station Tjipinang Jaya menjajaki peluang kerjasama dengan 

BUMD/Pemerintah Daerah/Badan Usaha di wilayah Kalimantan Timur dan  

Jawa Timur salah satunya dengan cara melakukan produksi di wilayah tersebut 

dan memasarkannya di wilayah yang sama atau wilayah sekitarnya dengan 

tujuan edukasi dan dapat mengurangi biaya logistik. Selain itu PT. Food Station 

Tjipinang Jaya juga bekerjasama dengan BUMD/Pemerintah Daerah/Badan 

Usaha di wilayah Sumatera Barat dan Jawa Barat terkait dengan pengembangan 

beras dengan indikasi geografis seperti beras Solok dan beras Cianjur dalam 

rangka melestarikan keberagaman varietas padi lokal Indonesia sebagai sebuah 

warisan budaya yang mempunyai nilai ekonomi karena beras tersebut termasuk 
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kedalam beras khusus yang harganya tidak diatur dalam Harga Eceran 

Tertinggi (HET).    

Pada sektor hilir PT. Food Station Tjipinang Jaya melakukan kegiatan 

pendistribusian pangan dan komoditi lainnya, penyewaan pertokoan dan 

pergudangan serta pergudangan dalam sistem resi gudang. 

PT. Food Station Tjipinang Jaya memiliki fungsi strategis yaitu diantaranya: 

1) Menjaga ketahanan pangan pokok beras mulai dari hulu (stok dan harga 

gabah yang kompetitif) hingga hilir. 

2) Bertugas menjadi penyeimbang pasar dengan menjaga supply chain dan 

distribusi berkesinambungan agar ketersediaan dan kestabilan harga pangan dapat 

terjamin. 

3) Menjadi perpanjangan tangan PemProv DKI dalam menjaga kestabilan 

harga yang secara langsung berhadapan dengan pelaku pasar yang memiliki modal 

besar dan secara massive berusaha menguasai industri beras baik di modern retail 

maupun pasar tradisional. 

4) Menjadi pusat perdagangan beras dan komoditi pangan pokok di DKI 

Jakarta, baik antar daerah dan antar pulau. 

5) Sebagai acuan (harga) bagi pasar beras nasional. 

6) Menggambarkan isu perberasan secara nasional. 

 

b. LATAR BELAKANG BERDIRINYA PT. FOOD STATION TJIPINANG 

JAYA 

PT. Food Station Tjipinang Jaya didirikan berdasarkan Akta Notaris 

Soeleman Ardjasasmita SH, Nomor 46 tanggal 28 April 1972 dan kemudian 

mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum perseroan dengan pengesahan 

dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. Y.A.5/120/3 tertanggal 1 

April 1975 dan diumumkan dalam Tambahan Berita Acara Negara Republik 

Indonesia tertanggal 15 Mei 1975. Pada tahun 1974, PemProv DKI Jakarta 

menetapkan PT. Food Station Tjipinang Jaya sebagai pengelola tunggal Pasar 

Induk Beras Cipinang yang diharapkan dapat melakukan perbaikan sistem 

pengadaan dan penyaluran beras serta pengendalian stok dan harga (buffer stock) 

di DKI Jakarta. 
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Berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. D. 

V.-a. 18/1/8/1974 tanggal 7 Maret 1974 tentang Pendirian Pasar Induk Beras 

Cipinang sebagai pusat perdagangan beras, gula, terigu, dan palawija atau jenis 

kacang-kacangan (termasuk kopi) beserta ketentuan kepengurusannya, 

selanjutnya berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

No. D. V.-b. 18/1/7/1974 tanggal 14 Maret 1974 tentang Penunjukan Perusahaan 

Angkutan untuk melaksanakan angkutan beras, gula dan palawija dari Pasar 

Induk Beras Cipinang Jakarta ke pasar-pasar dalam wilayah Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta.  

Pada tahun 1989 dilakukan penyempurnaan ketentuan pengelolaan angkutan 

sesuai dengan SK Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 1539 

tanggal 10 November 1989 tentang Penyempurnaan ketentuan pengelolaan 

angkutan di Pasar Induk Sayur Mayur Keramat Jati dan Pasar Induk Cipinang. 

Pada akhir bulan April 2014 secara resmi PT. Food Station Tjipinang Jaya 

ditetapkan sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui Peraturan 

Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 tahun 2014 tentang 

Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya.  

Guna menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014, PT. Food 

Station Tjipinang Jaya melakukan perubahan maksud dan tujuan serta ruang 

lingkup kegiatan perusahaan dalam Anggaran Dasar perusahaan, sebagaimana 

Akta Nomor 47 tanggal 31 Maret 2015, yang dibuat di hadapan Notaris H. Riyad, 

S.H., yang telah mendapatkan persetujuan menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0934299.AH.01.02.Tahun 2015, pada 

tanggal 29 April 2015. 

 

 

c. VISI MISI, NILAI-NILAI PERUSAHAAN, DAN STRATEGI 

PT. Food Station Tjipinang Jaya dalam mengembangkan kegiatan usahanya 

memiliki visi sebagai “Pilar Ketahanan Pangan dan Produsen Pangan Pilihan 

Utama Pelanggan”. Sedangkan misi dari PT. Food Station Tjipinang Jaya 

berkomitmen untuk: 

1) Sebagai pilar ketahanan Pangan di Wilayah DKI Jakarta.  
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2) Sebagai pusat informasi perberasan nasional dan pengelola Pasar Induk 

Besar Cipinang. 

3) Sebagai pemain kunci dalam rantai pasok pangan nasional. 

4) Sebagai Produsen berbagai produk pangan pilihan utama pelanggan.  

 

PT. Food Station Tjipinang Jaya dalam pelaksanaan kegiatan usahanya 

menerapkan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan, 

adapun nilai-nilai perusahaan yang menjadi pedoman bagi PT. Food Station 

Tjipinang Jaya, yakni sebagai berikut: 

a) Integritas      :  

Senantiasa menjunjung tinggi dan menjaga integritas dalam melaksanakan 

tugas-tugas utama dan  kegiatan usaha lainnya.    

b) Profesional        :  

Senantiasa mendukung, membina dan mengutamakan terbentuknya insan 

yang Profesional.  

c) Inovatif              :      

akan senantiasa menyuburkan daya kreatifitas dan inovasi seluruh insan FS 

sehingga menjadi perusahaan dengan produk dan proses bisnis yang unggul. 

d) Pelayanan Prima :  

Selalu berorientasi pada pelanggan dan siap melayani dengan pelayanan 

prima. 

e) Kolaborasi :  

Seluruh Insan Perusahaan adalah satu kesatuan dalam berkolaborasi dengan 

solid dan produktif dalam melaksanakan tugas-tugas utama, kegiatan usaha 

dan kemitraan dengan berbagai pihak. 

 PT. Food Station Tjipinang Jaya dalam menjalankan bisnis berupaya 

sebagai pilar ketahanan nasional, untuk itu memiliki beberapa strategi pasar 

yakni sebagai berikut: 

1) Menjamin ketersediaan suplai beras DKI Jakarta (dengan tingkat harga yang 

terjangkau masyarakat. 

2) Sebagai instrumen (yang dapat digunakan Pemerintah) untuk pengendalian 

harga beras di DKI Jakarta. 

3) Pusat perdagangan beras (dan palawija) di DKI Jakarta. 
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4) Merupakan pasar beras terbesar di Indonesia. 

5) Merupakan pusat perdagangan beras antar daerah dan antar pulau. 

6) Menjadi acuan (harga) bagi pasar beras nasional 

7) Penyangga pasar beras untuk DKI Jakarta dan daerah sekitarnya 

(Jabodetabek) 

8) Menggambarkan issue perberasan secara nasional. 

 

Sebagai penanda identitas PT. Food Station Tjipinang Jaya sebagai salah 

satu Badan Usaha Milik Daerah, maka perusahaan memandang perlu untuk 

menyesuaikan nama perusahaan menjadi PT. Food Station Tjipinang Jaya 

(Perseroda), hal ini juga sejalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 . Diharapkan 

dengan perubahan tersebut PT. Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda), etos 

kerja perubahan menjadi lebih baik disertai tata kelola perusahaan yang baik 

guna mewujudkan kesejahteraan umum di bidang pangan serta peningkatan 

pendapatan daerah yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat 

khususnya di DKI Jakarta. 

 

d. KINERJA BUMD PT. FOOD STATION TJIPINANG JAYA 

Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta, PT. 

Food Station Tjipinang Jaya (“Perusahaan”) dituntut harus memiliki kinerja yang 

baik, baik dari sisi operasional maupun keuangan, Adapun saat ini kinerja PT. 

Food Station Tjipinang Jaya sebagai berikut : 

1. Aspek Operasional 

Dengan ditetapkannya status PT. Food Station Tjipinang Jaya sebagai 

Badan Usaha Milik Daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014, 

Perusahaan diberikan amanat untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan 

harga bahan pangan khususnya di wilayah DKI Jakarta, untuk mewujudkan 

amanat tersebut Perusahaan harus melakukan pengembangan usaha dari 

semula hanya menyediakan jasa persewaan pertokoan dan pergudangan di 

lokasi Pasar Induk Beras Cipinang, maka pada tahun 2015 Perusahaan 

mengembangkan usaha dengan masuk kedalam kegiatan perdagangan bahan 

pangan, karena bagaimana Perusahaan dapat memastikan ketersediaan dan 



63 
 

keterjangkauan harga bahan pangan jika Perusahaan sendiri tidak memiliki 

stok dan tidak melakukan kegiatan perdagangan, dari tahun 2015 sampai 

dengan saat ini kegiatan perdagangan Perusahaan berkembang dengan sangat 

pesat hal ini dibuktikan dengan Perusahaan telah berhasil mengembangkan 

dan memasarkan produknya secara nasional melalui berbagai saluran 

distribusi baik pasar tradisional, retail moderen, marketplace, maupun horeka, 

serta kegiatan perdagangan saat ini memberikan kontribusi terbesar dalam 

penghasilan Perusahaan. 

 

Gambar Jaringan Distribusi Retail Moderen & Marketplace : 

 

 

Adapun kondisi yang saat ini dihadapi oleh Perusahaan dalam 

pengembangan usaha guna mewujudkan ketahanan Pangan di DKI Jakarta 

yakni sebagai berikut: 

1) Ketika paceklik harga gabah/bahan baku mengalami kenaikan yang 

siginifikan, yang menyebabkan biaya produksi lebih tinggi, sehingga 

harga produk menjadi tidak kompetitif di pasaran; 

2) Contract Farming belum dapat efektif membuat perusahaan 

mendapatkan harga gabah/bahan baku dengan harga yang kompetitif, 

terutama pada kondisi paceklik; 
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Gambar sebaran Contract Farming : 

 

3) Keterbatasan kapasitas gudang yang menyebabkan Perusahaan tidak 

bisa menyimpan stok secara maksimal; 

4) Kompetisi yang ketat dengan para pelaku usaha sejenis lainnya yang 

berskala besar dan secara massif berusaha menguasai pasar dengan 

menawarkan harga yang lebih rendah dan murah; 

5) Oleh karena penetrasi produk Perusahaan yang pendistribusiannya 

didominasi ke ritel moderen, dimana ritel moderen berupaya untuk 

mencari harga yang lebih murah sehingga Perusahaan sebagai salah 

satu supplier dituntut untuk menekan biaya pokok produksi, selain itu 

Perusahaan saat masuk ke ritel moderen harus mengeluarkan biaya 

tambahan, salah satunya biaya listing pada saat masuk ke ritel 

moderen; 

6) Sedemikian luasnya produk pangan serta olahannya, sehingga 

Perusahaan harus inovatif mengembangkan produk apa saja yang 

benar-benar dibutuhkan disediakan bagi masyarakat DKI Jakarta. 

 

Untuk menghadapi kondisi tersebut, PT. Food Station Tjipinang Jaya 

tentu sudah memiliki jalan keluar dengan membangun model ekosistem 

ketahanan pangan yakni dengan cara: 

(1) Konsistensi suplai Produk Pangan Pokok 

Dengan cara meningkatkan produksi serta cadangan stok pangan di 

sentra-sentra produksi; 

(2) Kontrol Produksi di Hulu 
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Melakukan pengembangan maupun inovasi produksi, sehingga 

Perusahaan mendapatkan kepastian pasokan dengan harga yang 

kompetitif namun tetap memberi nilai tambah bagi petani maupun 

Kelompok Tani sehingga secara tidak langsung petani memiliki 

keterikatan yang kuat dengan Perusahaan; 

(3) Memberikan Keuntungan Tata Niaga di Tingkat Hulu 

Perusahaan dalam melakukan pembelian komoditi selalu 

memperhitungkan harga pokok produksi dari mitra atau dengan kata 

lain harga beli Perusahaan telah memperhitungkan atau memberikan 

keuntungan kepada mitra di sentra produksi; 

(4) Penguatan Supply Chain dari Hulu sampai ke Hilir 

Oleh karena distribusi produk Perusahaan berskala nasional, maka 

untuk memenuhi kebutuhan tersebut Perusahaan akan menciptakan 

supply chain yang efisien, salah staunya dengan cara mendekatkan 

sentra produksi dengan titik distribusi; 

(5) Inovasi Peluang Pengembangan Produk Baru 

Perusahaan senantiasa melakukan pengembangan/ diversifikasi produk 

pangan dan mengembangan pangsa pasar, baik dalam negeri maupun 

luar negeri. 

 

Selain itu Perusahaan juga saat ini telah melebarkan sayapnya dalam 

berbagai bidang usaha yang menunjang bisnis utama seiring dengan 

perkembangan zaman di era globalisasi ini guna menjawab tuntutan 

persaingan dengan mendirikan anak perusahaan. Anak perusahaan tersebut 

diharapkan dapat mandiri dan dapat memberikan kontribusi kepada induk 

perusahaan. 

 

Selain melakukan kegiatan secara komersial Perusahaan juga turut andil 

untuk memberikan kemanfaatan umum dengan cara melaksanakan program 

sosial baik yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah/ Pemerintah Pusat maupun 

Perusahaan sendiri, diantaranya adalah : 
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1) Menjalankan program pasar murah di lokasi 70 kelurahan di Provinsi 

DKI Jakarta setiap bulan, menjual produk-produk sembako yang 

berkualitas dengan harga terjangkau; 

2) Terlibat dalam program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga 

/Operasi pasar bekerja sama dengan Bulog DKI Jakarta untuk 

mendistribusikan Beras CBP dengan harga yang sudah ditentukan oleh 

Pemerintah; 

3) Perusahaan terlibat aktif untuk menyediakan dan mendistribusikan 

pangan dengan harga murah (bersubsidi) untuk masyarakat tertentu; 

4) Perusahaan terlibat sebagai penyedia program Bantuan Pangan Non 

Tunai (BPNT); serta  

5) Penugasan-penugasan yang bersifat situasional guna membantu 

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok. 

 

2. Aspek Keuangan 

Dalam 5 tahun terakhir Perusahaan selalu mencatatkan kinerja yang 

positif, bahkan disaat kondisi perekonomian yang tidak menentu karena 

adanya pandemi Covid-19 Perusahaan masih dapat membukukan laba dan 

memberikan/ berkontribusi kedalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), hal ini 

dilihat dalam tabel sebagai berikut : 

 

No. Nama Akun Tahun 

2016 

Rp. 

2017 

Rp. 

2018 

Rp. 

2019 

Rp. 

2020 

Rp. 

1 Aset 480.722.443 561.170.417 694.573.576 738.344.314 696.778.411 

2 Liabilitas 109.745.867 180.153.028 204.152.629 185.266.994 133.367.086 

3 Ekuitas 370.976.575 381.017.389 490.420.948 553.077.320 563.411.325 

4. Pendapatan Usaha 462.571.859 842.134.526 1.605.519.035 2.144.789.037 1.915.309.206 

5. Beban Pokok 

Pendapatan 

(419.575.163) (788.987.406) (1.523.476.548) (1.993.665.236) 111.795.435 

6. Laba Kotor 42.996.696 53.147.120 82.042.487 151.123.802 85.064.435 

7.  Beban Usaha (30.166.496) (47.401.897) (57.829.509) (79.016.007) (26.731.000) 

8. Laba Usaha 12.830.200 5.745.223 24.212.978 72.107.795 26.731.000 

9. Laba Bersih 9.049.398 16.238.344 30.235.413 70.664.849 28.834.005 

10. Dividen Bagian 

Pemprov DKI Jakarta 

3.007.195 3.704.354 5.032.787 7.103.769 18.500.000 
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2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT 

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH (PERSERODA) 

 

Pengaturan mengenai praktik Empirik terkait dengan adanya Rancangan 

Peraturan Daerah Perusahaan Perseroan PT. Food Station Tjipinang Jaya, yakni:  

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat 

(6);  

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5231) 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang  Perlindungan Konsumen 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4744); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5512); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679);  

8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Pangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227,Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5360); 
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9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604); 

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang 

Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680); 

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan 

Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

305);  

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

2036); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan 

dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan 

Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 700); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Rencana 

Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi 

Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 155); 

16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah 

(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 

2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 

1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 

(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 

202, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

Nomor 2002); 

17. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 

2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Badan Usaha 

Milik Daerah dan Perusahaan Patungan; 
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18. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 50 Tahun 

2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan 

Pengawas dan Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah. 

 

 

3. BENTUK PERUBAHAN STATUS PT FOOD STATION TJIPINANG JAYA 

MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PT FOOD STATION 

TJIPINANG JAYA (PERSERODA) DALAM PERATURAN DAERAH 

PROVINSI IBUKOTA DKI JAKARTA 

 

Pendirian badan usaha harus disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan 

didukung oleh kebijakan daerah (PemProv DKI Jakarta) yang memfasilitasi dan 

melindungi usaha ini dari ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat badan 

usaha ini merupakan lembaga ekonomi yang merupakan kepanjangan tangan 

Pemerintahan Daerah maka  membutuhkan landasan yang kuat untuk dapat tumbuh 

dan berkembang. Pembangunan landasan bagi pendirian Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD) dilakukan dan didukung oleh Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, 

meskipun  setiap Pemerintah Daerah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah 

namun penting disadari bahwa BUMD didirikan atas prakarsa/kebutuhan aktual 

dalam masyarakat dan didasarkan pada potensi yang dapat dikembangkan dengan 

menggunakan sumberdaya lokal.  

Walaupun sejak pendirian PT. Food Station Tjipinang Jaya pada tahun 1972, 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi pemegang saham mayoritas, namun belum 

dapat dikatakan sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta 

karena belum diterbitkannya Peraturan Daerah yang menetapkan status PT. Food 

Station Tjipinang Jaya sebagai Badan Usaha Milik Daerah. Kemudian baru pada 

tahun 2014 PT. Food Station Tjipinang Jaya ditetapkan statusnya menjadi Badan 

Usaha Milik Daerah dengan diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya 

(Perda Nomor 6 Tahun 2014), sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 2 

Perda Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi sebagai berikut: 

a. Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai dasar hukum status 

Perseroan sebagai Badan Usaha Milik Daerah.  
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b. Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk: 

1) menjamin kepastian hukum status Perseroan sebagai BadanUsaha Milik 

Daerah; dan 

2) memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait Badan 

Usaha Milik Daerah. 

 

Setelah diundangkannya Perda Nomor 6 Tahun 2014, tidak lama kemudian 

Pemerintah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah, yang secara langsung memberikan implikasi yuridis terhadap 

pengaturan BUMD selama ini di Indonesia : 

a. bentuk BUMD ditetapkan menjadi Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan 

Perseroan Daerah (Pasal 331 ayat (3)), yang pendiriannya disesuaikan dengan 

kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk serta  

BUMD yang telah lama dibentuk sebelum adanya  ini ada di Indonesia bentuk 

hukumnya akan disesuaikan menurut bidang usahanya. 

b. mempertegas peran, fungsi, dan eksistensi BUMD serta untuk mempermudah 

pengelolaan BUMD. Pembagian jenis BUMD yang berorientasi pada bisnis dan 

pelayanan pada masyarakat sebenarnya memiliki beberapa konsekuensi. BUMD 

yang berorientasi pada aspek bisnis diharapkan dapat memberikan keuntungan 

secara finansial, sedangkan BUMD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat 

diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat umum.78 

Pengelolaan PT. Food Station Tjipinang Jaya sebagai Perusahaan Perseroan 

Daerah (Perseroda) harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, khususnya ketentuan Pasal 343, yang paling tidak 

harus memuat empat belas unsur, antara lain : tata cara penyertaan modal, organ dan 

kepegawaian, tata cara evaluasi, tata kelola perusahaan yang baik, perencanaan, 

pelaporan, pembinaan, pengawasan, kerjasama, penggunaan laba, penugasan 

Pemerintah Daerah, pinjaman, satuan pengawas intern, komite audit, dan komite 

lainnya, penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi, perubahan bentuk 

hukum, kepailitan, dan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.  

                                                           
78 M. Natzir Said, Perusahaan-perusahaan Pemerintah di Indonesia, Bandung: Alumni, 1985,hlm. 293. 
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Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 

Tentang Badan Usaha Milik Daerah (PP 54/2017) sebagai peraturan pelaksana dari 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mana PP 

54/2017 tersebut menjadi regulasi baru bagi BUMD, salah satunya PT. Food Station 

Tjipinang Jaya dalam mengembangkan kegiatan bisnisnya, PP 54/ 2017 mengatur 

mengenai : 

i. Tujuan dibentuknya BUMD sebagaimana dalam Pasal 7 PP 54/2017, yakni 

sebagai berikut: 

a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah; 

b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau 

jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, 

karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola 

pemsahaan yang baik; 

c. memperoleh laba dan/atau keuntungan. 

 

ii. Perda pembentukan BUMD harus memuat ketentuan sebagaimana Pasal 11 ayat 

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017: 

a. nama dan tempat kedudukan; 

b. maksud dan tujuan; 

c. kegiatan usaha; 

d. jangka waktu berdiri; dan  

e. besarnya modal dasar. 

 

iii. Penulisan nama BUMD harus diikuti dengan kata-kata Perusahaan Perseroan 

Daerah diawal penulisan sebelum nama perusahaan jika dituliskan secara 

lengkap atau jika disingkat wajib diikuti dengan kata (Perseroda) setelah 

singkatan PT dan nama Perusahaan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) 

dan (3) PP 54 /2017.  

iv. Ketentuan berkaitan dengan formalitas badan hukum Perseroda sebagaimana 

amanat Pasal 17 PP Nomor 54 Tahun 2017, dalam pembuatan anggaran dasarnya 

yakni sebagai berikut: 

1) “Anggaran dasar perusahaan perseroErn Daerah dinyatakan dalam akta 

notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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2) Anggaran dasar perusahaan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memuat:  

a. nama dan tempat kedudukan; 

b. maksud dan tujuan; 

c. kegiatan usaha; 

d. jangka waktu berdiri; 

e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;  

f. jumlah saham; 

g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang 

melekat pada setiap saham;  

h. nilai nominal setiap saham;  

i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;  

j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS; 

k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris 

dan anggota Direksi; 

l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi; 

m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan  

n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” 

 

v. Adapun Organ BUMD pada Perseroda sebagaimana Pasal 29  ayat (3) PP Nomor 

54 Tahun 2017, meliputi RUPS, Komisaris, dan Direksi.  

 

vi. RUPS dalam pengaturan ketentuan Pasal 33 PP Nomor 54 Tahun 2017 

menyatakan Kepala Daerah mewakili Daerah selaku pemegang saham 

perusahaan perseroan Daerah di dalam RUPS dan Kepala Daerah dapat 

memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah. 

 

vii. Ketentuan Pasal 34 PP Nomor 54 Tahun 2017, pertanggungjawaban Kepala 

Daerah sebagai pemegang saham terbatas dalam hal adanya kerugian perusahaan 

perseroan Daerah apabila dapat membuktikan: 

a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak 

langsung; 
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b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh 

perusahaan perseroan Daerah; dan/atau 

c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan 

kekayaan perusahaan perseroan daerah secara melawan hukum. 

 

viii. Komisaris dalam tugas dan tanggung jawabnya secara khusus diatur di dalam 

Pasal 43 PP Nomor 54 Tahun 2017: 

“Komisaris dalam tugasnya melakukan pengawasan terhadap Perusahaan 

Perseroan Daerah dan mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam 

menjalankan pengurusan perusahaan perseroan Daerah. Kemudian kewajiban 

Komisaris yakni melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS dan membuat 

serta memelihara risalah rapat. Pengawasan terhadap perusahaan perseroan 

Daerah dilalsanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang mengatur mengenai perseroan terbatas.” 

 

ix. Kewenangan bagi Direksi baik tanggung jawab dan kewajibannya sebagaimana 

ketentuan Pasal 73 PP Nomor 54 Tahun 2017 menyatakan bahwa: Ketentuan 

mengenai kewenangan perseroan Daerah dilaksanakan peraturan perundang-

undangan perseroan terbatas. anggota Direksi perusahaan sesuai dengan 

ketentuan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas.” 

 

x. Guna menjalankan kegiatan usahanya dengan tata kelola perusahaan yang baik 

dalam pengaturan PP Nomor 54 Tahun 2017 telah mengatur ketentuan Satuan 

Pengawas Intern, Komite Audit, dan Komite Lainnya, dalam hal ini PT. Food 

Station Tjipinang Jaya dapat menggunakan badan pengawas dalam intern 

perusahaan. Adapun satuan pengawas intern sebagaimana Pasal 80 PP Nomor 

54 Tahun 2017 mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. Membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional 

dan keuangan BUMD, menilai pengendalian, pengelolaan, dan 

pelaksanaannya pada BUMD, dan memberikan saran perbaikan; 

b. Memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan 

tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada 

direktur utama; 
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c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan. 

 

Sedangkan Komite Audit memiliki tugas-tugas dalam Perusahan Perseroan 

Daerah, yakni: 

a. Membantu Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian 

intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor; 

b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh 

satuan pengawas intern maupun auditor eksternal; 

c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian 

manajemen serta pelaksanaannya; 

d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap 

segala informasi yang dikeluarkan perusahaan; 

e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan 

Pengawas atau Komisaris; dan 

f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan 

oleh Dewan Pengawas atau Komisaris. 

 

Pembentukan Komite audit dan komite lainnya tidak diwajibkan dalam hal 

keuangan BUMD tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan 

komite lainnya, BUMD tersebut dapat tidak membentuk komite audit dan 

komite lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 86 ayat (1) PP Nomor 54 Tahun 

2017.  

xi. BUMD wajib memiliki standar operasional prosedur sebagaimana Pasal 91 PP 

Nomor 54 Tahun 2017, yang menyatakan sebagai berikut: 

1) operasional BUMD dilaksanakan berdasarkan standar operasional 

prosedur. 

2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh 

Dewan Pengawas atau Komisaris. 

3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara 

berkesinambungan. 

4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

paling sedikit memuat aspek:  

a. organ; 



75 
 

b. organisasi dan kepegawaian; 

c. keuangan; 

d. pelayanan pelanggan; 

e. resiko bisnis; 

f. pengadaan barang danjasa; 

g. pengelolaan barang;  

h. pemasaran; dan  

i. pengawasan. 

 

xii. Ketentuan Pasal 92 PP Nomor 54 Tahun 2017 telah memberikan kepastian 

tentang prosedur dan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik untuk 

dilaksanakan pada setiap Badan Usaha Milik Daerah khususnya PT. Food 

Station Tjipinang Jaya, adapun ketentuanya yakni: 

1) “Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola 

Perusahaan Yang Baik. 

2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas prinsip: 

a. Transparansi; 

b. Akuntabilitas; 

c. Pertanggungjawaban; 

d. Kemandirian; dan 

e. Kewajaran. 

3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) bertujuan untuk: 

a. mencapai tujuan BUMD; 

b. mengoptimalkan nilai BUMD agar perusahaan memiliki daya saing 

yang kuat, baik secara nasional maupun internasional; 

c. mendorong pengelolaan BUMD secara profesional, efisien, dan 

efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian 

organ BUMD; 

d. mendorong agar organ BUMD dalam membuat keputusan dan 

menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan 

terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung 
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jawab sosial BUMD terhadap pemangku kepentingan maupun 

kelestarian lingkungan di sekitar BUMD; 

e. meningkatkan kontribusi BUMD dalam perekonomian nasional; dan 

f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi 

nasional. 

4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi. 

5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 2 

(dua) tahun setelah BUMD didirikan.” 

 

xiii. Penerapan yang mengatur tentang Laporan Tahunan Perusahaan Perseroan 

Daerah dan Penggunaan Laba Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana Pasal 

99 dan Pasal 105 PP Nomor 54 Tahun 2017  dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai perseroan 

terbatas. 

xiv. Ketentuan pembentukan status badan hukum sesuai dengan amanat PP Nomor 

54 Tahun 2017 juga mengatur tata cara pembentukan Anak Perusahaan 

BUMD. Ketentuan Pasal 107 PP Nomor 54 Tahun 2017 mengatur sebagai 

berikut: 

1) BUMD dapat membentuk anak perusahaan. 

2) Dalam membentuk anak perusahaan, BUMD dapat bermitra dengan: 

a. badan usaha milik negara atau BUMD lain; dan/atau 

b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia. 

3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (21 paling sedikit memenuhi 

syarat: 

a. Iaporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan 

publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan 

pengecualian; 

b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan 

publik dalam 1 (satu) tahun terakhir; 

c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan 
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d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai 

paling sedikit sebesar 25 % (dua puluh lima persen) yang dihitung 

secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar. 

4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus memenuhi persyaratan: 

a. disetujui oleh RUPS; 

b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh putuh persen) dan sebagai 

pemegang saham pengendali; 

c. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan 

sehat; 

d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan 

e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD 

yang berasal dari penyertaan modal Daerah. 

5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan penrbahan 

kepemilikan saham BUMD di anak perusahaan dilakukan dengan 

persetujuan oleh RUPS. 

 

xv. Perubahan bentuk badan hukum BUMD  juga dapat sebagaimana amanat Pasal 

114 PP Nomor 54 Tahun 2017 yang mengatur bahwa perubahan bentuk hukum 

dilakukan dalam rangka mencapai tujuan BUMD dan Restrukturisasi. 

Perubahan bentuk badan hukum dapat dilakukan terdiri atas: 

a. perubahan bentuk hukum perusahaan umum Daerah menjadi perusahaan 

perseroan Daerah; 

b. perubahan bentuk hukum perusahaan perseroan Daerah menjadi 

perusahaan umum Daerah. 

Perubahan bentuk tersebut kemudian ditetapkan kembali melalui Peraturan 

Daerah. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan bentuk hukum 

BUMD diatur dalam Peraturan Menteri.   

xvi. Ketentuan mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan 

Pembubaran BUMD diatur dalam Pasal 123 sampai dengan Pasal 126 PP 

Nomor 54 Tahun 2017. Ketentuan mengenai Pembubaran BIMD wajib 

ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan kekayaan daerah hasil pembubaran 

BUMD dikembalikan kepada Daerah.  Selanjutnya Ketentuan lebih lanjut 
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mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran 

pemsahaan perseroan Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas. 

xvii. Ketentuan khusus berkaitan dengan Kepailitan mengatur jika terjadinya 

kepailitan pada BUMD Direksi perusahaan perseroan Daerah hanya dapat 

mengajukan permohonan kepada pengadilan agar perusahaan perseroan Daerah 

dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari kepala Daerah dan 

DPRD, untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS.  Kepailitan terjadi karena 

kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan BUMD tidak cukup untuk 

menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi 

bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud. Tanggung 

jawab tersebut erlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang 

sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum BUMD dinyatakan pailit. Selain 

itu anggota direksi dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena 

kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng 

atas kerugian dimaksud. Kemudian berkaitan dengan Aset BUMD yang 

dinyatakan pailit ternyata dipergunakan  untuk melayani kebutuhan dasar 

masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani 

kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang 

bersangkutan. Dalam hal pemerintah daerah tidak mengambil alih yang 

dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat maka pemerintah 

daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat yang dimaksud. 

xviii. Ketentuan Pasal 138 dan Pasal 139 dalam PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang 

ketentuan peralihan terhadap BUMD yang masih menerapkan ketentuan hukum 

sebelum terbitnya PP Nomor 54 Tahun 2017 menyatakan Periodesasi jabatan 

Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum 

berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya 

periodesasi masa jabatan dimaksud dan Perusahaan daerah yang telah didirikan 

sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dapat diubah menjadi BUMD. 

Terhadap perusahaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 

kepemilikan saham 1 (satu) Daerah di bawah 51% (lima puluh satu persen), 

Daerah tersebut wajib menyesuaikan kepemilikan sahamnya menjadi paling 

sedikit 51% (lima puluh satu persen).   
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4. KEGIATAN USAHA PT. FOOD STATION TJIPINANG JAYA 

(PERSERODA)  

Sebagaimana perseroan pada umumnya PT. Food Station Tjipinang Jaya 

(Perseroda) adalah sebuah badan hukum yang menghasilkan baik produk dan jasa di 

bidang industri pangan serta produk turunannya. PT. Food Station Tjipinang Jaya 

(Perseroda) melakukan optimalisasi  produk dan jasa bisnisnya sejak mulai dari hulu, 

pemyimpanan hingga ke hilir, hal ini dilakukan perseroan guna menekan harga 

pokok perolehan sehingga produk dan jasa yang dihasilkan dapat terjangkau serta 

berkesinambungan. 

Model bisnis PT. Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) saat ini dalam 

menciptakan ketahanan pangan di DKI Jakarta dapat digambarkan sebagai berikut : 

HULU PENYIMPANAN HILIR 

Gabah > Kontrak Farming 

Telur Ayam Ras > Pembelian 

dari peternak 

Beras > Makloon 

Susu > Pembelian dari pabrikan 

Minyak Goreng > Pembelian 

dari pabrikan 

Gula > Pembelian dari pabrikan.  

 Pengelolaan Gudang beras 

Pasar Induk Beras Cipinang. 

 Pengelolaan gudang FS sebagai 

tempat penyimpanan sekaligus 

tempat packing dan repacking. 

 Pola pengelolaan dengan 

menggunakan Sistem Resi 

Gudang (SRG). 

 Lokasi gudang berada di 

Pamanukan, Bekasi, 

Sumedang, Ngawi, Indramayu, 

Garut, dan Lampung.   

Pola pemasaran dilakukan dengan 

beberapa metode, yaitu: 

 Penerapan teknologi digital 

 Distribusi Modern retail 

 Distribusi horeka 

 Distribusi Institusi 

 Pasar Murah 

 Program-program CSR 

 Penugasan Pemprov DKI. 

 

 

 

Tidak berhenti disitu PT. Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) masih 

berkeinginan untuk lebih meningkatkan kualitas operasional di ketiga sektor hulu, 

penyimpanan dan hilir dikarenakan perseroan menemukan apa yang sudah dicapai 

selama  ini masih dapat terus ditingkatkan sehingga menghasilkan harga pangan 

lebih terjangkau, pelayanan prima dan juga kualitas pangan yang terjaga. Selain itu 

PT. Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) ingin memasarkan dan menyediakan 

berbagai jenis produk komoditi pangan yang dibutuhkan dan sangat mempengaruhi 

perekonomian di DKI Jakarta. Menurut riset serta pengalaman PT. Food Station 

Tjipinang Jaya (Perseroda) produk pangan seperti beras, minyak goreng dan gula 

adalah pangan pokok yang sensitif terhadap kenaikan harga dan inflasi akan tetapi 
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sangat dibutuhkan oleh masyarakat di DKI Jakarta. Selain itu PT. Food Station 

Tjipinang Jaya (Perseroda) dapat melakukan impor komoditi pangan yang memang 

belum dapat dipenuhi oleh produsen dalam negeri seperti bawang putih. 

Untuk itu di masa akan datang PT. Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) 

merencanakan pengembangan usahanya dengan melakukan, pertama inovasi-inovasi 

berupa budidaya beberapa komoditi pangan di tingkat hulu, selanjutnya menyediakan 

gudang-gudang penyimpanan dengan sistem resi Gudang di kantong-kantong 

produksi, kerjasama produksi dan pemasaran dengan BUMD, Pemkab/Pemkot, 

petani, produsen dan pihak-pihak lainnya,  mendirikan unit atau entitas yang 

bertanggung jawab mengelola investasi yang akan dilakukan perseroan dan terakhir 

memanfaatkan  informasi dan teknologi serta penyedia sarana eklektonik untuk 

memasarkan produk-produk dari PT. Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda). 

Kedua, menyediakan produk-produk pangan pokok murah yang ditugaskan oleh 

Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta kepada masyarakat. Ketiga, meningkatkan 

terus pelayanan kepada para stakeholder dengan menjaga ketersediaan stok pangan 

secara berkesinambungan. Dan keempat, PT. Food Station Tjipinang Jaya 

(Perseroda) selalu harus menjaga kualitas produk pangan serta olahannya yang dijual 

kepada masyarakat. 
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BAB III 

ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 

 

A. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 

Kinerja dibidang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam 10 tahun 

terakhir ini memperlihatkan peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal ini 

tidak terlepas dari proses penyusunan pembentukan peraturan perundang-undangan yang 

makin tertib, terarah, dan terukur, meskipun dari segi waktu masih perlu percepatan 

tanpa mengurangi kualitas suatu peraturan perundang-undangan.  

Percepatan penyelesaian suatu produk peraturan perundang-undangan perlu 

didorong terhadap program pembentukan peraturan perundang-undangan untuk 

merealisasikan program-program strategis pembangunan. Penyerahan sebagian besar 

kewenangan pemerintahan kepada Pemerintah Daerah, telah menempatkan Pemerintah 

Daerah sebagai ujung tombak pembangunan nasional, dalam rangka menciptakan 

kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Dalam kaitan ini peran dan dukungan daerah 

dalam rangka pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan sangat strategis, 

khususnya dalam membuat Peraturan Daerah (Perda) dan peraturan-peraturan daerah 

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Peraturan Daerah sebagai jenis peraturan perundang-undangan nasional memiliki 

landasan konstitusional dan landasan yuridis dengan diaturnya kedudukan Perda dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (6) yang menyatakan bahwa Pemerintah 

Daerah berhak menetapkan Peraturan Paerah dan peraturan-peraturan lain untuk 

melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam kaitan ini, maka sistem 

hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan 

Perda dan Peraturan lainnya, dan Perda diharapkan dapat mendukung secara sinergis 

programprogram Pemerintah di daerah. 

Perda sebagaimana peraturan perundang-undangan lainnya memiliki fungsi untuk 

mewujudkan kepastian hukum (rechtszekerheid, legal certainty). Untuk berfungsinya 

kepastian hukum Peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat-syarat tertentu 

antara lain konsisten dalam perumusan dimana dalam peraturan perundang-undangan 

yang sama harus terpelihara hubungan sistematik antara kaidah-kaidahnya, kebakuan 

susunan dan bahasa, dan adanya hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan 

perundang-undangan. Pengharmonisasian peraturan perundang-undangan memiliki 
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urgensi dalam kaitan dengan asas peraturan perundang-undangan yang lebih rendah 

tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, 

sehingga hal yang mendasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah adalah 

kesesuaian dan kesinkronannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. 

 

B. Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen antara lain 

mengatur tentang pengertian barang; kewajiban pelaku usaha untuk menjamin mutu 

barang dan/jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar 

mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. 

Salah satu kewajiban pelaku usaha sebagaimana diuaraikan dalam pasal 7 UU 

Perlindungan Konsumen adalah menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi 

dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang 

berlaku. Sebagai konsekuensinya pada pasal 8 UU Perlindungan Konsumen, pelaku 

usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang 

tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan 

perundang-undangan. Kemudian dalam Pasal 9 UU Perlindungan Konsumen,  pelaku 

usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa 

harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau metode tertentu, karakteristik 

tertentu, sejarah atau guna atau lelang, dilarang mengelabui/ menyesatkan konsumen 

dengan menyatakan bahwa barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi 

dan/atau memiliki potongan harga-harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau 

metode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu. Pasal 11 Pelaku usaha 

dilarang dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang 

mengelabui/menyesatkan konsumen dengan menyatakan bahwa barang dan/atau jasa 

tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu. 

 

C. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Sistem Resi Gudang  

Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan ini mengatur terkait sistem pembiayaan 

perdagangan, yang sangat diperlukan bagi dunia usaha untuk menjamin kelancaran 

usahanya, terutama bagi petani serta usaha kecil dan menengah yang berbasis pertanian 

yang umumnya menghadapi masalah pembiayaan karena keterbatasan akses dan jaminan 
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kredit. Dalam konteks pemberdayaan dan pembinaan kepada petani serta usaha kecil dan 

menengah yang berbasis pertanian tersebut, Resi Gudang merupakan salah satu solusi 

untuk memperoleh pembiayaan dengan jaminan komoditi yang tersimpan di gudang. 

Melalui Resi Gudang, akses untuk memperoleh pembiayaan dengan mekanisme 

yang sederhana dapat diperoleh petani serta usaha kecil dan menengah yang berbasis 

pertanian. Kata kunci dari Sistem Resi Gudang adalah kelaikan gudang (warehouse 

ability). Diharapkan dengan Sistem Resi Gudang ini dapat meningkatkan produktivitas 

dan kualitas produk yang dihasilkan para petani, serta menetapkan strategi jadwal tanam 

dan pemasarannya. 

 

D. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan  

Peraturan adalah dasar dari negara hukum, negara yang pemerintahannya tunduk 

pada hukum, khususnya Undang-undang. Para ahli biasa membedakan antara Undang-

Undang dalam arti materiel (wet ini materiele zin) dan Undang-undang dalam arti formil 

(wet ini formele zin). Pengertian Undang-undang dalam arti materiel itu menyangkut 

Undang-undang yang dilihat dari segi isi, materi, dan substansinya, sedangkan undang-

undang dalam arti formil dilihat dari segi bentuk dan pembentukannya. Pembedaan 

keduanya dapat dilihat hanya dari segi penekanan atau sudut penglihatan, yaitu suatu 

undang-undang dapat dilihat dari segi materinya atau dilihat dari segi bentuknya, yang 

dapat dilihat sebagai dua hal yang sama sekali terpisah. Menurut I.C van der Vies, 

masalah bagaimana suatu Undang-undang harus dibuat terutama mengenai syarat-syarat 

yang wajib dipenuhi oleh pembuat Undang-undang. Syarat-syarat ini dapat diringkaskan 

sebagai “asas-asas pembuatan peraturan yang baik”. Asas-asas ini mempunyai kaitan 

dengan berbagai aspek pembuatan peraturan, yaitu asas-asas yang berkaitan dengan 

“bagaimana” dan asas-asas yang berkaitan dengan “apa”-nya suatu keputusan yang 

masingmasing disebut asas-asas formal dan asas-asas material. Berdasarkan pendapat 

dan ketentuan yang telah disampaikan di atas akan dikemukakan beberapa pandangan 

dan analisa terhadap Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Undang-undang). Secara umum isi Undang-undang 

dapat dikatakan merupakan keharusan (obligatere) sehingga seluruh ketentuan dalam 

Undang-undang harus dilaksanakan. Jika Undang-undang tidak dilaksanakan maka 

Undang-undang ini dapat dikatakan tidak berwibawa.  
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Dalam Pasal 5 Undang-undang disebutkan bahwa dalam membentuk Peraturan 

Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:  

a. Kejelasan tujuan;   

b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;  

c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;  

d. Dapat dilaksanakan;  

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;  

f. Kejelasan rumusan; dan  

g. Keterbukaan.  

 

Kemudian dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang disebutkan bahwa materi muatan 

Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:  

a. pengayoman;  

b. kemanusiaan;  

c. kebangsaan;  

d. kekeluargaan;  

e. kenusantaraan;  

f. bhinneka tunggal ika;  

g. keadilan;  

h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;  

i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau  

j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.  

 

Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (2) dinyatakan bahwa selain mencerminkan asas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat 

berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang 

bersangkutan. Kedua Pasal tersebut berisi asas-asas formal dan material yang harus 

dilaksanakan dalam pembentukan setiap peraturan Perundang-undangan di Indonesia. 

Sebagaimana telah disampaikan isi Undang-undang secara umum dapat dikatakan 

merupakan keharusan sehingga dalam setiap pembentukan peraturan Perundang-

undangan di Indonesia asas-asas tersebut harus ditaati tanpa pengecualian apapun. 

Sebagai sebuah Undang-undang yang menjadi peraturan dalam rangka pembentukan 
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peraturan Perundang-undangan dapat dikatakan sudah baik. Jika saja setiap orang yang 

terlibat dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan mau mempelajari dan 

melaksanakan Undang-undang maka tidak akan mengalami banyak kesulitan lagi 

terlebih dengan keberadaan lampiran yang sangat mendetail. 

 

E. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan  

Secara umum, UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan ini memberikan jaminan 

keamanan pangan melalui pengawasan keamanan pangan yang dimaksudkan untuk 

diedarkan di wilayah Republik Indonesia. Warga Indonesia perlu adanya perlindungan 

atau kepastian bahwa pangan yang dikonsumsi dijamin mutu dan kemanan pangannya. 

Karantina harus bisa menjamin bahwa pangan yang dimasukkan dari luar negeri aman 

dan layak untuk dikonsumsi. Pasal 37 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa Pangan 

yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri wajib memenuhi 

persyaratan keamanan, mutu, Gizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, 

dan budaya masyarakat, dan akan diatur mengenai persyaratannya berdasarkan Peraturan 

Pemerintah.  

 

F. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 

BUMD dapat didirikan oleh pemerintah daerah dan pendiriannya ditetapkan dengan 

Perda. Pasal 331 angka 1 dan 2 BUMD itu sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu 

perusahaan umum daerah (Perumda) dan perusahaan perseroan daerah (Perseroda. 

Pendirian BUMD ditujukan untuk:   

a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;  

b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa 

yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, 

karakteristik, dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola 

perusahaan yang baik; dan  

c. memperoleh laba dan/atau keuntungan. Sedangkan Pendirian BUMD didasarkan 

pada kebutuhan Daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk. 

 

Sumber modal BUMD terdiri dari penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah, dan 

sumber modal lainnya yang terdiri dari kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset. 

Penyertaan modal tersebut harus ditetapkan dengan Perda. Penyertaan modal dimaksud 
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dapat dilakukan dalam rangka pembentukan BUMD maupun penambahan modal 

BUMD, baik berupa uang ataupun barang milik daerah. Terkait dengan barang milik 

daerah yang disertakan, harus dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah 

tersebut akan dijadikan penyertaan modal. Pada UU No. 23 Tahun 2014 juga dijelaskan 

bahwa bahwa bentuk hukum BUMD terdiri dari Perumda dan Perseroda.  

 

G. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang  Jaminan Produk Halal 

Keterkaitan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan  Produk Halal 

mengatur berkaitan dengan jaminan setiap pemeluk agama untuk beribadah dan 

menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan pelindungan dan 

jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Maka 

untuk itu pelaku usaha dalam ketersediaan dan distribusi pangan juga memperhatikan 

kehalalan dalam produksi yang diedarkan ke masyarakat.  

Ketentuan di dalam Pasal 3 UU Jaminan Produk Halal dijelaskan tujuan Undang-

Undang tersebut guna memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian 

ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan 

Produk; dan b. meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan 

menjual Produk Halal. Sebagaimana di dalam Pasal 4 dijelaskan terkait dengan setiap 

pelaku usaha wajib dalam produk yang masuk dan beredar, dan diperdagangkan di 

wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. 

 

H. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja  

Terbentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 

merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun 1945 

yang mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah 

mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiel 

.maupun spiritual. Sejalan dengan tujuan tersebut, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 

menentukan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan 

yang layak bagi kemanusiaarf , oleh karena itu negara perlu melakukan berbagai upaya 

atau tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan 

penghidupan yang layak. Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak 

pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang 

dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Berbagai 
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ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dirubah dan direvisi di dalam 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan berkaitan dengan pembentukan Badan 

Usaha Milik Daerah Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) dalam Naskah Akademik 

ini salah satunya perubahan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan 

Terbatas yang menjelaskan tentang tata cara pendirian Perseroan Terbatas yang 

menjelaskan batasan kewajiban Badan Usaha Milik Daerah dan ketentuan tentang 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan berkaitan tentang ketersediaan 

pangan khususnya dalam Impor Pangan yang tetap memperhatikan pelaku usaha industri 

pangan dan usaha tani.  

 

I. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi 

Keterkaitan antara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 

Tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi, bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan 

pasokan cadangan pangan untuk kebutuhan masyarakat khususnya di daerah Ibukota 

Provinsi DKI Jakarta. Dalam mewujudkan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi 

seimbang, dan aman, Pemerintah mengupayakan terwujudnya perbaikan Status Gizi 

masyarakat. Dalam hal terjadi kekurangan atau penurunan Status Gizi masyarakat, 

Pemerintah menetapkan kebijakan untuk perbaikan atau pengayaan Gizi Pangan tertentu 

yang diedarkan. Penentuan jenis Pangan yang akan diperkaya nutrisinya dilakukan 

berdasarkan kajian. Ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 

2015 Tentang Ketahan Pangan dan Gizi dalam Perdagangan Pangan menyatakan bahwa: 

1) Untuk stabilisasi pasokan dan harga Pangan terutama Pangan Pokok, manajemen 

cadangan Pangan, dan menciptakan iklim usaha Pangan yang sehat, Pemerintah:  

a. menjamin kelancaran Distribusi Pangan dan perdagangan Pangan Pokok di 

seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan 

b. menetapkan mekanisme, tata cara, dan jumlah maksimal penyimpanan Pangan 

Pokok oleh Pelaku Usaha Pangan. 

 

Penugasan Pemerintah Daerah untuk menjamin terlaksananya distribusi pangan agar 

terjangkau terhadap masyarakat juga telah diatur di dalam Pasal 69  Peraturan 

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah sesuai 

dengan kewenangannya bertanggung jawab terhadap Distribusi Pangan. Pengembangan 

sistem Distribusi Pangan yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 
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Indonesia secara efektif dan efisien, pengelolaan sistem Distribusi Pangan yang dapat 

meningkatkan keterjangkauan Pangan, mempertahankan keamanan, mutu, Gizi, dan 

tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat dan  perwujudan 

kelancaran dan keamanan Distribusi Pangan. 

 

J. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan 

Usaha Milik Daerah 

Keterkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan 

Usaha Milik Daerah sangatlah terkait dan merupakan sebagian besar perubahan BUMD 

baik Perusahaan Umum Daerah dan Perseroan Daerah secara ruang lingkup diatur dalam 

ketentuan Peraturan Pemerintah ini. Peraturan Pemerintah ini juga merupakan ketentuan 

pengaturan yang secara rinci dijelaskan mengenai PT. Food Station Tjipinang Jaya 

sesuai dengan perkembangan praktik perusahaan- perusahaan saat ini yang terus 

mengalami perubahan guna meningkatkan profitabilitas dan produktivitas Badan Usaha 

Milik Daerah tersebut. Ciri-ciri perusahaan dijelaskan di dalam Pasal 4 ayat (3) dan (4), 

(5) PP No. 54 Tahun 2017 yang menyatakan  sebagai berikut: 

BUMD terdiri atas:  

a. Perusahaan Umum Daerah; dan  

b. Perusahaan Perseroan Daerah.  

 

Perbedaan antara Perseroan Daerah dengan Perusahaan Umum Daerah dapat dilihat 

dari kedudukanya yakni di dalam ayat (4) dan ayat (5) Kedudukan perusahaan umum 

Daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat Perda yang mengatur mengenai 

pendirian perusahaan umum Daerah mulai berlaku. Kedudukan perusahaan perseroan 

Daerah sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undang- undang yang 

mengatur mengenai perseroan terbatas.Ketentuan yang mengatur Perusahaan Umum 

Daerah di dalam Pasal 5 ayat (1) PP No. 54 Tahun 2007 juga dijelaskan Perusahaan 

umum Daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak 

terbagi atas saham. 

Tujuan dibentuknya 2 ciri badan usaha yang berbeda di dalam BUMD tersebut 

dijelaskan di dalam Pasal 7 PP BUMD yang menyatakan sebagai berikut: 

Pendirian BUMD bertujuan untuk:  

a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah; 
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b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang 

bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan 

potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola pemsahaan yang baik; 

dan  

c. memperoleh laba dan/atau keuntungan. 

 

K. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan 

dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan 

Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 ini terbit memenuhi amanat 

ketentuan Pasal 39 dan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang 

Badan Usaha Milik Daerah bahwa proses pemilihan anggota Dewan Pengawas atau 

Dewan Komisaris dan Anggota Direksi dilakukan melalui seleksi dan diatur dalam 

Peraturan Menteri. Selain itu pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan 

Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi itu perlu diatur dalam rangka 

mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). 

Beberapa ketentuan umum penting dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini 

antara lain adalah: 

a. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan  perusahaan yang memuat 

antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas atau anggota 

Komisaris dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM 

atau RUPS; 

b. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses 

untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai 

anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi BUMD; 

c. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian 

untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila 

dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk 

melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau 

Bakal Calon anggota Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi BUMD yang 

ditetapkan oleh Kepala Daerah; 
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d. Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris adalah seseorang 

yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas atau 

Anggota Komisaris dan mengikuti proses penjaringan; 

e. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar 

menjadi Calon Direksi dan mengikuti proses penjaringan; 

f. Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris adalah nama-nama 

yang telah mengikuti UKK. 

g. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK; 

h. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon 

Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan Bakal Calon Anggota 

Direksi sampai pengangkatan oleh KPM atau RUPS. 

 

Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM dan anggota Komisaris dilakukan 

melalui seleksi, dimana paling sedikit melalui tahapan :  

a) Seleksi administrasi; 

b) UKK; dan  

c) Wawancara akhir. 

 

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota 

Komisaris adalah sebagai berikut: (Pasal 6).  

a. Sehat jasmani dan rohani; 

b. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman,  jujur, perilaku yang 

baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;  

c. Memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah; 

d. Memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi 

manajemen; 

e. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan  tugasnya; 

f. Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu); 

g. Berusia paling tinggi 60 tahun pada saat mendaftar pertama kali. 

h. Tidak pernah dinyatakan pailit; 

i. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas  atau Komisaris yang 

dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;  

j. Tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan 
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k.  tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala  Daerah atau calon 

Wakil Kepala Daerah, dan/ atau calon anggota legislatif.  

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri ini, Anggota Dewan Pengawas dan 

anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independent dan unsur lainnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana unsur independent itu meliputi:  

a) anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD lain dan/ atau anggota 

Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD yang telah menyelesaikan masa 

jabatannya;  

b) pensiunan pegawai BUMD; 

c) mantan Direksi BUMD; atau 

d) Eksternal BUMD selain tersebut di atas. 

Unsur independent itu merupakan anggota Dewan pengawas atau anggota Komisaris 

yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.    

Adapun unsur lainnya dapat terdiri dari pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat 

Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik. Pejabat 

pemerintah pusat atau pejabat pemerintah daerah itu diprioritaskan pejabat yang 

melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD. 

Pelayanan publik yang dimaksud adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas 

barang, jasa, dan/ atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 14)  

Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM dan jumlah anggota 

Komisaris ditetapkan oleh RUPS. Jumlah anggota Dewan Pengawas dan aggota 

Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi. Dalam hal anggota Dewan 

Pengawas atau anggota Komisaris terdiri dari 1 orang anggota, 1 orang anggota Dewan 

Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas atau 1 orang anggota Komisaris 

diangkat sebagai Komisaris Utama. Penentuan  jumlah anggota Dewan 

Pengawas atau anggota Komisaris dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan 

efektivityas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan BUMD.  
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Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris ditetapkan dengan komposisi:  

a) BUMD dengan jumlah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebanyak 

1 (satu) orang, berasal dari pejabat Pemerintah Daerah;  

b) BUMD dengan jumlah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebanyak 

2 (dua) orang terdiri atas: 

(1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu)  orang unsur 

independent; atau 

(2)  2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah.  

c) BUMD dengan jumlah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebanyak 

3 (tiga) orang terdiri atas: 

(1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua)  orang unsur independent; 

atau 

(2) 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu)  orang unsur independent. 

d) BUMD dengan jumlah anggota Dewan Pengawas atau  anggota Komisaris sebanyak 

4 (empat) orang terdiri dari: 

(1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang  pejabat Pemerintah 

Daerah; dan 1 (satu) orang unsur independent.  

(2) 1 (satu) orang pejabat Pemewrintah Pusat, 1 (satu) orang Pejabat Pemerintah 

Daerah; dan 2 (dua) orang unsur independent.  

e) BUMD dengan jumlah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebanyak 

5 (lima) orang terdiri atas: 

(1)  1 (satu) orang Pejabat Pemerintah Pusat 3 (tiga) orang Pejabat Pemerintah 

Daerah; dan 1 (satu) orang unsur independent. 

(2) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat 2 (dua) orang Pejabat Pemerintah 

Daerah; dan 2 (dua) orang unsur independent. 

(3) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat; 1 (satu) orang Pejabat Pemerintah 

Daerah, dan 3 (tiga) orang unsur independent. 

Pejabat pemerintah pusat itu diutamakan untuk mengisi  jabatan anggota Dewan 

Pengawas atau Anggota Komisaris BUMD Provinsi dan/ atau BUMD Kabupaten/ Kota 

secara selektif. Pejabat Pemerintah Pusat mengisi jabatan paling banyak pada 2 (dua) 

BUMD. Sementara itu Pejabat Pemerintah Daerah Provinsi dapat mengisi jabatan 

anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD di Daerah Provinsi dan/ atau 

Daerah Kabupaten/ Kota. Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota mengisi jabatan 
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anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD di Daerah Kabupaten/ Kota. 

Pejabat Pemerintah Pusat merupakan jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan 

pimpinan tinggi pratama. 

 

L. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, 

Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha 

Milik Daerah.  

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 ini merupakan amanat 

ketentuan Pasal 90, Pasal 94 ayat (9), Pasal 96 ayat (7), Pasal 97 ayat (9) dan Pasal 111 

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.  

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 ini memuat ketentuan 

umum antara lain : 

a. Rencana bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun; 

b. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan 

sasaran strategis operasional sesuai level BUMD; 

c. Rencana Kerja dan Anggaran BUMD atau sebutan lain yang selanjutnya disebut RKA 

BUMD adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis BUMD. 

d. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan 

mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang 

berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan. 

Penyusunan Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran BUMD dijelaskan 

sebagai berikut: 

a. Umum 

1) Penyusunan Rencana Bisnis dan RKA BUMD dilakukan oleh Direksi BUMD 

yang baru didirikan dan yang telah berdiri; 

2) Direksi bersama jajaran perusahaan wajib menyusun Rencana Bisnis yang 

hendak dicapai dalam jangka waktu 5 tahun berdasarkan anggaran dasar; 

3) Penyusunan Rencana Bisnis itu memperhatikan aspirasi para pemangku 

kepentingan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas atau Komisaris dan 

disahkan oleh KPM dan RUPS; 

4) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari 

Pemerintah Daerah, Rencana Bisnis disesuaikan dengan Perda tentang 
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Penyertaan Modal dan hasil analisis investasi yang disusun oleh Pemerintah 

Daerah. 

5) Rencana bisnis merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja Direksi. 

6) Direksi wajib menyusun RKA BUMD yang merupakan penjabaran tahunan dari 

Rencana Bisnis. 

7) RKA BUMD itu wajib disusun oleh Direksi bersama jajaran perusahaan dan 

disetujui bersama oleh Dewan Pengawas atau Komisaris dan disahkan oleh 

KPM atau RUPS. 

8) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari 

Pemerintah Daerah, RKA BUMD disesuaikan dengan rencana pembiayaan pada 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

9) RKA BUMD merupakan salah satu instrument untuk  mengukur kinerja 

pengurus dan kinerja pegawai yang berkenaan. 

b. Rencana Bisnis 

1) Rencana Bisnis disusun untuk : 

a) Menunjukkan gambaran mengenai bisnis BUMD kepada para pemangku 

kepentingan; 

b) Memberikan pedoman bagi pihak manajemen BUMD dalam mengelola 

BUMD; 

c) Menentukan strategis bisnis; 

d) Mengarahkan pengurus BUMD fokus pada tujuan BUMD; 

e) Menentukan strategi bisnis; 

f) Mengarahkan pengurus BUMD fokus pada tujuan BUMD’ 

g) Membantu menghadapi persaingan usaha; dan 

h) Menarik investor dan kreditur. 

2) Dalam menyusun Rencana Bisnis, Direksi memperhatikan : 

a) Asas Perusahaan yang sehat; 

b) Prinsip kehati-hatian; 

c) Penerapan manajemen resiko; dan 

d) Faktor yang mempengaruhi operasional BUMD. 

c. Rencana Kerja dan Anggaran BUMD. 

1) RKA BUMD paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran 

tahunan. 
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2) Direksi menyampaikan RKA BUMD kepada Dewan Pengawasan atau 

Komisaris untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja disampaikan. 

3) Dewan Pengawas atau Komisaris dapat melakukan penolakan dan meminta 

Direksi menyempurnakan rancangan RKA BUMD sesuai hasil penelahaan 

dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja; 

4) Jika dalam waktu 15 hari kerja, Dewan Pengawas atau Komisaris tidak 

menyetujui rancangan RKA BUMD, rancangan RKA BUMD dianggap telah 

disetujui. 

5) Rancangan RKA BUMD yang telah disetujui atau yang dianggap telah disetujui 

disampaikan kepada KPM atau RUPS, OJK dan dapat disampaikan kepada 

Kementerian/lembaga non kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

d. Pelaporan BUMD 

1) Pelaporan Dewan Pengawas atau Komisaris 

a) Laporan Dewan Pengawas atau Komisaris terdiri dari laporan triwulanan 

dan laporan tahunan yang disampaikan kepada KPM atau RUPS. 

b) Laporan Dewan Pengawas atau Komisaris itu paling sedikit memuat: 

(1) pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA BUMD; 

(2) faktor yang mempengaruhi kinerja BUMD; 

(3) upaya memperbaiki kinerja BUMD. 

 

c) Laporan triwulanan itu disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja 

setelah akhir triwulanan berkenaan.  

d) Laporan tahunan disampaikan kepada KPM atau RUPS paling lambat 90 

(sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku BUMD ditutup.  

e) Laporan tahunan itu disahkan KPM atau RUPS paling lambat 30 (tiga 

puluh) hari kerja setelah laporan diterima.  

2) Pelaporan Direksi BUMD 

a) Laporan Direksi BUMD terdiri dari laporan bulanan,   laporan triwulanan, 

dan laporan tahunan. 

b) Laporan itu disampaikan kepada Dewan Pengawas  atau Komisaris sebagai 

salah satu dasar pengawasan.  
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c)  Laporan bulanan terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan 

keuangan.  

d) Laporan kegiatan operasional meliputi: 

(1) perbandingan antara RKA BUMD dengan realisasi  RKA BUMD; 

(2) penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA BUMD; dan 

(3)  rencana tindak lanjut atas RKA BUMD yang belum tercapai. 

e) Laporan keuangan itu paling sedikit memuat laporan arus kas.  

 

 

M. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 

2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Badan Usaha 

Milik Daerah dan Perusahaan Patungan 

 

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tata 

Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan 

Patungan ini merupakan amanat ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 

Tentang Badan Usaha Milik Daerah. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 

2018 ini memuat: 

a. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ 

Perusahaan Perseroan Daerah• yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan 

kepada Direksi dan Dewan Kornisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-

Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar. 

b. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses 

pengukuran kelayakan kepatutan kompetensi yang dilakukan oleh tim/lembaga 

profesional/narasumber/pakar/Badan. 

c. Bakal Calon Direksi Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut Bakal 

Calon adalah warga Negara Republik Indonesia yang mendaftar atau diusulkan 

menjadi Calon Direksi Badan Usaha Milik Daerah untuk mengikuti proses Uji 

Kelayakan dan Kepatutan; 

d. Calon Direksi Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut Calon adalah 

Bakal Calon Direksi Badan Usaha Milik Daerah yang telah lulus Uji Kelayakan 

dan Kepatutan; 
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e. Talenta adalah orang perseorangan yang memenuhi syarat tertentu dan telah lulus 

proses Uji Kelayakan dan Kepatutan dan memenuhi syarat untuk masuk talent 

pool; 

f. Talent Pool adalah wadah para talenta untuk Calon Direksi dalam rangka 

keberlanjutan, kesinambungan pengurusan Badan Usaha Milik Daerah dan 

Perusahaan Patungan; 

g. Program Pengembangan Talenta adalah program pengembangan kompetensi yang 

diberikan kepada talenta dalam rangka mempersiapkan talenta untuk menduduki 

jabatan structural setara atau setingkat lebih tinggi atau posisi/jabatan lain yang 

dianggap strategis; 

h. Manajemen Talenta adalah proses manajemen sumber daya manusia untuk Direksi 

dalam rangka pengembangan perkuatan dan pemeliharaan dan kesinambungan 

Badan Usaha Milik Daerah. 

 

Tata Cara Pengangkatan Direksi Perusahaan Perseroan Daerah yakni sebagai  

berikut: 

1. “Sebelum diangkat menjadi Direksi dalam Perseroda, Calon wajib membuat surat 

pernyataan yang terdiri atas : 

a. Pakta integritas; 

b. Kontrak kinerja; 

c. Surat Pernyataan Melaksanakan tugas kecuali ditentukan lain dalam Anggaran 

Dasar;dan 

d. Surat pernyataan lainnya yang dianggap penting sesuai kebutuhan dan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan.” 

2. Bakal Calon untuk Perusahaan Perseroan Daerah sektor perbankan, asuransi atau 

sektor tertentu lainnya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di 

bidang sektor dimaksud. 

3. Dokumen akan dievaluasi oleh Badan secara periodic atau sewaktu-waktu bila 

diperlukan. 

 

Selanjutnya Pengangkatan Direksi Perseroda ditetapkan dengan Keputusan Rapat 

Umum Pemegang Saham. Jika dalam keadaan tertentu, Gubernur dapat mengambil 

keputusan di luar RUPS untuk mengangkat Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan 
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perundang-undangan. Kemudian untuk pengangkatan Direksi di Anak Perusahaan Badan 

Usaha Milik Daerah Perseroda maka dilakukan proses seleksi pengangkatan dan proses 

pemberhentian Direksi pada anak perusahaan BUMD dilakukan oleh BUMD  yang 

bersangkutan. Direksi pada anak perusahaan BUMD diangkat setelah mendapatkan 

persetujuan Gubernur. 

Pemberhentian Direksi Perseroda melalui tata cara yang diatur dalam Peraturan 

Gubernur. Jabatan Anggota Direksi berakhir apabila anggota direksi: 

a. Meninggal dunia; 

b. Masa jabatannya berakhir; 

c. Diberhentikan sewaktu-waktu. 

Dalam hal jabatan Anggota Direksi diberhentikan, maka gubernur dapat 

mengangkat direksi sementara sampai diangkatnya pejabat Direksi yang definitif, 

kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar/Peraturan Daerah yang mengatur 

mengenai BUMD. Pengangkatan sementara Anggota Direksi sementara paling lama 

untuk 3 (tiga) bulan. Anggota Direksi yang menjabat sementara, kemudian dapat 

diangkat menjadi Direksi definitif dengan mengikuti ketentuan dalam Peraturan 

Gubernur. 

 

N. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 50 Tahun 

2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan 

Pengawas dan Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah 

 

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 50 Tahun 2018 

Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan 

Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah, merupakan amanat ketentuan 

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah. 

Ketentuan ini memuat yakni sebagai berikut: 

a. Dewan Komisaris adalah organ Badan Usaha Milik Daerah yang bertugas 

melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar 

serta memberi nasihat kepada Direksi. 

b. Uji Kelayakan dan Kepatutan adalah proses pengulcuran kelayakan kepatutan 

kompetensi yang dilakukan oleh Badan yang dapat •dibantu oleh tim lembaga 

profesional, narasumber dan/atau pakar.  
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c. Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris  Badan Usaha Milik 

Daerah yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah orang perseorangan yang 

mendaftar menjadi calon Anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris Badan 

Usaha Milik Daerah untuk mengikuti proses Uji Kelayakan dan Kepatutan. 

d. Calon Anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah 

yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon Anggota Dewan 

Pengawas/Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah yang telah lulus Uji 

Kelayakan dan Kepatutan. 

 

Ketentuan mengenai Tata Cara Pengangkatan Dewan Komisaris Perseroda wajib 

menandatangani Dokumen yang terdiri dari: 

a. Pakta integritas; 

b. Kontrak Kinerja; 

c. Surat pernyataan melaksanakan tugas kecuali ditentukan lain dalam anggaran 

dasar; dan 

d. Surat pernyataan lainnya yang dianggap penting sesuai kebutuhan dan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Bakal Calon untuk perusahaan pada pada sektor perbankan, asuransi atau  sektor 

tertentu lainnya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

sektor dimaksud.Badan dan/atau tim seleksi melakukan evaluasi atas dokumen secara 

periodik atau sewaktu-waktu bila diperlukan. Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris 

pada Perseroda ditetapkan dengan keputusan RUPS dan/atau ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Sedangkan Proses seleksi pengangkatan dan proses pemberhentian 

Anggota Dewan Komisaris pada anak perusahaan BUMD  dilakukan oleh BUMD yang 

bersangkutan. 

Tata Cara Pemberhentian Dewan Komisaris Perseroda diatur dalam ketentuan 

Peraturan Gubernur. Jabatan Anggota Dewan Komisaris berakhir ketika: 

a. Meninggal Dunia; 

b. Masa Jabatannya berakhir; dan/atau 

c. Diberhentikan sewaktu-waktu.  
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BAB IV 

LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN YURIDIS, DAN LANDASAN SOSIOLOGIS 

 

A. LANDASAN FILOSOFIS 

 

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan 

bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita 

hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber 

dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945.79 

Negara hukum memadukan secara harmonis unsur-unsur baik dari rechtstaat 

(kepastian hukum) dan the rule of law (keadilan substansial). Di dalam konsepsi ini 

prinsip rechtstaat dan the rule of law tidak diposisikan sebagai dua konsepsi yang bersifat 

alternatif atau kompilatif yang penerapannya bisa dipilih berdasar selera, melainkan 

sebagai konsepsi yang kumulatif sebagai satu kesatuan yang saling menguatkan. Fokus 

yang harus diperhatikan dari pembentuk peraturan perundang-undangan yaitu bagaimana 

dapat mengharmonisasikan antara unsur rechtstaats yang kental dengan muatan kepastian 

hukum dan unsur the rule of law yang lebih condong kepada keadilan substansial, yakni 

keadilan yang bersumber pada masyarakat hingga akar rumput. Keadilan substansial 

inilah yang diharapkan oleh para anggota masyarakat sebagai adressat hukum pada saat 

suatu peraturan perundang-undangan diberlakukan. Penggalian nilai-nilai yang hidup (the 

living law) di masyarakat, kearifan lokal (local wisdom) dan budaya adat setempat untuk 

ditransformasikan ke dalam perancangan peraturan perundang-undangan mendapat 

tempat tersendiri .80 

Proses kompromi yang didasari sikap saling percaya (mutual trust) dan saling 

menghargai (mutual respect) dalam kontrak sosial menentukan cita-cita nasional dan 

prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dan penyelenggaraan negara yang merdeka dan 

berdaulat. Kontrak sosial tersebut yang mengikat seluruh komponen bangsa dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.81  

                                                           
79  Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234  
80  Wahyu Nugroho, Menyusun Undang-Undang yang Responsif dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum 

Pancasila, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 10 No. 3 - September 2013, hlm. 212. 
81  Nurcholish Madjid,  Indonesia Kita, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2003, hlm.  98-99. 
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Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV, Negara Indonesia 

dibentuk bertujuan : Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 

serta melaksanakan ketertiban yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan 

keadilan sosial. Guna mempercepat pencapaian tujuan sebagaimana termaktub dalam 

alinea IV Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka penyelenggaraan Pemerintahan 

Indonesia dilakukan pemencaran kekuasaan secara vertical dengan mendasarkan prinsip 

desentralisasi. 

Sebagai suatu negara yang mempunyai falsafah hidup Pancasila, maka Indonesia 

dalam menjalankan tindakannya harus pula berlandaskan Pancasila sesuai dengan nilai-

nilai yang terkandung di dalamya yakni terdiri dari lima sila. Salah satu sila terkait 

dengan keadaan bangsa yang majemuk dalam hubungannya dengan peraturan perundang 

– undangan adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut bermakna 

bahwa pemerintah harus melakukan suatu tindakan guna mewujudkan keadilan sosial 

tersebut. Perlu ditekankan sekali lagi bahwa keadilan sosial tersebut tidak memihak pada 

salah satu golongan tetapi terhadap semua golongan.  Indonesia dengan berbagai macam 

suku, etnis, budaya dengan karakteristik kepribadian yang majemuk telah memiliki 

pandangan hidup yang mandiri berdaulat, adil dan makmur.  

Para The Founding Fathers  yang merupakan tokoh – tokoh nasional pada masanya 

telah berupaya merumuskan ide – ide ideologi  negara yang dicita – citakan oleh 

masyarakat indonesia yang sudah lama terjajah oleh negara lain, hal tersebut dilakukan 

dengan segenap jiwa dan raganya agar masyarakat Indonesia  merdeka serta mempunyai 

pondasi yang kuat dan kokoh dalam sistem ketatanegaraan. Tepatnya pada tanggal 1 Juni 

1945 sebelum lahirnya  kemerdekaan Indonesia, seorang tokoh nasional Ir. Soekarno 

merumuskan 5 sila yang disebut Pancasila yang sangat berarti bagi kemakmuran dan 

kemandirian suatu bangsa berdaulat dengan bercirikan tata aturan yang terstruktur pada 

norma dan nilai – nilai yang hidup masyarakat Indonesia. Menurut Bahder Johan 

Nasution bahwa Pancasila mempunyai arti yang bersifat substantif dan regulatif, adapun 

penjelasanya sebagai berikut:82 

 

“Adanya nilai yang bersifat substantif karena Pancasila merupakan paham atau 

pandangan hidup yang fundamental dan merupakan norma dasar dan menjadi landasan 

                                                           
82  Bahder Johan Nasution, Negara Hukum dan HAM, Bandung, Bandar Maju, 2011, hlm.110. 
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dari norma-norma lainnya. Adapaun sifat regulatifnya adalah karena di dalam butir-

butir masing-masing sila nampak nilai operatif dan regulatif karena masing-masing sila 

itu sebagai satu kesatuan system yang juga berinteraksi dan bekerja sama, juga 

memberikan pengaturan yang dapat memberikan pedoman kehidupan manusia 

Indonesia secara langsung.” 

 

Kedudukan dan fungsi pancasila sebagai dasar filsafat atau nilai - nilai ideologi 

merupakan bagian dari kewajiban untuk mengamalkanya dalam kehidupan negara 

Republik Indonesia, menurut Soepardi banyak hal yang perlu diketahui tentang arti 

penting filosofi Pancasila dalam kehidupan  bangsa Indonesia tersebut antara lain  sebagai 

berikut:83 

1. Pancasila adalah jiwa rakyat/ bangsa (Volks Geits) bangsa Indonesia, yang digali 

dari bumi Indonesia sendiri. Salah satu dari sekian banyak nilai/ norma yang hidup 

dalam masyarakat yang diakui kebenaranya menjadi peraturan yang mengikat  

sekalipun tidak tertulis dan apabila terjadi pelanggaran terhadapnya akan dikenakan 

sangsi. 

2. Pancasila adalah kepribadian bangsa Indonesia  sikap mental, tingkah laku dan amal 

perbuatan  bangsa Indonesia, mempunyai ciri – ciri khas yang dapat dibedakan 

dengan bangsa – bangsa lain. Ciri – ciri khas yang dimaksud tidak lain adalah 

kepribadianya dan kepribadian bangsa Indonesia adalah “Pancasila” 

3. Kepribadian ialah keseluruhan cara hidup bangsa Indonesia, baik yang bersifat 

jasmaniah maupun rokhaniah, dalam rangkaian hubungan timbal balik antara 

individu, masyarakat dan kebudayaan (Pattern of Culture). 

 

Oleh karena itu agar Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang 

Perusahaan Perseroan Daerah PT. Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) yang akan 

dibentuk agar dapat berlaku secara optimal, maka dalam membentuknya harus 

memperhatikan nilai-nilai Pancasila, tujuan bernegara, visi-misi daerah dan kearifan lokal 

yang hidup dan berkembang di Daerah. Dalam hal ini memberikan rasa keadilan sosial 

bagi seluruh warga DKI tanpa kecuali (tidak memandang suku, agama, kaya, miskin, tua, 

                                                           
83  Soepardi, Pancasila Dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tangerang, Pustaka 

Mandiri 2010, hlm. 12 – 13. 
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muda, dst) sebagai kewajiban Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta menyediakan 

pangan yang aman bagi setiap warganya. 

Di samping itu keberadaan peraturan daerah ini nantinya harus mampu memberikan 

manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. 

Di samping tentunya harus mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan 

asli daerah, pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan 

perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

 

B. LANDASAN YURIDIS 

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa 

perubahan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Daerah PT. Food Station 

Tjipinang Jaya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) PT. Food Station 

Tjipinang Jaya adalah untuk mengatasi permasalahan hukum yang ada, dan juga 

menyesuaikan ketentuan peraturan-perundang-undangan yang sudah ada serta mengisi 

kekosongan hukum dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Landasan yuridis 

menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi hukum yang 

akan diatur, sehingga dibentuk peraturan perundang-undangan baru. Untuk mewujudkan 

kesejahteraan umum sebagaimana amanat Alenia Keempat UUD NRI Tahun 1945 maka 

dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan 

demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi dalam pembangunan nasional diselenggarakan 

dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan 

lingkungan, dan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan 

kesatuan ekonomi nasional (Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945). Pasal 33 ayat 1 

UUD 1945 menyatakan bahwa, “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar 

atas asas kekeluargaan”.  

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

berlandaskan semangat sosial, yang menempatkan penguasaan barang untuk kepentingan 

publik seperti sumber daya alam, sumber Pangan. Pengaturan ini berdasarkan anggapan 

bahwa pemerintah adalah pemegang mandat untuk melaksanakan kehidupan kenegaraan 

di Indonesia. Untuk itu, pemegang mandat ini seharusnya punya legitimasi yang sah dan 

ada yang mengontrol kebijakan yang dibuatnya dan dilakukannya, sehingga dapat tercipta 
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peraturan perundang-undangan penjabaran Pasal 33 Undang- Undang Dasar 1945 yang 

sesuai dengan semangat demokrasi ekonomi.84 

Negara hukum pada dasarnya setiap tindakan pemerintahan harus dilakukan 

berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh hukum. Suatu tindakan pemerintahan yang 

dilakukan tanpa dasar kewenangan adalah berakibat batal demi hukum. Dalam sistem 

hukum di Indonesia, Peraturan Perundang-Undangan disusun secara hirarkis, 

sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2011 mengatur tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan 

sebagai berikut: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 

d. Peraturan Pemerintah; 

e. Peraturan Presiden; 

f. Peraturan Daerah Provinsi;dan 

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

  

Pembentukan Peraturan Daerah harus mempunyai landasan hukum atau dasar 

hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan landasan hukum disini meliputi: pertama, peraturan 

perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan Daerah yang 

bersangkutan; kedua: peraturan perundang-undangan yang memberi kewenangan 

pembuatan Peraturan Daerah; dan ketiga: peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan materi Peraturan Daerah yang dibentuk.   

Dari landasan hukum yang berkaitan dengan dasar kewenangan pembuatan dapat 

apakah seorang pejabat atau badan memiliki kewenangan membentuk regulasi 

sebagamana  yang ditentukan dalam peraraturan perundang-undangan. Hal ini  penting, 

mengingat sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan atau pejabat 

yang tidak memiliki kewenangan maka peraturan perundang-undangan tersebut batal 

demi hukum (neitige). Misalnya kewenangan untuk menyusun Undang-Undang ada pada 

                                                           
84  Arif Firmansyah, “Penafsiran Pasal 33 Uud 1945 Dalam Membangun Perekonomian Di Indonesia”, Jurnal 

Ilmu Hukum Syiar, Vol. XIII. No. 1, Maret 2012 – Agustus 2012, Hlm. 268. 
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DPR dan Presiden; Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden ada pada Presiden; 

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ada pada Bupati/Walikota bersama-sama Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.  

Sedangkan berkaitan dengan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan 

maka harus beradasarkan asas sinkronisasi baik vertikal maupun horisontal. Di samping 

itu juga harus diperhatikan asas-asas lain seperti asas Lex Specialist Derograt legi 

Generali, asas yang kemudian mengesampingkan yang terdahulu  dan lain sebagainya.     

Untuk materi muatan Peraturan Daerah adalah: seluruh materi muatan dalam 

penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; menampung kondisi khusus 

daerah; dan penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

Peraturan daerah yang dimaksud disini adalah Peraturan Daerah Provinsi yang dibuat 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan Gubernur. Termasuk 

pula peraturan daerah Kabupaten/Kota yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten/Kota Bersama Bupati/Walikota. 

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Perusahaan 

Perseroan Daerah  Food Station Tjipinang Jaya ini merupakan pelaksanaan amanah dari 

ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa: “BUMD yang telah 

ada sebelum Undang-Undang ini berlaku wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam 

Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhirung sejal 

Undang-Undang ini diundangkan”. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 diatas, 

yang dimaksud dengan hierarki adalah penjenjangan setiap jenis peraturan Perundang-

Undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih 

rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

Oleh karena itu, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, harus diperhatikan 

asas-asas penting yang menyertainya, diantaranya adalah asas harmonisasi hukum dan 

sinkronisasi hukum, dalam arti bahwa sebuah produk perundang-undangan termasuk 

peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lain. Harus sinkron dengan 

peraturan yang di atasnya serta yang sejajar juga harmonis. Rancangan Peraturan Daerah 
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yang disusun harus berjalan harmonis dengan peraturan perundangan diatasnya antara 

lain :  

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;  

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang  Perlindungan Konsumen (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3821); 

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4630); 

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Pangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227,Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5360); 

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran 

Negara Repubiik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4744); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

5512); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5604); 

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Republik 

Indonesia Nomor 6573); 
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11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan 

Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60. 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680); 

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan 

Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

305);  

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

2036); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan 

Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota 

Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 700); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, 

Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha 

Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155); 

16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah 

(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 

(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 202, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2002); 

 

C. LANDASAN SOSIOLOGIS 

Landasan sosiologis adalah landasan yang mencerminkan kenyataan dalam 

masyarakat atau nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat. Mencerminkan kenyataan 

yang hidup dalam masyarakat, tidak berarti bahwa produk peraturan perundang-undangan 

yang dihasilkan itu sekedar merekam keadaan seketika, akan tetapi harus dapat pula 

mengakomodasi kencenderungan dan harapan-harapan masyarakat. 

Peraturan perundang-undangan yang hanya mengukuhkan kenyataan yang ada tidak 

hanya dinilai statis dan konservatif, tetapi juga dapat melumpuhkan peran hukum itu 

sendiri, yang seyogyanya justru diharapkan dapat mengarahkan perkembangan 

masyarakat. Dengan landasan sosiologis ini, peraturan perundang-undangan yang dibuat 
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bukan kaidah hukum yang dipaksakan, melainkan kaidah hukum yang diterima 

masyarakat secara wajar, spontan, bahkan menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu 

kehadirnaya. Peraturan perundang-undangan demikian akan mempunyai daya berlaku 

efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengarahan institusional dalam penerapanya. 

Pengelolaan PT. Food Station Tjipinang Jaya ini senantiasa berkembang seiring 

dengan perkembangan ekonomi dan daya saing di daerah, sehingga diharapkan PT. Food 

Station Tjipinang Jaya dapat meningkatkan fungsi dan perannya dalam meraih 

keuntungan, sehingga mampu berkontribusi lebih besar terhadap pembentukan 

pendapatan asli daerah khususnya dan pendapatan daerah Pemerintahan Provinsi DKI 

Jakarta.   

Mencermati landasan sosiologis, dapat dilihat melalui PT. Food Station Tjipinang 

Jaya dalam perjalanannya telah berhasil mengoperasikan Pasar Induk Beras Cipinang dari 

sejak pembangunannya hingga saat ini, dan telah berkembang menjadi Perseroan dengan 

catatan yang sangat baik, yaitu perusahaan milik Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta 

yang tidak pernah mengalami kerugian. Seiring dengan berjalannya waktu, terjadi pula 

berbagai perubahan sosial dan ekonomi masyarakat di Jakarta. Jumlah penduduk Jakarta 

meningkat secara pesat dengan kebutuhan pangan (beras) yang juga makin berkembang. 

Kondisi ini terjadi seiring dengan peningkatan perdagangan beras yang terjadi di Pasar 

Induk Beras Cipinang. Kondisi infrastruktur Pasar Induk Beras Cipinang yang dibangun 

sejak tahun 1974, dipandang sudah tidak mampu lagi mendukung tuntutan kebutuhan 

operasional pasar apabila melihat kondisinya di tahun 2014. Untuk mengatasi 

permasalahan tersebut, pada tahun 2014 telah dicanangkan program Revitalisasi Pasar 

Induk Beras Cipinang yang bertujuan untuk mengembalikan kapasitas yang sesuai dengan 

perkembangan jaman. 

PT. Food Station Tjipinang Jaya mengambil peran untuk memenuhi kebutuhan: 

beras, telur ayam, minyak goreng, bawang putih, gula tebu, tepung terigu, dan susu dan 

produk olahan pangan lainnya. Bahan-bahan pangan tersebut dipasok Food Station untuk 

memenuhi kebutuhan pangan warga Jakarta secara umum maupun untuk memasok 

kebutuhan program KJP Plus. Dikemudian hari nanti, jenis barang yang dipasok tidak 

menutup kemungkinan terus bertambah seiring kebutuhan pangan warga Jakarta dan 

pengembangan bisnis PT. Food Station Tjipinang Jaya, maupun pengembangan program 

KJP Plus Pemprov DKI Jakarta di masa datang. 
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Dalam hal pengadaan pangan PT. Food Station Tjipinang Jaya melakukan kerjasama 

dengan pemerintah Daerah lain dan atau lembaga dan atau perusahaan swasta/perorangan.  

Upaya PT. Food Station Tjipinang Jaya selama ini adalah untuk menyederhanakan  

rantai distribusi bahan pangan juga berupaya menghapus praktik ekonomi biaya tinggi di 

industri pangan, untuk itu PT. Food Station Tjipinang Jaya telah memiliki model bisnis 

ekosistem ketahanan pangan di DKI Jakarta, namun dalam prakteknya dilapangan masih 

menghadapi beberapa tantangan bisnis. 

Secara garis besar tantangan yang dihadapi PT. Food Station Tjipinang Jaya 

dilapangan saat ini yakni sebagai berikut: 

1) Ketika paceklik harga gabah/bahan baku mengalami kenaikan yang siginifikan, 

yang menyebabkan biaya produksi lebih tinggi, sehingga harga produk menjadi 

tidak kompetitif di pasaran; 

2) Contract Farming belum dapat efektif membuat perusahaan mendapatkan harga 

gabah/bahan baku dengan harga yang kompetitif, terutama pada kondisi paceklik; 

3) Keterbatasan kapasitas gudang yang menyebabkan PT. Food Station Tjipinang 

Jaya tidak bisa menyimpan stok secara maksimal; 

4) Kompetisi yang ketat dengan para pelaku usaha sejenis lainnya yang berskala besar 

dan secara massif berusaha menguasai pasar dengan menawarkan harga yang lebih 

rendah dan murah; 

5) Oleh karena penetrasi produk PT. Food Station Tjipinang Jaya yang 

pendistribusiannya didominasi ke modern ritel, dimana modern retail  berupaya 

untuk mencari harga yang lebih murah sehingga PT. Food Station Tjipinang Jaya 

sebagai salah satu supplier dituntut untuk menekan biaya pokok produksi, selain itu 

PT. Food Station Tjipinang Jaya saat masuk ke modern retail harus mengeluarkan 

biaya tambahan, salah satunya biaya listing pada saat masuk ke modern retail; 

6) Sedemikian luasnya produk pangan serta olahannya, sehingga PT. Food Station 

Tjipinang Jaya harus inovatif mengembangkan produk apa saja yang benar-benar 

dibutuhkan disediakan bagi masyarakat DKI Jakarta. 

 

Berdasarkan kondisi dilapangan tersebut , untuk itu maka perlu disusun Peraturan 

Daerah yang responsiv, egaliter, futuristik dan berkualitas yang menguatkan perseroan 

serta meningkatkan produktivitas baik secara penyertaan modal, melakukan kerjasama 

aktiv dengan mitra usaha berkaitan dengan ketersediaan cadangan pangan dan distribusi 
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pangan, keterjangkauan pangan berupa pemasaran tidak hanya di daerah Provinsi DKI 

Jakarta namun mencakup hingga tingkat nasional.  Sebagaimana tujuan dari perseroan 

yakni meningkatkan produktivitas usaha dalam mencari laba keuntungan namun disisi 

lain juga memenuhi kebutuhan bahan pangan warga DKI Jakarta menuju masyarakat 

yang adil dan makmur. 
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BAB V 

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI 

MUATAN PERATURAN DAERAH 

 

A. SASARAN 

Materi muatan peraturan daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah PT. Food 

Station Tjipinang Jaya yang berubah mengganti nama menjadi Perusahaan Perseroan 

Daerah PT. Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) adalah untuk menempatkan 

masyarakat sebagai subyek dalam proses pembangunan yang dikelola lebih tertata dan 

akuntabel, yang mencerminkan tata kelola perusahaan secara konsisten dan berkelanjutan 

dalam menjalankan usahanya  di dalam industri produk pangan serta hasil olahannya yang 

menunjang kebijakan umum Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam 

rangka ketahanan pangan, kemandirian pangan dan kedaulatan pangan demi 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

 

B. JANGKAUAN DAN ARAHAN PENGATURAN 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan  Perseroan Daerah atau selanjutnya 

disebut PT. Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda)  mencoba untuk mempertegas peran 

dan fungsi dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terkait 

dengan Badan Usaha Milik Daerah. Kedepannya yang coba dikembangkan bagaimana 

melalui Peraturan Daerah ini aspirasi  dan kebutuhan masyarakat di industri pangan dapat 

dipenuhi melalui aturan tentang Badan Usaha Milik Daerah Perusahan Perseroan PT. 

Food Station Tjipinang Jaya. Oleh karena itu pengaturan tentang Badan Usaha Milik 

Daerah, yaitu susunan fungsi, kedudukan dan kewenangan adalah menjadi penting untuk 

menjawab tantangan kedepan dalam mendorong pemerintah daerah dalam mewujudkan 

tata kelola perusahan dan pemerintahan yang baik. 

 

C. RUANG LINGKUP MUATAN MATERI UNDANG-UNDANG 

Berikut ini akan disampaikan ketentuan-ketentuan penting sebagai muatan 

Rancangan Peraturan Daerah  Provinsi DKI Jakarta Tentang Perusahan Perseroan PT. 

Food Station Tjipinang  Jaya, yakni sebagai berikut: 
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1. Ketentuan Umum 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Perseroan adalah Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya (Perseroan 

Daerah) atau disingkat PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda). 

2. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan. 

3. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi 

DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

4. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, adalah Gubernur dan perangkat daerah 

Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI 

Jakarta. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta. 

6. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya 

berkedudukan juga sebagai unsur penyelenggara pemerintahan  Provinsi DKI 

Jakarta. 

7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah 

organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada 

Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan oleh Undang-

Undang dan/atau Anggaran Dasar.  

8. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan 

pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar 

serta memberikan nasihat kepada Direksi. 

9. Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh 

atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan 

maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun 

di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.  

10. Bahan Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk 

pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, 

baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan 
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atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, 

bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses 

penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. 

 

Pasal 2 

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas: 

a. pendirian perseroan; 

b. nama, tempat kedudukan dan jangka waktu berdiri; 

c. kegiatan usaha; 

d. modal dasar dan modal disetor; 

e. organ perusahaan; dan 

f. penggunaan laba. 

 

Pasal 3 

Perseroan didirikan dengan maksud dan tujuan untuk : 

a. meningkatkan pelayanan secara professional di bidang pangan; 

b. turut serta dalam melaksanakan pembangunan daerah dan meningkatkan 

ekonomi daerah serta mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta dalam bidang pangan;  

c. memenuhi ketersediaan Bahan Pangan masyarakat khususnya di Provinsi 

DKI Jakarta; 

d. menjaga kestabilan ketersediaan, kelancaran distribusi, dan keterjangkauan 

harga Bahan Pangan di Provinsi DKI Jakarta; 

e. mengembangkan sistem pengelolaan komoditas pangan serta hasil 

olahannya, baik dari sektor hulu sampai dengan hilir secara efektif dan 

efisien; 

f. memanfaatkan serta mendayagunakan sumber daya dan aset yang dimiliki 

guna meningkatkan likuiditas, aktivitas, profitabilitas dan daya saing 

Perseroan;  dan 

g. memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. 
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2. Pendirian Perseroan 

Pasal 4 

(1) Perseroan didirikan berdasarkan Akta Notaris Soeleman Ardjasasmita S.H, 

Nomor 46 tanggal 28 April 1972 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Food 

Station Tjipinang Jaya dan kemudian mendapatkan pengesahan sebagai badan 

hukum perseroan dengan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik 

Indonesia Nomor. Y.A.5/120/3 tertanggal 16 April 1975 yang didaftarkan di 

Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 1330 dan diumumkan 

dalam Tambahan Berita Acara Negara Republik Indonesia tertanggal 16 Mei 

1975 Nomor 39 dan Anggaran Dasar yang terakhir yang diubah sebagaimana 

tertuang di dalam Akta Notaris Riyad, S.H.,M.H. Nomor 14 tanggal 12 April 

2019 yang telah dicatatkan di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana 

disebutkan di dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran 

Dasar Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya Nomor AHU-AH. 

01.03-0241965 tertanggal 11 Mei 2019. 

(2) Terhadap Pendirian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran 

Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya. 

 

3. Nama, Tempat Kedudukan Dan Jangka Waktu 

Pasal 5 

(1) Perseroan ini bernama Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya (Perseroan 

Daerah) atas disingkat menjadi PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda). 

(2) Atas perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Food Station 

Tjipinang Jaya (Perseroda) berhak melakukan kegiatan usaha berdasarkan Peraturan 

Daerah ini. 

(3) PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) bertempat kedudukan di Provinsi DKI 

Jakarta. 

(4) Wilayah kerja PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) berada di Provinsi DKI 

Jakarta dan dapat melakukan usaha di luar Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. 
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4. Kegiatan Usaha 

Pasal 6 

(1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 

Perseroan melakukan kegiatan usaha yang ruang lingkupnya meliputi : 

a. membangun, menyelenggarakan, dan mengelola pasar sebagai pusat 

perdagangan Bahan Pangan; 

b. menjaga stabilitas suplai, distribusi dan pergudangan Bahan Pangan 

dengan kualitas baik serta harga terjangkau; 

c. pengelolaan dan pengembangan sektor hulu dan hilir selaku pelaku 

industri pangan, terutama dalam rangka mendukung ketahanan pangan 

dan stabilitas suplai Bahan Pangan; 

d. penyediaan, penampungan, perdagangan dan distribusi bahan pangan serta 

produk olahannya;  

e. membangun, menyelenggarakan dan mengelola industri yang terintegrasi 

dengan fasilitas pengolahan dan perdagangan produk berbasis bahan 

pangan serta hasil olahannya;  

f. menyelenggarakan perdagangan umum bahan pangan, perdagangan antar 

pulau/daerah termasuk ekspor dan impor; 

g. membangun dan mengelola sistem informasi bahan pangan; dan 

h. membangun, mengadakan, mengelola fasilitas, dan melakukan aktivitas 

yang mendukung terwujudnya fungsi Perseroan. 

(2) Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Perseroan dapat melakukan kerja sama dengan Badan atau Instansi lain baik 

pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha 

milik daerah, badan hukum, badan usaha milik swasta, serta kelompok 

masyarakat maupun perseorangan, baik yang bersifat nasional maupun 

internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3)  Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Perseroan dapat melakukan pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki 

saham pada perusahaan lain yang dilakukan dengan persetujuan RUPS. 

(4) Rincian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut 

dalam Anggaran Dasar. 
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5. Modal Dasar dan Modal Disetor 

Pasal 7 

(1) Modal dasar Perseroan ditetapkan sebesar Rp 1.500.000.000.000,00 (satu 

triliun lima ratus miliar  rupiah). 

(2) Modal yang telah ditempatkan dan disetor oleh Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta dan pemegang saham lainnya kepada Perseroan sebesar Rp 

433.300.000.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus juta rupiah).  

(3) Nilai nominal per lembar saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

diubah sesuai dengan kebutuhan Perseroan dan disetujui oleh RUPS. 

(4) Ketentuan jenis dan nilai nominal saham Perseroan diatur lebih lanjut dalam 

Anggaran Dasar. 

 

Pasal 8 

(1) Dalam pengembangan bisnis usaha Perseroan dapat melakukan penawaran 

saham kepada masyarakat (go public untuk pengembangan bisnis Perseroan 

yang berkelanjutan) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(2) Ketentuan mengenai jenis dan nilai nominal saham sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar. 

 

6. Organ Perusahaan 

Pasal 9 

(1) Organ Perseroan terdiri dari : 

a. RUPS; 

b. Dewan Komisaris; dan  

c. Direksi. 

(2)  Kepengurusan Perseroan dipimpin oleh Direksi dan diawasi oleh Dewan 

Komisaris. 

(3)  Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, tugas, dan wewenang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Anggaran 

Dasar. 

 

7. Penggunaan Laba 
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Pasal 10 

(1) Laba disisihkan sesuai hasil keputusan RUPS sebagai cadangan umum, 

cadangan bertujuan, dividen kepada pemegang saham dan/atau alokasi lainnya 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

(2) Besaran alokasi penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

dalam RUPS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

 

8. Ketentuan Peralihan 

Pasal 11 

Segala tindakan hukum dan/atau dokumen hukum Perseroan sebelum berlakunya 

Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dapat dilanjutkan sepanjang tidak 

bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. 

 

9. Ketentuan Penutup 

Pasal 12 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang 

Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 105) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 13 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

 

1. Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan 

Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah,  

mengamanatkan Perda PT. Food Station Tipinang Jaya merubah nomenklatur 

perseroan dengan menyematkan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) setelah 

penyebutan nama perseroan menjadi PT. Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda). 

Selain itu itu secara yuridis Peraturan Daerah Nomor  6 Tahun 2014 Tentang 

BUMD PT. Food Station Tjipinang Jaya di dalam konsiderannya masih mengacu 

kepada  Peraturan lama yakni Undang – Undang Nomor  32 Tahun 2004 Tentang 

Pemerintahan Daerah yang sudah tidak berlaku lagi sejak dikeluarkanya Undang-

Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan 

Pemerintah No. 54 Tahun 2017  yang mengakomodir  Prinsip Good Corporate 

Governance  yakni berupa transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, 

kemandirian dan kewajaran, sehingga diharapkan PT. Food Station Tjipinang Jaya 

(Perseroda) dapat lebih leluasa merealisasikan rencana bisnisnya sebagai strategi 

dan kebijakan dalam meningkatkan kinerja perusahaan yang tujuannya selain untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentu juga peningkatan pendapatan asli 

daerah. Untuk itu perlu dilakukan Perubahan secara menyeluruh terhadap Peraturan 

Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang BUMD PT. Food Station Tjipinang Jaya. 

2. PT. Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) adalah BUMD pangan Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta yang ditugaskan membantu mewujudkan ketahanan pangan di 

DKI Jakarta. Dengan menjadikan BUMD pangan ini maka kegiatan usaha PT. Food 

Station Tjipinang Jaya (Perseroda) menjadi semakin luas tidak hanya dibidang 

perberasan namun di bidang pangan serta produk turunan lainnya. Untuk itu PT. 

Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) melakukan upaya-upaya agar dapat 

memberikan dampak yang signifikan terhadap ketahanan pangan di DKI Jakarta 

berupa : penyeimbang keterjangkauan harga , menjaga suplai pangan , distribusi 

berkesinambungan , standarisasi harga dan kualitas, menjadi garda terdepan bila 

terjadi krisis pangan dan memiliki kapasitas serta fleksibilitas sebagai perseroan 
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yang mumpuni agar dapat berbuat banyak bagi kemanfaatan umum di DKI Jakarta. 

Dalam Rancangan Peratutan Daerah PT. Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) 

harus mengakomodir aksi perseroan untuk melakukan inovasi-inovasi, suplai 

pangan dengan harga terjangkau, menyediakan pelayanan terbaik dan menyediakan 

produk berkualitas di DKI Jakarta.    

 

B. SARAN 

Memperhatikan materi rancangan peraturan daerah (Raperda) Perusahaan Perseroan 

Daerah PT. Food Station Tjipinang Jaya  dan pokok bahasan yang diformulasikan dalam 

kesimpulan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis, dan 

yuridis terkait dengan penyelenggaran Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Milik 

Daerah Perseroda PT. Food Station Tjipinang Jaya, maka bersama ini disarankan sebagai 

berikut: 

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah baru Perusahaan Perseroan Daerah 

(Perseroda) Food Station Tjipinang Jaya, kiranya dapat dilakukan secara 

komprehensif dengan melakukan Rancangan Peraturan Daerah DKI Jakarta tentang 

Perusahaan Perseroan Daerah PT. Food Station Tjipinang Jaya ini sebagai dasar 

bagi manajemen PT. Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) untuk melakukan 

tindak lanjut pengurusan status badan hukum yang baru sebagaimana amanat 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan 

Peraturan Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah. Dengan 

adanya Peraturan Daerah yang baru maka akan dibuat anggaran dasar yang baru 

dengan menyesuaikan peraturan perundang-undangan terkait selain Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Perseroan Terbatas, dengan adanya 

Peraturan Daerah yang baru secara yuridis, filosofis, dan sosiologis akan 

mempengaruhi sistem dan kinerja PT. Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) baik 

dalam peningkatan etos kerja dan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten 

dan berkelanjutan dengan output memberikan jaminan terhadap ketersediaan, 

keterjangkauan, dan cadangan pangan guna peningkatan kesejahteraan dan 

kemaslahatan bagi warga di DKI Jakarta.  

2. Sebagaimana dipahami bersama PT. Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) 

memiliki pengalaman serta penguasaan teknis di bidang perberasan di DKI Jakarta, 

maka kompetensi ini dapat diterapkan dalam mendukung Pemerintah Provinsi DKI 
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Jakarta menjaga ketahanan pangan di DKI Jakarta. Untuk itu perlu disusun rincian 

rencana kegiatan PT. Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) dalam minimal 

jangka waktu 5 tahun, berupa Rencana Bisnis sesuai amanat Peraturan Gubernur 

DKI  Jakarta  Nomor   127 tahun 2019 tentang Rencana Bisnis dan Rencana Kerja 

dan Anggaran Badan Usaha Milik Daerah, sebagai pedoman manajemen dalam 

mengelola PT. Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda). 
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