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POLICY BRIEF  

ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM  

POKJA PENINGKATAN BADAN USAHA MILIK NEGARA  

SEBAGAI AGEN PEMBANGUNAN DI BIDANG PANGAN, INFRASTRUKTUR 

DAN PERUMAHAN 

 

 

A. Pendahuluan 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu 

pelaku kegiatan ekonomi yang penting di dalam perekonomian 

nasional, bersama-sama dengan pelaku ekonomi lain seperti swasta 

(besar-kecil, domestik-asing) dan koperasi. BUMN memberikan 

kontribusi positif untuk perekonomian Indonesia. Pada sistem 

ekonomi kerakyatan, BUMN merupakan pengejawantahan dari 

bentuk bangun demokrasi ekonomi yang akan terus dikembangkan 

secara bertahap dan berkelanjutan. 

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, BUMN menjalankan 

usaha sebagaimana badan usaha yang lain, yaitu bertujuan untuk 

memperoleh keuntungan (profit oriented). Di samping sebagai badan 

usaha yang bertujuan memperoleh keuntungan, tujuan pendirian 

BUMN yang utama adalah harus mampu memberikan pelayanan 

kepada masyarakat. Hal tersebut dipertegas dalam Arah kebijakan 

dan Strategi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) 2015-2019. Dalam menjalankan peranannya  sebagai salah 

satu agen pembangunan, Badan Usaha Milik Negara harus tunduk 

pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha 

Milik Negara. 

Peran-peran yang disandang BUMN sebenarnya sangat besar 

dan berat. Namun demikian, sebagai subjek hukum, BUMN harus 

tunduk kepada peraturan-peraturan. Demikian juga apabila 

melakukan investasi, BUMN merujuk pada beberapa undang-undang. 

Di dalam prakteknya tidak jarang ditemui adanya potensi tumpang 

tindih, konflik, multi tafsir antara Undang-undang BUMN dengan 

peraturan perundang-undangan terkait lainnya.  
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Problem utama yang dihadapi BUMN saat ini terletak pada 

masalah tata kelola (governance) dan profesionalitas. Kinerja 

BUMN dituntut profesional seperti perusahaan swasta. Sebagai 

pelaku ekonomi, pada dasarnya BUMN tidak berbeda dengan 

swasta. Oleh karena kepemilikan modalnya sebagian besar negara, 

maka prinsip kehati-hatian harus selalu diutamakan. Tuntutan 

kesamaan perlakuan antara BUMN dengan perusahaan swasta 

agar dapat tumbuh lebih baik dan berdaya saing, perlu diikuti 

dengan pembenahan-pembenahan khususnya terhadap regulasi 

yang menaungi BUMN maupun regulasi yang ada kaitannya 

dengan BUMN. 

Analisis dan evaluasi mengenai Peningkatan BUMN sebagai 

Agen Pembangunan di Bidang Pangan, Infrastruktur dan 

Perumahan ini difocuskan untuk menganalisis dan mengevaluasi 

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peran 

BUMN pada bidang-bidang tersebut, yaitu: 

1. Undang-Undang Nomor19 Tahun 2003 tentang BUMN; 

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas; 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 

Pemukiman; 

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; 

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa 

Konstruksi; 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun  2006 tentang BPK; 

8. Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara; 

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli 

dan Persaingan tidak Sehat; 

10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana 

Korupsi; 
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11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; 

Dalam melaksanakan analisis dan evaluasi hukum ini 

menggunakan beberapa dimensi penilaian, yaitu: 

1. Kesesuaian antara norma dengan prinsip dan indikator; 

2. Tumpang tindih/disharmoni antar pasal dalam undang-undang 

atau antar pasal antar undang-undang; 

3. Implementasi Peraturan perundang-undangan; 

B. Hasil Analisis dan Evaluasi 

1. Kesesuaian antara norma dengan prinsip dan indikator 

a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN  

Tidak sesuai dengan: 

- NKRI : Pasal 78, Pasal 74 

- Keadilan : Pasal 72 

 
b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas. 

Semua pasal memenuhi Prinsip dan indikator 

 

c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 

Pasal yang tidak memenuhi Prinsip dan Indikator: 

- NKRI : 123 dan 124 

 
d. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan 

Pemukiman 

Pasal yang tidak memenuhi prinsip dan indikator: 

- NKRI : Pasal 22 ayat (3), ternyata sudah dicabut dengan 

keputusan MK No. 14/PUU-X/2012 

 
e. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 

Semua memenuhi prinsip dan indikator. 
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f. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa 

Konstruksi 

Pasal yang tidak memenuhi prinsip dan indikator: 

- Prinsip NKRI : Pasal 5  

 
g. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK 

Pasal yang tidak memenhi: 

- Prinsip Pencegahan Korupsi : Pasal 13, Pasal 10 ayat (1), (2) 

dan (3) 

 

h. Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara 

Pasal yang tidak memenuhi prinsip dan indikator: 

- Prinsip Kepastian Hukum : Pasal 2 huruf g 

- NKRI : Pasal 24 ayat (3) 

 
i. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli 

dan Persaingan tidak Sehat 

Semua pasalnya memenuhi prinsip dan indikator. 

j. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana 

Korupsi 

Pasal yang tidak memenuhi prinsip dan indikator: 

- Kepastian hukum : Pasal 2 ayat (1); Pasal 3 
 

k. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal 

Pasal yang tidak memenuhi prinsip dan indikator: 

- Kepastian Hukum : Pasal 101 
 

1. Permasalahan dan Potensi Tumpang tindih/disharmoni antar 

pasal dalam UU atau antar pasal antar UU: 

 
a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN  

- Aspek kewenangan : Pasal 1; Pasal 4 ayat (3); Penjelasan 

Pasal 4 ayat (3); Pasal 14 ayat (1); Pasal 71; Pasal 11. 

- Hak dan Kewajiban : Pasal 1; Pasal 4 ayat (2); Pasal 2 
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b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas 

- Kewenangan : Pasal 6 ayat (2); Pasal 68 ayat (1) 

- Hak dan Kewajiban : Pasal 32; Pasal 33; Pasal 34; Pasal 108; 

Pasal 74 ayat (1) 

- Terminologi : Pasal 1 angka 1 

c. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan 

Pemukiman 

- Hak dan Kewajiban : Pasal 117 ayat (1) 

d. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 

- Perlindungan Hukum: Pasal 62 ayat (1) - Konflik 

e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun  tentang BPK 

- Kewenangan : Pasal 6 ayat (1) 

f. Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara 

- Hak dan kewajiban : Pasal 1 angka 1; Pasal 2 

- Konflik : Pasal 2 dengan Pasal 4 ayat (2) UU BUMN 

 

3. Hasil penilaian berdasarkan efektivitas implementasi 

peraturan perundang-undangan: 

 

a. Peran BUMN Pangan yang dilaksanakan oleh BULOG 

Perum BULOG didirikan dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum 

(Perum) BULOG, dan dikukuhkan berdirinya berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2016. Seiring dengan 

disahkankanya Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2016, 

guna mendukung Ketahanan Pangan Nasional, Presiden 

Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 48 

Tahun 2016 Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum 

(Perum) BULOG dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional.  

Secara Umum Tugas Perum BULOG yang diatur dalam 

PP Nomor 13 tahun 2016 dan Perpres Nomor 48 tahun 2016 
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yakni : stabilisasi harga pangan di tingkat produsen dan 

konsumen, Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah, 

Menjaga Ketersedian Pangan dan pendistribusian pangan, 

Pelaksanaan impor pangan dalam rangka stabilisais harga, 

pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah serta penyediaan 

dan distribusi pangan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, Pengembangan industri berbasis 

pangan, Pengembangan pergudangan pangan. 

Pangan yang menjadi objek penugasan Perum BULOG 

meliputi Pangan Pokok dan Pangan lainnya :Beras, Jagung, 

Kedelai, Gula, Minyak goring, Tepung terigu, Bawang merah, 

Cabe, Daging sapi, Daging ayam ras; danTelur ayam. Angka 1- 

3 merupakan penugasan utama Perum BULOG sebagaimana 

diatur dalam Perpres 48 tahun 2016, selain itu sisanya bersifat 

ad-hoc. 

Perpres Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan 

BULOG dalam stabilitas pasokan dan harga rajale, tujuannya 

untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan di 

tingkat produsen dan konsumen. Penugasan berupa 

persediaan dan distribusi; pengamanan harga; pengelolaan 

CPP; pelaksanaan impor; pengembangan industri berbasis 

pangan dan pengembangan pergudangan. 

Pokok Perubahan terkait penugasan pada PP Nomor 13 

Tahun 2016 dan Perpres No.48 Tahun 2016, diperluas 

penugasannya untuk mengelola beras, jagung dan kedelai 

(rajale)yang tidak lagi bersifat ad hoc serta 8 komoditas lain 

(gula, minyak goreng, tepung terigu, bawang merah, cabe, 

daging sapi, daging ayam ras, dantelur ayam) yang bersifat ad 

hoc. 

Implikasinya ada penambahan komoditas yang harus 

dibeli oleh BULOG untuk pengamanan harga produsen, 

pengelolaan CPP (bukan hanya CBP), dan melakukan 
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distribusi ke sasaran tertentu serta pelaksanaan impor 

pangan. 

Tingkat iImplementasinya harus ada penyesuaian 

infrastruktur operasional (silo/gudang), infrastruktur 

pendukung (penyimpanan dan IT), harus ada SDM dengan 

kualifikasi tepat untuk menangani rajale dan Pembiayaan 

untuk pengadaan. Sehingga ada beberapa hal yang 

dibutuhkan, seperti Penetapan jumlah CPP, besar HPP dan 

fleksibilitasnya, Penetapan HET, Kebijakan dan Peraturan 

Menteri terkait tentang tata niaga rajale. 

Kebutuhan Peraturan dan Dukungan Pemerintah, antara 

lain: 

 Penetapan kebijakan HPP untuk beras, jagung, dan 

kedelai dengan berbasis pada Inpres yang mengatur 

perberasan dan Permendag yang mengatur tentang harga 

beli petani. 

 Kajian dan penetapan besaran jumlah Cadangan Beras 

Pemerintah, Cadangan Jagung Pemerintah, dan Cadangan 

Kedelai Pemerintah oleh Menteri Pertanian. 

 Penetapan aturan tentang flesibilitas HPP (terutama beras) 

yang perlu dibahas dan disetujui dalam Rakortas dan 

ditetapkan dalam Permendag. 

 Penetapan kebijakan penyaluran pangan yang dikelola 

oleh oleh Mensos, Menperind, dan Mendag. 

 Penetapan kebijakan penganggaran untuk pelaksanaan 

penugasan (pembangunan infrastruktur, pengelolaan 

Cadangan Pangan Pemerintah, kompensasi dan margin 

fee) dalam bentuk Permenkeu. 

 Kebijakan pemeriksaan atas semua biaya yang telah 

dikeluarkan oleh Perum BULOG dalam rangka penugasan 

oleh BPKP. 

 Pengenaan PPH untuk komoditas pangan BULOG 

mengusulkan penghapusan PPh untuk komoditas pangan 
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dalam rangka menjaga stabilisais harga dan dibahas di 

Rakortas. 

Penyiapan infrastruktur operasional (silo/gudang) Rajale, 

pelatihan SDM untuk komoditas jagung dan kedelai, 

pembiayaan, serta pemetaan jaringan distribusi. 

 

b. Peran BUMN Infrastruktur yang dilaksanakan oleh PT 

Pelindo IV Persero (Makasar) 

 

Karakteristik dari Pelindo IV ini adalah bahwa PT 

Pelabuhan Indonesia IV memiliki wilayah kerja 45% wilayah 

Republik Indonesia yang tersebar di Pulau Sulawesi (Makassar, 

Pare-pare, Kendari, Pantoloan, Toli-toli, Gorontali dan Bitung); 

Pulau Kalimantan (Nunukan, Tarakan, tj. Redep, Sengata, 

Samarinda, Balikpapan); Pulau Ternate; Pulau Ambon; Pulau 

Bandanaira, Sorong, Manukwari, Biak, Jayapura, Fakfak dan 

Merauke. Dengan biaya investasi 2-3 kali dibanding Kawasan 

Barat Indonesia. Potensi hinterland berupa bahan 

mentah/bahan baku di bidang pertambangan, perikanan, 

pariwisata, perkebunan, dll. 

Namun masih ada beberapa permasalahan dalam 

menjalankan usahanya seperti adanya keterbatasan 

infrastruktur & suprastruktur di KTI; rute pelayaran yang 

belum terintegrasi; biaya tenaga kerja bongkar muat (TKBM) 

tinggi (produktifitas rendah); produktifitas pelayanan rendah; 

perizinan dalam penyelenggaraan pelabuhan dan dukungan 

pendanaan (APBN) untuk pengembangan infrastruktur KTI. 

Untuk pencapaian target Pelindo IV mengeluarkan 

kebijakan strategis: Implementasi Koneksitas Pelabuhan, 

artinya adanya koneksitas antara Zona A (Kaltim, Sulbar, 

Sulsel, Sulteng/Pantai Barat); dengan Zona B (Sulut, Sultra, 

Sulteng/Pantai Timur); Zona C (Maluku Atas; Papua Atas); 

Zoda D (Maluku Bawah; Papua Bawah). 
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Saran Program Strategis : Organisasi : Holding 

Horizontal/Merger. Pembentukan holding ini akan menyatukan 

kemampuan finansial BUMN logistik dan menjadikan BUMN 

logistik yang kuat sebagai soko guru tol laut/poros maritime 

sekaligus akan mampu memberi pelayanan end to end service. 

Saran perubahan terkait regulasi Badan Usaha Milik 

Negara sebagai berikut adalah: 

1) perlunya terminologi yang tegas bahwa 

kekayaan/keuangan Negara pada BUMN, sebatas pada 

kepemilikan saham (sesuai prinsip UU PT); 

2) ukuran kinerja, tidak mengedepankan pada ukuran 

finansial (“mengejar keuntungan”), tetapi mengedepankan 

level of service. 

3) Debirokratisasi proses aksi korporasi BUMN 

4) Kemudahan perwujudan sinergitas antar BUMN (seperti: 

holding, merger, akuisisi). 

5) Konsistensi monopoli BUMN. 

 

c. Peran BUMN Perumahan yang dilakukan oleh Perumnas 

Perumnas sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah 

diatur dalam PP Nomor 83Tahun 2015, melalui Perumnas, untuk 

pemenuhan kebutuhan perumahan & permukiman bagi  

masyarakat. Penyertaan Modal Negaradi tahun 2015  

kepadaPerumnas sebesar Rp 1triliun. Lebih lanjut diatur dalam PP 

Nomor 29 Tahun 1974; PP Nomor 12 Tahun1988; PP Nomor 15 

Tahun 2004; dan PP Nomor 83 Tahun 2015. 

Yang menjadi tantangan sektor perumahan adalah adanya 

pertumbuhan populasi penduduk yang diperkirakan mencapai 3,4 

juta selama 2015-2019, belum lagi kebutuhan hunian mencapai 

820.000-920.000 per tahun sedangkan jumlah pasokan nasional 

hanya 200.000-300.000 per tahun serta tingginya urbanisasi 

penduduk ke suatu daerah tertentu di kota-kota besar. Secara 
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besaran permasalahan di sektor perumahan ini dapat 

dikelompokkan sebagai berikut: 

1) Kendala proses pengadaan lahan dan perizinan 

2) Keterbatasan infrastruktur pendukung 

3) Rendahnya daya beli masyarakat 

4) Anggaran dan Kebijakan Pemerintah 

 

Jadi perlu kebijakan untuk menindaklanjuti pelaksanaan 

dari Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2015 Tentang Perum 

Pembangunan Perumahan Nasional, antara lain terkait dengan : 

1) Percepatan KepPres untuk penugasan Perumnas sebagai 

pelaksana program pemerintah bidang pembangunan 

perumahan dan kawasan permukiman serta rumah susun bagi 

MBR 

2) Pelaksanaan penugasan pembangunan rumah khusus dari 

kementrian PUPR 

3) Kerjasama dengan SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) 

untuk rumah 

4) Kerjasama pengembangan rumah TNI / POLRI dengan ASABRI 

 
C. Rekomendasi  

1. Dari 12 pasal hasil penilaian kesesuaian norma dengan prinsip dan 

indikator khususnya yang tidak memenuhi, antara lain dapat 

direkomendasikan sebagai berikut: 

- Perlu revisi Pasal 78 UU BUMN 

Terkait dengan Prinsip NKRI masalah keikutsertaan asing, UU 

BUMN (Pasal 78) perlu norma yang jelas terkait dengan privatisasi, 

bahwa privatisasi diperbolehkan dengan menjual saham langsung 

kepada investor. Kata investor disini tidak dijelaskan apakah 

dalam negeri atau luar negeri, serta pembatasan keikutsertaan 

asing dalam pengelolaannya. Jadi Pasal tersebut harus direvisi 

sehingga mengutamakan investor dalam negeri dibandingkan 

investor asing dalam mengelola perusahaan negara. 

- Perlu revisi Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara 
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Terkait Prinsip Kepastian Hukum masalah keuangan Negara, UU 

Keuangan Negara (Pasal 2 huruf g) menafsirkan bahwa kekayaan 

BUMN adalah kekayaan Negara yang dipisahkan, artinya 

kekayaan BUMN itu adalah keuangan Negara. Pasal tersebut 

tidakmenyatakan dengan tegas mengenai keuangan Negara yang 

dipisahkan di BUMN dimana asset Negara tidak termasuk asset 

Negara yang dipisahkan. Padahal BUMN sebagai Badan Hukum 

privat adalah subyek hukum yang mempunyai kekayaan sendiri. 

Mahkamah Konstitusi menyebutkan secara tegas bahwa BUMN 

adalah Badan Usaha yang memiliki kekayaan terpisah dari 

kekayaan Negara, sehingga kewenangan pengurusan kekayaan, 

usaha, termasuk penyelesaian utang-utang BUMN tunduk pada 

UU PT. Jadi Pasal tersebut perlu direvisi. 

- Terkait Prinsip Pencegahan Korupsi, Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 13 jo. 14 

harus dikaji kembali.  Dalam pemilihan anggota BPK tidak ada 

proses checks and balances antara Pemerintah dan DPR. 

Berdasarkan konstitusi (pasca amandemen) dan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2006 pemilihan anggota BPK merupakan 

kewenangan DPR, ini merupakan ketentuan baru, dimana 

sebelumnya kewenangan memilih ada di tangan Presiden. Adanya 

monopoli satu lembaga bisa berakibat terjadinya penyalahgunaan 

kewenangan, yang hasilnya bisa kearah politisasi. Disarankan 

Pasal 14 untuk direvisi perlunya campur tangan eksekutif atau 

Pemerintah. 

- Terkait Prinsip Kepastian Hukum, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindah 

Pidana Korupsi tidak mencerminkan kepastian hukum. Kedua 

pasal tersebut multitafsir dan membahayakan kepastian hukum. 

Terutama menyangkut frasa “dapat merugikan negara”. Kata dapat 

dalam Pasal 2 dan 3 UU TPK menunjukkan delik tersebut 

dikonstruksikan secara formal (delik formil) yang menitik beratkan 



12 
 

pada perbuatan, bukan akibat. Artinya pembuktian unsur 

kerugian keuangan Negara tidak harus nyata terjadi, cukup 

adanya potensi kerugian keuangan Negara. Di tingkat praktis 

kerugian Negara harus dihitung secara pasti. Jadi pasal tersebut 

harus direvisi. 

- Terkait Prinsip Kepastian Hukum, Pasal 101 Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, tidak memberikan 

kepastian hukum. Pihak Bapepam sebagai PPNS dibatasi 

kewenangannya sehingga tidak bisa membuktikan adanya 

kecurangan tersangka, karena Bapepam tidak bisa melihat kondisi 

keuangan tersangka. Bapepam tidak mempunyai akses untuk 

melihat kondisi keuangan tersangka di Bank (terganjal oleh aturan 

kerahasiaan Bank). Jadi Pasal 101 perlu direvisi. 

 

2. Dari 25 pasal hasil penilaian permasalahan dan potensi tumpang 

tindih/disharmonisasi Peraturan perundang-undangan, maka dapat 

direkomendasikan antara lain sebagai berikut: 

 

a. Kewenangan Pemerintah 

- Perlu rumusan yang lebih jelas mengenai pengertian Menteri 

dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 

tentang BUMN. 

- Perlu rumusan yang dapat memasukan Perseroan Terbatas 

yang sahamnya 50%-51% dimiliki Negara sebagai BUMN, 

karena pada Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2003 tentang BUMN rumusan norma tersebut menyebabkan 

Persero yang sahamnya dimiliki negara sebesar 50%-51% tidak 

dapat dikategorikan sebagai BUMN, padahal kontrol 

perusahaan berada pada negara. 

- Perlu mengubah penggunaan “Peraturan Pemerintah” dalam 

Pasal 4 ayat 3 dimana penyertaan modal menjadi Keputusan 

Pemerintah (Presiden/Menteri) karena pada prinsipnya 
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penyertaan modal pada dasarnya merupakan suatu 

“beschiking” dan bukan “regeling”. 

- Perlu koreksi Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2003 tentang BUMN, dimana kedudukan menteri 

sebagai wakil pemerintah dan sebagai pemegang saham BUMN, 

yang mana menimbulkan dualisme kedudukan menteri sebagai 

wakil pemerintah dan sebagai pemegang saham BUMN. 

- Perlu memperjelas pihak yang melakukan pemeriksaan 

eksternal keuangan terhadap BUMN yaitu terdapat pada Pasal 

71 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. 

- Perlu ada ketentuan yang mempertegas terkait pemeriksaan 

yang dilakukan pada BUMN PT dengan memperhatikan 

ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksan Keuangan. 

- Perlu adanya koreksi pada Pasal 11 dan Pasal 34 Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN mengenai 

pengurusan Persero BUMN karena tidak relevan lagi dimana 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 sudah diganti dengan 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas. 

- Perlu direvisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas mengenai keberadaan organ Dewan 

Komisaris sebagai kewajiban organ yang harus ada dalam 

perseroan terbatas. 

- Perlu direvisi Pasal 62 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 

tentang Jalan dengan pertimbangan adanya koordinasi dengan 

institusi lain untuk diberikan jalur khusus agar pembangunan 

jaringan melalui kabel-kabel di bawah tanah dari institusi 

tersebut tidak mengganggu masyarakat sebagai pengguna 

jalan. 

- Perlu memberikan kemudahan pendirian usaha besaran modal 

dasar perseroan sebagaimana pada pasal 32 Undang-Undang 
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Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dirasakan 

cukup berat untuk usaha kecil dan UKM. 

 

b. Hak dan kewajiban 

- Perlu mengubah pengertian kekayaan negara dalam Pasal 1 

angka 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang 

BUMN yang menimbulkan multi tafsir. 

- Perlu pengaturan lebih tegas mengenai penyertaan modal 

negara sebagaimana Pasal 4 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2003 

tentang BUMN agar modal negara tidak dimaknai harus berupa 

uang. 

- Perlu memperjelas rumusan kekayaan perum dan kekayaan 

negara yang dipisahkan agar dapat dibedakan secara jelas dan 

tidak multi tafsir. 

- Perlu memperjelas penggunaan istilah privatisasi sebagaimana 

diatur Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 

tentang BUMN yang mana kurang sejalan dengan protokol 

pasar modal. 

- Perlu diatur lebih jelas mengenai maksud dan tujuan pendirian 

BUMN sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. 

- Perlu sinkronisasi antara Pasal 4 ayat (3) dengan penjelasannya 

agar tidak terjadi benturan dan dapat menimbulkan multi 

tafsir. 

- Perlu memperjelas Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana perseroan 

terbatas bukan merupakan badan hukum yang merupakan 

persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian. 

- Perlu kesadaran bahwa dimungkinkan para pendiri atau 

pemegang saham melakukan penilaian sendiri terhadap benda 

selain uang yang dipergunakan untuk penyetoran modal saham 

adalah tidak mempunyai dasar yang dapat dipertanggungjawab 

kan secara hukum sebagaimana disebutkan pada Pasal 34 ayat 
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(2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas. 

- Perlu peningkatan kesadaran bahwa tanggungjawab sosial dan 

lingkungan tidak hanya dibebankan bagi perseroan yang 

menjalankan kegiatan usaha yang berkaitan dengan sumber 

daya alam melainkan terhadap semua perseroan yang 

menjalankan kegiatan usaha sebagai mana disebutkan dalam 

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas. 

- Perlu penegasan dalam Pasal 117 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman 

dimana pengaturan mengenai kewajiban yang belum jelas, 

apakah kewajiban pemerintah hanya sebatas pada penyediaan 

bangunan rumahnya saja tidak termasuk tanah ataukah 

kewajibannya termasuk juga tanah dan bangunan? 

 

c. Perlindungan hukum 

- Perlu ada sinkronisasi dan harmonisasi  peraturan perundang-

undangan terkait pembebasan lahan dalam pembuatan jalan 

tol sehingga tidak terjadi tumpang tindih yaitu Pasal 61 

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan dengan 

UU Lahan Pertanian Pangan, UU Pengelolaan Pesisir dan 

Pulau-pulau Kecil, UU Perkebunan, UU Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Perlindungan dan 

Pemberdayaan Petani 

 

d. Penegakan hukum 

- Perlu memperjelas Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana perseroan 

terbatas tidak harus didirikan 2 orang atau lebih karena 

pengaturan demikian mengandung inkonsistensi pengaturan 

yang menyulitkan penegakannya. 

- Perlu mempertegas Pasal 33 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

2007 tentang Perseroan Terbatas dimana penegakan hukum 



16 
 

atas pelanggaran/penyimpangan hukum terhadap penyetoran 

modal saham yang dilakukan setelah para pihak melakukan 

penandatanganan akta pendirian dan anggaran dasar 

perseroan terbatas dihadapan Notaris. 

 

e. Dari Implementasi dapat direkomendasikan antara lain: 

1. Terkait BUMN Pangan (BULOG), kebutuhan Peraturan dan 

Dukungan Pemerintah, antara lain: 

 Penetapan kebijakan HPP untuk beras, jagung, dan kedelai 

dengan berbasis pada Inpres yang mengatur perberasan dan 

Permendag yang mengatur tentang harga beli petani. 

 Kajian dan penetapan besaran jumlah Cadangan Beras 

Pemerintah, Cadangan Jagung Pemerintah, dan Cadangan 

Kedelai Pemerintah oleh Menteri Pertanian. 

 Penetapan aturan tentang flesibilitas HPP (terutama beras) 

yang perlu dibahas dan disetujui dalam Rakortas dan 

ditetapkan dalam Permendag. 

 Penetapan kebijakan penyaluran pangan yang dikelola oleh 

oleh Mensos, Menperind, dan Mendag. 

 Penetapan kebijakan penganggaran untuk pelaksanaan 

penugasan (pembangunan infrastruktur, pengelolaan 

Cadangan Pangan Pemerintah, kompensasi dan margin fee) 

dalam bentuk Permenkeu. 

 Kebijakan pemeriksaan atas semua biaya yang telah 

dikeluarkan oleh Perum BULOG dalam rangka penugasan oleh 

BPKP. 

 Pengenaan PPH untuk komoditas pangan BULOG 

mengusulkan penghapusan PPh untuk komoditas pangan 

dalam rangka menjaga stabilisais harga dan dibahas di 

Rakortas. 

 Penyiapan infrastruktur operasional (silo/gudang) Rajale, 

pelatihan SDM untuk komoditas jagung dan kedelai, 

pembiayaan, serta pemetaan jaringan distribusi. 
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2. Terkait BUMN Infrastruktur (PELINDO IV - Makasar), saran 

perubahan terkait regulasi Badan Usaha Milik Negara sebagai 

berikut adalah: 

 perlunya terminologi yang tegas bahwa 

kekayaan/keuangan Negara pada BUMN, sebatas 

pada kepemilikan saham (sesuai prinsip UU PT); 

 ukuran kinerja, tidak mengedepankan pada ukuran 

finansial (“mengejar keuntungan”), tetapi 

mengedepankan level of service. 

 Debirokratisasi proses aksi korporasi BUMN 

 Kemudahan perwujudan sinergitas antar BUMN 

(seperti: holding, merger, akuisisi). 

 Konsistensi monopoli BUMN. 

3. Terkait BUMN Perumahan (PERUMNAS), saran perlu 

kebijakan untuk menindaklanjuti pelaksanaan dari 

Peraturan Pemerintah No. 83 tahun 2015 Tentang Perum 

Pembangunan Perumahan Nasional, antara lain terkait 

dengan : 

 Percepatan KepPres untuk penugasan Perumnas 

sebagai pelaksana program pemerintah bidang 

pembangunan perumahan dan kawasan permukiman 

serta rumah susun bagi MBR 

 Pelaksanaan penugasan pembangunan rumah khusus 

dari kementrian PUPR 

 Kerjasama dengan SPSI (Serikat Pekerja Seluruh 

Indonesia) untuk rumah 

 Kerjasama pengembangan rumah TNI / POLRI dengan 

ASABRI 

 

 

                    *** 


