
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Globalisasi
1
 bukanlah sesuatu yang baru

2
. Semangat pencerahan Eropa di abad 

pertengahan
3
 yang mendorong pencarian dunia baru bisa dikategorikan sebagi awal dari arus 

globalisasi. Dan semakin bertambahnya waktu, semakin luas juga perkembangan globalisasi itu 

di semua aspek kehidupan manusia, bahkan memasuki aspek-aspek sentral kehidupan manusia 

seperti di bidang ekonomi, di bidang hukum, sosial-budaya, dan politik. Globalisasi semakin 

menuntut perkembangan manusia agar semakin mudah, ringkas, dan belajar menyatukan konsep-

konsep kehidupan. 

Globalisasi ekonomi dewasa ini juga telah melahirkan berbagai sistem baru dalam 

perkembangan ekonomi dunia, mendorong maju pesatnya transaksional dan menuntut negara 

lain untuk mengaplikasikan sistem yang telah digunakan terlebih dahulu oleh negara lain.
4
 Hal 

ini bertujuan untuk mempermudah hubungan yang terjadi antara negara yang satu dengan negara 

                                                           
1
 Defenisi, globalisasi dalam pengelolaan badan usaha ditujukan untuk mengubah paradigm pengelola 

badan usaha agar berlaku lebih terbuka dan tanggap terhadap perubahan. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah 

melalui empat kegiatan, Reformasi Budaya, Reformasi Manajemen, Reformasi Strategi dan Reformasi Pengelolaan 

Usaha (Master Plan BUMN tahun 2002-2006) (Manajemen Privatisasi BUMN, Riant Nughroho, Elex Media 

Komputindo, Jakarta, 2008, xiii) 
2
 MEA boleh disebut perkembangan yang paling mutakhir dari proses globalisasi menyentuh Indonesia, 

setelah sebelumnya dimulai dengan tumbuhnya NGO-NGO Internasional (Indonesia, Globalisasi, dan Global 

Village, Muhammad Hisyam, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2016) 
3
 Renaissance: terlahir kembali atau pencerahan. Zaman Renaissance terjadi pada abad 14-16, sebagai 

dampak positif dari timbulnya perang salib (Rahasia Satrio Piningit: Awal Zaman Reinassance di Indonesia, Sony 

Adier, Megapoin, Jakarta, 2007, 163) 
4
 Revolusi Industri 1.0 ditandai dengan pergeseran peran manusia dan hewan yang digantikan oleh mesin 

dan berhenti pada tahun 1800-an.  

Revolusi Industri 2.0 ditandai dengan penggunaan teknologi yang masif digunakan untuk pembuatan mesin 

industry. Gelombang revolusi ini berhenti saat Perang Dunia I. 

Revolusi Industri 3.0 ditandai dengan kemunculan internet dan digital yang mengikis jarak dan waktu (real 

time) 

Revolusi Industri 4.0 sistem teknologi yang jauh lebih canggih, seperti Artificial Intellegence, Human-

Machine Interface, Internet of Things, dan Robot Tech. 

(Revolusi Industri 4.0, FORKOMSI FEB UGM, CV. Jejak, Yogyakarta, 2019, 36-37) 



yang lain melalui unifikasi hukum dengan cara adaptasi hukum negara tersebut.
5
 Semuanya itu 

dilakukan oleh pemerintah untuk memajukan kesejahteraan masyarakatnya. 

Sebagaimana yang telah tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesi tahun 1945 yang menegaskan tentang tujuan dari para pendiri bangsa 

memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia, yaitu : 

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia 

yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 

dan untuk memajukan kesejahteraan umum ……..” 

Berdasarkan alinea ke empat yang telah diuraikan diatas dinyatakan secara jelas bahwa 

kesejahteraan bangsa Indonesia merupakan salah satu tujuan didirikannya negara Indonesia dan 

kesejahteraan yang dimaksud tidak akan pernah terlepas dari bidang ekonomi. Oleh karena itu, 

untuk menjamin perekonomian yang akan menciptakan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia, 

maka pendiri bangsa meletakkan dasar dalam kehidupan ekonomi bangsa Indonesia dalam 

(kembangkan). 

Berdasarkan  pasal tersebut di atas, maka jelaslah bahwa kekayaan alam yang 

berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Atas dasar Pasal 33 UUD 

1945 itu, pemerintah dan masyarakat dapat mendirikan dan mengelola perusahaan dan 

melaksanakan kegiatan usaha di bidang ekonomi. Pemerintah mendirikan dan mengelola 

perusahaan negara yang lazimnya disebut dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 

selain bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat, juga bertujuan untuk 

mengejar keuntungan dan perusahaan yang didirikan dan dikelola masyarakat itu disebut dengan 

perusahaan swasta.
6
  

                                                           
5
 Bandingkan common law dengan civil 

6
 Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan ada indikasi kerugian negara sebesar Rp 4,08 triliun atas 

perpanjangan kerja sama pengelolaan dan pengoperasian pelabuhan PT Jakarta International Container Terminal 

atau JICT antara PT Pelindo II dan PT Hutchinson Port Holding (HPH). BPK menyimpulkan adanya berbagai 

penyimpangan dalam proses perpanjangan kerja sama. 



Peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap kemajuan ekonomi Indonesia sangat 

strategis, di samping peran koperasi, swasta nasional, dan swasta asing. BUMN merambah 

hampir semua sektor ekonomi seperti keuangan, pos, telekomunikasi, listrik, transportasi, 

industri, perdagangan, konstruksi, pertanian, hingga pertambangan.
7
 

Dalam Bukunya yang berjudul Company Law, Stephen W. Mayson, Derek French, dan 

Christopher Ryan menyatakan bahwa suatu perusahaan dikatakan 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.
8
 

Dengan pemerintah sebagai pemegang saham pengendali maka diharapkan dalam 

pengelolaannya BUMN akan menjadi bidang-bidang usaha yang dapat mensejahterakan 

masyarakat, dimana keuntungan BUMN disisihkan untuk mendorong kekuatan masyarakat 

dengan mengadakan berbagai program bagi mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan 

masyarakat tingkat kecil dan menengah. Perusahaan BUMN bergerak pada bagian-bagian usaha 

yang vital dalam tumbuh kembang ekonomi di Indonesia, terutama pada bidang-bidang usaha 

yang tertutup bagi penanaman modal asing dan bidang-bidang yang sesuai dengan maksud isi 

pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. 

Dalam perkembangannya BUMN mengalami perubahan-perubahan antara lain adalah 

adanya BUMN yang berbentuk Perusahaan Perseroan, Perusahaan Perseroan Terbuka, Maupun 

Perusahaan Umum. Bentuk-bentuk badan usaha dalam BUMN ini tunduk pada aturan masing-

                                                           
7
 Peran BUMN sebagai pembuka usaha yang belum ada, setelah berkembang, dikasih ke swasta (UU No 19 

tahun 2003) 
8
 Stephen W. Mayson, Derek French, dan Christopher Ryan, Company Law, sixth edition (London: 

Blackstone Press limited, 1989) hlm. 28 



masing yang bersifat lex spesialis, contohnya seperti BUMN yang berbentuk perseroan akan 

tunduk pada ketentuan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan 

begitupula dengan bentuk-bentuk lainnya. BUMN merupakan badan hukum yang berbentuk 

perusahaan negara, dimana kata perusahaan dalam Bahasa Indonesia memiliki dua pengertian 

yaitu:
9
 

a) Onderneming, yang berarti suatu bentuk hukum (rechtsform) dari sesuatu perusahaan 

misalnya PT (NV), Firma, Persekutuan Komanditer (CV). Jadi jika dikatakan 

onderneming, maka yang dimaksudkan adalah menunjuk pada bentuk hukumnya dan 

ini dapat berbentuk dua macam yaitu Badan Hukum atau Bukan Badan Hukum. 

b) Bedrijf, yang berarti kesatuan teknik untuk produksi seperti misalnya Huisvlijt (home 

industri/industri rumah tangga atau rumahan), Nijverheid (kerajinan atau suatu 

keterampilan khusus, Fabriek (Pabrik). 

Badan Usaha Milik Negara di masa kini memiliki bentuk sebagai perusahaan perseroan 

dan peruhaan umum, dimana keduanya memiliki perbedaan dalam hal permodalan dan tujuan 

pendiriannya. Perusahaan perseroan (persero) mendapat seluruh modal dari pemerintah atau 

paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh pemerintah.
10

 Tujuan utama dari jenis BUMN ini 

adalah untuk mengejar keuntungan. Sedangkan perusahaan umum (perum) mendapatkan seluruh 

modal dari pemerintah, sehingga perum dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah dengan tujuan 

utama adalah untuk memberikan penyediaan barang dan jasa publik yang baik bagi 

masyarakat.
11

 

                                                           
9
 R.T. Sutantya R. Hadikusuma, S.H. dan Dr. Sumantoro, Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, (Jakarta: 

PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 3 
10

 Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara 
11

 H. U. Adil, SS., SHI., MH, 2016, Dasar-Dasar Hukum Bisnis (Edisi 2), Jakarta: Mitra Wacana Media, 

hal. 56-58 



Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 9 

menyatakan bahwa BUMN terdiri dari Persero dan Perum saja, dengan kata lain Perjan yang ada 

pada peraturan sebelumnya telah dihapuskan.
12

 Maka bentuk BUMN saat ini terdiri dari 

Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perusahaan Umum (Perum).  

 

a. Perusahaan Perseroan (Persero)
13

 

 Perusahaan negara yang berbentuk persero merupakan perusahaan yang memiliki status 

sebagai badan hukum perdata yang makna usahanya adalah untuk memupuk keuntungan.
14

 

Modal secara keseluruhan atau sebagian adalah milik negara dari kekayaan negara yang 

dipisahkan dan kemungkinan adanya joint atau mixed-enterprise dengan pihak swasta (nasional 

atau asing), serta dimungkinkan adanya penjualan saham-saham perusahaan milik negara. 

Perusahaan ini diutamakan untuk mendapatkan keuntungan dengan berusaha dibidang-bidang 

yang dapat mendorong perkembangan sektor swasta dan koperasi. Perusahaan ini sama dengan 

perseroan terbatas (PT) hanya yang membedakan perusahaan ini dengan PT lainnya adalah 

eksistensi unsur pemerintah yang mayoritas di dalamnya.
15

 Karena bentuknya yang sama dengan 

PT maka landasan usahanya adalah Undang-Undang Perseroan Terbatas. Sesuai dengan konsep 

perseroan, tanggung jawab pemerintah dalam perusahaan ini hanya sebatas sero atau saham yang 
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 Akan tetapi sejak keluarnya UU BUMN, maka semua peraturan perundang-undangan yang telah ada 

sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi. UU BUMN telah mengatur segala hal yang berkaitan dengan Perusahaan 

negara/BUMN. Jenis perusahaan yang terdapat didalam Undang-undang BUMN hanya tinggal dua bentuk yakni 

Perum dan Persero. 
13

 Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 mendefinisikan pengertian Persero yakni: 

“Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang 

modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki 

oleh Negara Republik Indonesia yang bertujuan mengejar keuntungan.”
 

14
 I. G. Ray Widjaja, Hukum Perusahaan, hlm. 197 

15
 Munir Fuady (a), Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global, (Bandung: Citra 

Aditya Bakti, 2005) hlm. 45 



dimilikinya. Bentuk perusahaan negara inilah yang terbanyak dan bentuk ini yang akan 

menampung perubahan dari perjan ke perum dan dari perum ke persero atau PT.
16

 

Persero merupakan jenis perusahaan negara yang tidak memiliki fasilitas negara dimana persero 

dipimpin oleh suatu direksi yang pegawainya berstatus sebagai pegawai perusahaan swasta 

biasa.
17

 Maksud dan tujuan didirikannya Persero adalah:
18

 

1. Menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat baik 

di pasar dalam negeri maupun internasional atau meningkatkan nilai Persero 

2. Memupuk keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan 

3. Melaksanakan tugas khusus untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum, 

dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan persero. Disamping itu, dalam 

adanya kebutuhan masyarakat luas yang mendesak, pemerintah dapat pula 

menugaskan sutu Persero melaksanakan fungsi pelayanan kemanfaatan umum. 

Termasuk dalam fungsi tersebut adalah pelaksanaan program kemitraan dan 

pembinaan usaha kecil dan koperasi. 

 

b. Perusahaan Umum (Perum)
19

  

Perum merupakan jenis perusahaan negara yang melayani kepentingan umum sekaligus 

untuk memupuk keuntungan. Perusahaan ini diutamakan berusaha dibidang pelayanan 

kemanfaatan umum, di samping untuk mendapatkan keuntungan. Pengelolaan perusahaan ini 

sudah lebih mirip dengan pengelolaan perusahan biasa, walaupun keberlangsungan perusahaan 
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 Gunarto Suhardi, Revitalisasi BUMN, (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta). 2007. hlm. 18 
17

 Achmad Ichsan, Dunia Usaha Indonesia, cet. 1, (Jakarta: PT Pradnya Paramita) 1986. hlm. 467 
18

 Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Perusahaan Persero (Persero), PP nomor 12 tahun 1998, Ps. 4 
19

 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 mendefinisikan Perum sebagai berikut:
 

Perusahaan umum yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak 

terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu 

tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
 



masih tergantung pada subsidi pemerintah.
20

 Usaha dijalankan dengan memegang teguh syarat-

syarat efisiensi, efektivitas dan ekonomis, cost accounting principle dan management 

effectiveness, serta bentuk pelayanan yang baik terhadap masyarakat atau nasabahnya dengan 

status badan hukum yang pada umumnya bergerak di bidang jasa-jasa vital (public utilities).
21

 

Perum mempunyai nama dan kekayaan sendiri serta kebebasan bergerak seperti perusahaan 

swasta untuk mengadakan atau masuk kedalam suatu perjanjian, kontrak-kontrak, dan hubungan-

hubungan perusahaan lainnya, dimana Perum juga dapat dituntut dan menuntut dan hubungan 

hukumnya diatur secara hubungan hukum perdata (privaatrechtelijk).
22

 

Modal Perum seluruhnya dimiliki oleh negara yaitu berupa kekayaan negara yang 

dipisahkan serta dapat mempunyai dan memperoleh dana dari kredit- kredit dalam dan luar 

negeri atau obligasi (dari masyarakat).
23

 Didalam Perum tidak ada penyertaan modal swasta 

ataupun asing.
24

 Berbeda dengan perseroan terbatas yang seluruh modalnya terbagi atas saham, 

namun modal perum tidak terbagi atas saham.
25

 Modal Perum tidak dibagi-bagi atas saham 

sehingga tidak dimungkinkan kerjasama dengan perusahaan asing dalam bentuk patungan (joint 

venture) yang dimungkinkan hanya kerjasama dengan modal asing dalam bentuk bagi hasil 

(Production Sharing) dan kontrak karya (Management Contracts). Pemisahan kekayaan negara 

untuk dijadikan modal dari suatu Perum dapat dilakukan dengan tujuan:
26

 

- Pendirian suatu Perum 

- Penambahan kapasitas suatu Perum 
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 Op.cit, Gunarto Suhardi, hlm. 16 
21

 R.T. Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, Pengertian Pokok Hukum Perusahaan (Bentuk-bentuk 

Perusahaan yang Berlaku diIndonesia) hlm.196 
22

 Op.cit, Achmad Ichsan, hlm. 466 
23

 I. G. Ray Widjaja, Hukum Perusahaan, 1996, hlm. 102 
24

 Op.cit, R.T Sutantya, hlm.196 
25

 Op.cit, I. G. Ray Widjaja,  hlm 102 

26
 Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Perusahaan Umum (Perum), PP nomor 13 tahun 1998, 

penjelasan Ps. 8 Huruf b 



- Restrukturisasi permodalan Perum 

Secara umum penggolongan BUMN dapat diklasifikasikan dalam 6 (enam) kategori yaitu: 

(i) usahanya bersifat tugas perintisan dan pembangunan prasarana tertentu;
27

  

(ii) menghasilkan barang yang dengan pertimbangan keamanan dan kerahasiaan harus 

dikuasai oleh negara;
28

  

(iii) didirikan atas pertimbangan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah;
29

  

(iv)  didirikan dengan tujuan untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan 

masyarakat;
30

  

(v) didirikan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku harus dimiliki dan 

dikelola pemerintah;
31

  

(vi)  usahanya bersifat komersil dan fungsinya dapat dilakukan oleh swasta.
32

 

 

Tabel 1.1 Daftar Perusahaan-Perusahaan BUMN berdasarkan sector usaha sampai dengan tahun 

2019
33

 

No Bidang Usaha Nama Perusahaan, Tambahan Kolom 

(Badan Usaha), (Tahun Pendirian) 

1 Real Estate 1. Indonesia Tourism Development 
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 PT Merpati Nusa Airlines yang merintis transportasi ke daerah-daerah yang sulit terjamah melalui jalur 

darat 
28

 PT PLN (Persero) menguasai listrik yang krusial bagi kebutuhan negara Indonesia 
29

 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang didirikan dengan merger empat bank kecil sebelumnya sesuai 

dengan kebijakan pemerintah untuk menyelamatkan keempat bank tersebut 
30

 PT TASPEN (Persero) yang didirikan untuk menjamin kesejahteraan para pensiunan Aparatur Sipil 

Negara 
31

 Perum Jasa Tirta I & II yang mengelola air sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 33 UUD 

NRI Tahun 1945 
32

 PT Wijaya Karya Tbk, yang bergerak di bidang konstruksi dan dikelola bersama-sama antara pemerintah 

dan swasta 
33

 www.bumn.com 



Corporation,  

2. PT Taman Wisata Candi Borobudur, 

Prambanan, dan Ratu Boko 

(Persero). 

2 Industri Pengolahan 1. PAL Indonesia,  

2. Perum Peruri,  

3. Perum PNRI,  

4. PT Balai Pustaka (Persero),  

5. PT Barata Indonesia (Persero),  

6. PT Bio Farma,  

7. PT Boma Bisma Indra,  

8. PT Dahana (Persero),  

9. PT Dirgantara Indonesia,  

10. PT Dok dan Perkapalan Koja 

Bahari,  

11. PT Dok dan Perkapalan Koja 

Surabaya,  

12. PT Garam (Persero),  

13. PT Iglas,  

14. PT Indofarma Tbk.,  

15. PT Industri Kapal Indonesia,  

16. PT Industri Nuklir Indonesia,  

17. PT Industri Sandang Nusantara,  



18. PT INKA,  

19. PT INTI,  

20. PT Kertas Kraft Aceh,  

21. PT Kertas Leces,  

22. PT Kimia Farma (Persero) Tbk.,  

23. PT Krakatau Steel Tbk.,  

24. PT Len Industri (Persero),  

25. PT Pindad, PT Primissima,  

26. PT Pupuk Indonesia (Persero),  

27. PT Semen Baturaja,  

28. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.,  

29. PT Semen Kupang. 

3 Informasi & Telekomunikasi 1. Perum Antara,  

2. Perum PFN,  

3. PT Telkom Tbk.  

4 Perdagangan Besar dan Eceran 1. Perum BULOG,  

2. PT Berdikari,  

3. PT Perusahaan Perdagangan 

Indonesia,  

4. PT Sarinah. 

5 Transportasi & Pergudangan 1. Perum Damri,  

2. Perum Lembaga Penyelenggaraan 

Pelayanan Navigasi Penerbangan 



Indonesia,  

3. Perum PPD,  

4. PT Angkasa Pura I,  

5. PT Angkasa Pura II (Persero),  

6. PT Bhanda Ghara Reksa,  

7. PT Jakarta Llyod,  

8. PT Garuda Indonesia Tbk.,  

9. PT Jasa Marga Tbk.,  

10. PT Kawasan Berikat Nusantara,  

11. PT Kawasan Industri Makasar,  

12. PT Kawasan Industri Medan,  

13. PT Kawasan Industri 

Wijayakusuma,  

14. PT Kereta Api Indonesia,  

15. PT Merpati Nusa Airlines,  

16. PT PDI Pulau Batam,  

17. PT Pelabuhan Indonesia I,  

18. PT Pelabuhan Indonesia II,  

19. PT Pelabuhan Indonesia III 

(Persero),  

20. PT Pelabuhan IV,  

21. PT Pelayaran Nasional Indonesia,  

22. PT Pos Indonesia,  



23. PT Varuna Tirta Prakasya. 

6 Jasa Keuangan & Asuransi 1. Perum Jaminan Kredit Indonesia,  

2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.,  

3. PT Bank Negara Indonesia Tbk.,  

4. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.,  

5. PT Bank Tabungan Negara,  

6. PT Danareksa (Persero),  

7. PT Kliring Berjangka Indonesia,  

8. PT PANN Multi Finance,  

9. PT Pegadaian,  

10. PT Permodalan Nasional Madani,  

11. PT Perusahaan Pengelola Aset,  

12. PT Reasuransi Indonesia Utama 

(Persero),  

13. PT TASPEN (Persero). 

7 Pengadaan Air, Pengelolaan 

Sampah, dan Daur Ulang 

1. Perum Jasa Tirta I,  

2. Perum Jasa Tirta II. 

8 Pertanian, Kehutanan, dan 

Perikanan 

1. Perum Perhutani,  

2. Perum Perikanan Indonesia,  

3. PT Perikanan Nusantara,  

4. PT Perkebunan Nusantara III,  

5. PT PERTANI (Persero),  

6. PT Rajawali Nusantara Indonesia,  



7. PT Sang Hyang Seri.   

9 Konstruksi 1. Perum Perumnas,  

2. PT Adhi Karya Tbk.,  

3. PT Amarta Karya (Persero),  

4. PT Brantas Abipraya,  

5. PT Hutama Karya,  

6. PT Istaka Karya (Persero),  

7. PT Pembangunan Perumahan Tbk.,  

8. PT Waskita Karya,  

9. PT Wijaya Karya Tbk. 

10 Jasa Profesional, Ilmiah, dan 

Teknis 

1. PT Bina Karya,  

2. PT Biro Klasifikasi Indonesia,  

3. PT Energy Management Indonesia,  

4. PT Indah Karya,  

5. PT Indra Karya (Persero),  

6. PT Sucofindo,  

7. PT Survay Udara Penas,  

8. PT Surveyor Indonesia,  

9. PT Virama Karya,  

10. PT Yodya Karya. 

11 Akomodasi  1. PT Hotel Indonesia Natour. 

12 Pertambangan dan Penggalian 1. PT INALUM (Persero),  

2. PT Pertamina. 



13 Pengadaan Gas, Uap, dan Udara 

Dingin 

1. PT Perusahaan Gas Negara Tbk., 

2.  PT PLN (Persero). 

Sumber: http: //www.bumn.com/ 

Pada tahun 2013 total aset BUMN mencapai sekitar Rp 3.500 triliun dengan pendapatan 

sekitar RP 200 triliun, laba sekitar Rp 150,7 triliun, dan setoran dividen ke pemerintah sekitar Rp 

40 triliun. Sesuai peta jalan (road map) pembenahan BUMN dengan cara pengurangan jumlah 

(right sizing), jumlah BUMN akan dirampingkan hingga menjadi 25 perusahaan pada tahun 

2025.
34

 Perampingan jumlah BUMN adalah tuntutan global agar perusahaan BUMN mampu 

bersaing dengan perusahaan asing dan perusahaan multinasional.  

Pesatnya kemajuan dunia bisnis memberikan pengaruh tersendiri kepada pelaku bisnis 

dan perusahaan-perusahaan yang ada termasuk juga perusahaan perseroan BUMN. Perusahaan-

perusahan tersebut ingin lebih melebarkan sayapnya, mengembangkan bisnisnya dengan 

membentuk suatu perseroan terbatas yang mandiri namun masih dalam kepemilikian yang sama 

dan pengontrolan yang masih tersentralisasi dalam batas-batas tertentu. 

Proyeksi kemajuan ekonomi Indonesia di masa depan yang sangat cerah memunculkan 

isu pentingnya kemandirian ekonomi nasional. Kemandirian tersebut diperlukan agar negara dan 

masyarakat Indonesia mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari hasil kemajuan ekonomi 

nasional. Agar kemajuan ekonomi Indonesia tidak banyak dinikmati para investor asing atau pun 

perusahaan multinasional,
35

 maka BUMN dan perusahaan swasta nasional diharapkan dapat 

berperan lebih besar dalam kemajuan ekonomi Indonesia.  

Guna membendung dominasi perusahaan asing di Indonesia, pemerintah harus memiliki 

keberpihakan yang jelas kepada para pelaku usaha dalam negeri, khususnya BUMN. BUMN 
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perlu disehatkan dan diperbesar agar mampu bersaing dengan perusahaan asing di pasar dalam 

negeri maupun pasar global. Berbagai upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja 

BUMN, termasuk melalui profitisasi, restrukturisasi, dan privatisasi. Khusus untuk 

restrukturisasi, terdapat pilihan metode misalnya pembentukan holding company, penggabungan, 

peleburan dan pengambilalihan (merger dan akuisisi), initial public offering (IPO), penjualan 

kepada mitra strategis (strategic sale), penjualan kepada manajemen pengelola, kontrak 

manajemen serta aliansi strategis lainnya. 

Restrukturisasi BUMN melalui Holding Company dapat dijadikan sebagai cara untuk 

menyehatkan dan memperbesar BUMN. Pemerintah juga dapat menyehatkan BUMN dengan 

cara melakukan restrukturisasi aset dan utang perusahaan serta menjual saham BUMN ke publik 

(go public) asalkan pemerintah tetap menjadi pemegang saham mayoritas.  

Republik Rakyat Cina (RRC) adalah contoh negara yang kemjauan ekonominya banyak 

ditopang peran BUMN, termasuk BUMN Perbankan. Empat bank milik pemerintah RRC bahkan 

mampu menduduki ranking 1 hingga 4 sebagai perusahaan terbesar di dunia menurut survei 

majalah Forbes tahun 2005. Keempat BUMN Cina tersebut berhasil mengalahkan perusahaan 

besar dari Amerika Serikat (AS) seperti Berkshire Hathway, JP Morgen Chase, bahkan Apple. 

Hal di atas menunjukkan bahwa kreatifitas dan inovasi sangat penting dalam memajukan 

perusahaan termasuk BUMN. Inovasi menjadi faktor pembeda antara pemimpin dan pengikut. 

Tanpa inovasi, perusahaan tak akan pernah menjadi penguasa di pasar global.  

Pada saat ini, BUMN masih belum mencapai kinerja maksimalnya. Pengelolaan BUMN 

masih menuai kerugian di beberapa bidang sehingga kemakmuran sosial yang menjadi tujuan 

BUMN belum dapat terpenuhi secara optimal, dimana pada hakikatnya BUMN dapat dikatakan 

masih tertinggal jauh dari perkembangan Badan Usaha Milik Swasta. Ketika secara struktural 



swasta sudah tidak lagi menjadi figuran, kesejahteraan bangsa mulai banyak dipengaruhi 

kegiatan produksi swasta.
36

 Pemerintah pada pokoknya hanya menyediakan prasarana 

transportasi, fasilitas umum, atau sarana komunikasi dan menyehatkan iklim usaha.
37

 

Pemberian peran yang besar dalam perekonomian kepada pihak swasta akan menjadikan 

Indonesia ketergantungan terhadap permodalan pihak swasta, peran pemerintah sebagai 

pengusaha akan kemudian digantikan pihak-pihak swasta yang memikirkan keuntungan swasta 

saja, sehingga kata kesejahteraan sosial akan semakin sulit untuk dicapai. Terkait dengan itu 

untuk  mengoptimalkan kinerja BUMN dan membuat struktur BUMN yang lebih baik 

pemerintah mengadakan program untuk memperbaiki sistem BUMN di Indonesia. 

 Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa kinerja kerja dari BUMN hingga saat 

ini belum optimal sehingga penting kiranya untuk mengadakan perbaikan dengan reformasi 

BUMN melalui restrukturasi (revitalisasi), profitisasi, dan privatisasi. Dalam program 

restrukturisasi terdapat salah satu fokus utama dari Kementerian BUMN dalam rangka 

pembinaan BUMN yaitu program rightsizing. Program rightsizing BUMN adalah program utama 

dari program restrukturisasi/penataan kembali BUMN dengan cara pemetaan secara lebih tajam, 

dan dilakukan regrouping/konsolidasi, untuk mencapai jumlah dan skala usaha BUMN yang 

lebih ideal.
38

  

Pedoman dari rightsizing  adalah terpaku kepada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 

sebagai landasan pengambilan kebijakan di bidang ekonomi. BUMN-BUMN yang bidang usaha 

atau produk/jasa yang dihasilkannya termasuk dalam kategori “menyangkut hajat hidup orang 

banyak” sebagaimana digariskan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tetap harus 
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dipertahankan kepemilikan mayoritas Negara pada BUMN tersebut.
39

 Sedangkan terhadap 

BUMN yang bidang usahanya atau produk/jasa yang dihasilkan tidak termasuk dalam kategori 

“menyangkut hajat hidup orang banyak”, maka kepemilikan negara pada BUMN tersebut dapat 

dipertimbangkan untuk tidak mayoritas atau bahkan dilepas (divestasi), terutama untuk sektor-

sektor atau BUMN yang dirasakan negara tidak perlu lagi ikut serta dalam sektor usaha 

tersebut.
40

 

Untuk mewujudkan program rightsizing, maka terdapat model-model yang dapat 

dilakukan BUMN melalui berbagai shareholder action, yaitu Stand Alone (tetap berdiri sendiri), 

Merger atau Konsolidasi, Holding, Divestasi, dan Likuidasi. Dalam hal ini bentuk holding 

merupakan salah satu bentuk rightsizing yang menarik untuk dibahas lebih lanjut. Holding 

company merupakan suatu bentuk usaha dimana terdapat satu induk perusahaan yang 

mengendalikan anak- anak perusahaan yang memiliki jenis bidang usaha yang sama. Dalam 

bukunya yang berjudul Mergers, Acquisitions, and Corporate Restructurings, Patrick A. 

Gaughan menyatakan:
41

 

Rather than a merger or an acquisition, the acquiring company may choose to 

purchase only a portion of the target’s stock and act like a holding company, which 

is a company that owns sufficient stock to have to have controlling interest in the 

target. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa holding company merupakan sebuah 

perusahaan yang memiliki saham pada perusahaan lain yang menjadi targetnya sehingga 

perusahaan tersebut menjadi pengendali dalam perusahaan yang menjadi targetnya tersebut. 

Pembentukan Holding Company dalam BUMN merupakan sebuah rencana untuk mengadakan 

keteraturan sistem dan pelaksanaan usaha BUMN. Pemerintah Indonesia merencanakan untuk 
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membentuk beberapa holding company pada bidang-bidang usaha BUMN, dimana salah satu 

jenis usaha BUMN yang berbentuk Holding Company yang telah terwujud di Indonesia adalah 

perusahaan energi, dimana pada bulan Februari tahun 2018 PT Perusahaan Gas Negara Tbk. 

resmi menjadi anggota Holding bagi PT Pertamina Persero. 

Hal ini merupakan salah satu cara pemerintah yang dilakukan untuk memperkuat daya 

saing dan optimalisasi kinerja BUMN sesuai dengan apa yang tersusun dalam Masterplan 

BUMN 2014‐2019 yang bersifat bottom‐up
42

, yang berisi mengenai target dan perencanaan 

BUMN di masa yang akan datang. Konsistensi merupakan salah satu isu yang harus diperhatikan 

guna mencapai kelancaran implementasi Masterplan BUMN. Hal ini didasari oleh karena, 

produk hukum yang mendasari Masterplan BUMN hanya dapat sebatas Peraturan Menteri, 

sehingga sangat dimungkinkan perombakan Masterplan tersebut apabila terjadi pergantian 

Menteri. Untuk mengantisipasi hal tersebut, diperlukan konsistensi kepemimpinan agar design 

pengelolaan BUMN dapat berjalan secara berkesinambungan. Oleh karena itu, implementasi dari 

Masterplan 2014‐2019 Kementerian BUMN Republik Indonesia pun mulai dilaksanakan, 

terutama sehubungan dengan restrukturisasi BUMN.
43

 

Perubahan dari perusahaan tunggal menjadi perusahaan grup
44

 merupakan implikasi dari 

perubahan strategi dan struktur suatu perusahaan.
45

 Keberadaan perusahaan grup dalam kegiatan 
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bisnis di Indonesia ditunjukkan oleh perusahaan-perusahaan berskala besar yang tidak lagi 

dijalankan melalui bentuk perusahaan tunggal,
46

 tetapi menggunakan konstruksi perusahaan 

grup.
47

 

Bagaimanapun, pembentukan atau pengembangan perusahaan grup tidak dapat 

dilepaskan dari motif pelaku usaha untuk memperoleh manfaat ekonomi. Dengan 

mengembangkan konstruksi perusahaan grup, pelaku usaha akan memperoleh manfaat ekonomi 

yang lebih besar jika dibandingkan menjalankan kegiatan bisnis melalui perusahaan tunggal. 

Manfaat ekonomi ini ditunjukkan ketika induk perusahaan mensinergikan berbagai kegiatan 

bisnis
48

 dari anggota perusahaan grup dalam mendukung kepentingan perusahaan grup sebagai 

kesatuan ekonomi. 

Kepemilikan saham induk pada anak perusahaan menjadi alasan keberadaan perusahaan 

ini memberikan kewenangan kepada induk perusahaan untuk bertindak sebagai pimpinan sentral 

perusahaan grup.
49

 Dasar pelaksanaan pimpinan sentral bukanlah hal yang konstitutif untuk 

mengkualifikasikan susunan perusahaan sebagai suatu perusahaan grup.
50

 Sebagai pimpinan 

sentral, induk perusahaan berhak untuk mengedalikan dan mengkoordinasikan anak-anak 
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perusahaan dalam mendukung tujuan kolektif perusahaan grup sebagai kesatuan ekonomi.
51

 

Pengendalian induk terhadap anak perusahaan bersifat faktual dari realitas bisnis perusahaan 

grup, sehingga menyebabkan ketidak mandirian anak perusahaan
52

 secara ekonomi.  

Pengendalian induk terhadap anak perusahaan memungkinkan induk perusahaan untuk 

mendominasi pengurusan anak perusahaan
53

. Dominasi induk terhadap anak perusahaan 

menyebabkan orientasi kepentingan ekonomi anak perusahaan sepenuhnya ditujukan untuk 

mendukung kepentingan perusahaan grup. Hal ini berimplikasi kepada aspek yuridis anak 

perusahaan, karena anak perusahaan wajib menjalankan instruksi induk perusahaan setelah 

direstrukturisasi. Selain itu, restrukturisasi yang dilakukan pada Badan Umum Milik Negara 

memberi dampak yang cukup besar dalam hal Sumber Daya Manusia dan budaya perusahaan.  

Dari uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengkaji perubahan yang terjadi pada 

perusahaan anak Holding Company, baik dalam aspek hukum, Sumber Daya Manusia, maupun 

budaya perusahaan, melalui skripsi dalam bentuk penelitian hukum dengan judul: 

“RESTRUKTURISASI BUMN MELALUI HOLDING COMPANY (Studi pada: PT 

Perusahaan Gas Negara Tbk.)” 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan permasalahan yang  telah dipaparkan di atas, maka penulis mengangkat 

rumusan masalah: 
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 Penejelasan bahwa anak perusahaan memiliki kemandirian lain selain di bidang ekonomi. 
53

 Ada batasan dominasi induk perusahaan dalam kepengurusan anak perusahaan 



1. Bagaimana akibat hukum restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara pada anak 

perusahaan Holding Company (Studi pada PT Perusahaan Gas Negara Tbk.?  

2. Bagaimana dampak restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara terhadap aspek 

keuangan, aspek operasional dan aspek Sumber Daya Manusia dan budaya Perusahaan 

pada anak perusahaan Holding Company (Studi pada PT Perusahaan Gas Negara 

Tbk.? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Mengetahui akibat hukum restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara pada anak 

perusahaan Holding Company (Studi pada PT Perusahaan Gas Negara Tbk.). 

2. Mengetahui dampak restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara terhadap aspek 

keuangan, aspek operasional dan aspek Sumber Daya Manusia dan budaya Perusahaan 

pada anak perusahaan Holding Company (Studi pada PT Perusahaan Gas Negara 

Tbk.). 

 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Dari Tujuan penelitian yang diuraikan, maka manfaat dari penelitian saya adalah: 

1. Secara Praktis yaitu mempelajari akibat hukum dan dampak restrukturisasi BUMN yang 

terjadi di PT Perusahaan Gas Negara Tbk., serta memberikan masukan dari kajian yang 

diperoleh dari sudut pandang ilmu hukum. 

2. Secara Teoritis yaitu untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan  ilmu hukum, 

khususnya yang berkaitan dengan akibat hukum  dan dampak restrukturisasi Badan 



Usaha Milik Negara terhadap aspek keuangan, aspek operasional, dan aspek Sumber 

Daya Manusia anak perusahaan Holding Company. 

3. Secara individu yaitu sebagai syarat kelulusan penulis sebagai mahasiswa di Fakultas 

Hukum Universitas HKBP Nommensen Jurusan Hukum Bisnis. 

Selain itu juga untuk mengerti bagaiman kondisi Sumber Daya Manusia pada perusahaan  di 

lapangan secara faktual untuk mempersiapkan diri memasuki dunia pekerjaan sebagai Public 

Relation maupun Human Resourcer. 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Mengenai Badan Usaha Milik Negara 

1. Pengaturan dan Definisi Badan Usaha Milik Negara 

Badan Usaha Milik Negara, selanjutnya disebut BUMN, diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Nomor 70 tahun 

2003). Undang-undang ini merupakan perubahan undang-undang sebelumnya, yaitu 

Indonesische Berdrijvenwet (Stb. No. 419 Tahun 1927) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1955, Undang-Undang No 19 



Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang 

Bentuk-Bentuk Usaha Negara menjadi undang-undang. Sejak diundangkannya Undang-Undaang 

Nomor 19 Tahun 2003, ketiga undang-undang tersebut dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. 

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu tanggal 

19 Juni 2003.
54

 Dalam undang-undang tersebut pasal 1 angka (1) mendefinisikan BUMN 

sebagai:
55  

“Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha 

yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui 

penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.” 

Sedangkan  menurut  Keputusan  Menteri  Keuangan  RI  No.  740/KMK 00/1989 yang 

dimaksud dengan BUMN adalah
56

: 

a. Badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki negara; 

b. Badan usaha yang tidak seluruh sahamnya tidak dimiliki negara tetapi 

statusnya disamakan dengan BUMN yaitu: 

1. BUMN yang merupakan patungan antara Pemerintah dengan 

Pemerintah Daerah; 

2. BUMN yang merupakan patungan antara Pemerintah dengan BUMN 

lainnya; 

3. BUMN yang merupakan Badan Usaha Patungan dengan Swasta 

Nasional/Asing dimana Negara memiliki saham mayoritas minimal 

51%.  

 

 Berdasarkan pengertian ini dapat diketahui bahwa BUMN termasuk perusahaan. Sebagai 

perusahaan, BUMN juga bertujuan untuk mendapatkan keuntungan seperti perusahaan pada 

umumnya  

 

2. Sejarah Badan Usaha Milik Negara 
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 Pasal 1 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan nomor 740/KMK.00/1989 



Pada masa penjajahan Belanda untuk kepentingan pemerintah jajahan waktu itu Belanda 

mendirikan berbagai perusahaan di berbagai bidang kehidupan antara lain perusahaan 

pertambangan, perusahaan jasa angkutan (darat, laut, dan udara), perusahaan perkebunan, 

perusahaan perbankan, perusahaan tekstil, dan masih banyak yang lainnya. Semua perusahaan itu 

didirikan untuk kepentingan ekonomi, sosial, politik, dan pertahanan, karena Belanda harus 

dapat mempertahankan diri dari serangan negara lain yang akan mengambil alih Indonesia.
57  

Ketika Jepang menjajah Indonesia pada tahun 1942-1945 perusahaan-perusahaan milik 

Belanda tersebut dikuasai oleh pemerintah jajahan Jepang. Dengan kekalahan Jepang dari sekutu 

dalam perang dunia II, negara kita memproklamasikan kemerdekaannya.
58  

Setelah kemerdekaan pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi
59

 perusahaan-

perusahaan milik Belanda. Usaha pemerintah untuk menasionalisasi perusahaan asing di 

Indonesia pertama kali dimulai sekitar tahun 1958 dengan menasionalisasi 600 perusahaan 

berdasarkan Undang-Undang No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan 

Milik Belanda dengan memberikan ganti kerugian atau kompensasi. Pada  PT Kereta Api atau 

Djawatan Kereta Api, PT Pos (Djawatan Pos), PT Garuda Indonesia Airways.
60  

Setelah itu, Indonesia juga mendirikan sejumlah perusahaan negara dengan membentuk 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 19 Prp Tahun 1960 Tentang 

Perusahaan Negara. Perusahaan-perusahaan yang didirikan dengan berdasarkan Peraturan 

Pemerintah (PP) antara lain:
61  

a. Perusahaan Negara Angkasapura “Kemayoran” (PP No. 33 Tahun 1962) 
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 Nasionalisasi adalah proses pengalihan hak milik atas harta kekayaan dari orang asing kepada Indonesia 

atau kepada warga negara Indonesia menjadi milik bangsa atau negara, biasanya diikuti dengan penggantian yang 

merupakan kompensasi. 
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b. Perusahaan Negara Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PP No. 15 Tahun 

1963) 

c. Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasaraharja (PP No. 08 Tahun 1965) 

d. Perusahaan Negara Pos dan Giro ( PP No. 29 Tahun 1965) 

e. Perusahaan Negara Telekomunikasi (PP No. 30 Tahun 1965) 

f. Perusahaan Negara Asuransi Jiwasyara (PP No. 40 Tahun 1965) 

g. Perusahaan Negara Hasil Laut (PP No. 2 Tahun 1966) 

h. Perusahaan Negara Aneka Tambang (PP No. 22 Tahun 1968) 

Perusahaan-perusahaan yang didirikan tersebut hanya ada satu bentuk, yaitu perusahaan 

negara sesuai dengan kehendak Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960. namun ada 

beberapa perusahaan negara yang didirikan dengan Indonesische Bedrijvenwet jo Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1955, kemudian yang didirikan berdasarkan KHUD (Perseroan 

Terbatas) dan yang didirikan berdasarkan Undnag-Undang Nomor 29 Tahun 1960. Dengan 

keadaan tersebut pemerintah mengalami kesulitan untuk mengurus dan menguasai perusahaan-

perusahaan negara dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 secara 

materill sehingga dirasakan secara ekonomis tidakefisien. Oleh karena itu untuk dapat 

mengantisipasi masalahnya dibuat Undang-Undang Nomor 1 Prp Tahun 1969 tentang Bentuk 

Usaha Negara. Di dalam Undang-undang ini diatur bahwa bentuk hukum perusahaan negara 

terdapat 3 (tiga) macam, yaitu : PERJAN (Peerusahaan Jawatan), PERUM (Perusahaan Umum), 

dan PERSERO (Perusahaan Perseroan).
62

  

Pada tahun 2003 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang 

Badan Usaha Milik Negara, selain mencabut peraturan-peraturan yang menyangkut perusahaan 

negara yang berlaku sebelumnya, Undang-undang BUMN memberikan kedudukan kepada 
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perusahaan negara atau BUMN sebagaimana perusahaan lainnya. Undang-undang BUMN hanya 

mengenal dua macam bentuk hukum BUMN, yaitu Persero dan Perum. Keberadaan BUMN 

bukan sebagai lembaga negara atau lembaga pemerintah tetapi sebagi badan hukum perdata.
63  

 

3. Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

 Tujuan pendirian BUMN yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2003, yaitu sebagai berikut:
64 

 

a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada 

umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya; 

b. Mengejar keuntungan; 

c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang 

bermutu tinggi serta memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; 

d. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh 

sektor swasta dan koperasi; 

e. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan 

ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat; 

 Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) PP No. 30 Tahun 1963 tentang Tata Cara Pembinaan 

dan Pengawasan  BUMN disebutkan  maksud  dan  tujuan  pendirian BUMN, yaitu: 

a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian negara pada 

umumnya dan penerimaan negara pada khususnya 

b. Mengadakan pemupukan keuntungan pendapatan 

c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa barang dan jasa yang bermutu 

dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak 

d. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh 

sektor swasta dan koperasi 

e. Menyelenggarakan kegiatan usaha yang bersifat melengkapi kegiatan swasta 

dan koperasi dengan anatara lain menyediakan kebutuhan masyarakat, baik 

dalam bentuk barang maupun dalam bentuk jasa dengan memberikan 

pelayanan yang bermutu dan memadai. 

f. Turut aktif memberikan bimbingan kegiatan kepada sektor swasta khususnya 

pengusaha golongan ekonomi lemah dan sektor koperasi. 
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g. Turut aktif melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan dan program 

pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan pada umumnya.  

 

Dari penjabaran mengenai tujuan BUMN diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya 

BUMN yang sifatnya memberikan jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum serta 

memupuk pendapatan, maka dapat dilihat adanya perbedaan mendasar dengan  usaha swasta 

dan koperasi yang menjadikan pemupukan keuntungan sebagai suatu hal yang utama. Selain itu 

perumusan ketentuan tersebut dimaksudkan untuk membangun tatanan ekonomi nasional dengan 

mengutamakan kebutuhan rakyat. 

 

4. Bentuk Usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Pasal 9 Undang-

undang BUMN mengatakan bahwa BUMN terdiri dari Persero dan Perum saja, dengan kata lain 

Perjan yang ada pada peraturan sebelumnya telah dihapuskan. Maka bentuk BUMN saat ini 

terdiri dari: 

a. Perusahaan Perseroan (Persero) 

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 mendefinisikan pengertian 

Persero yakni:
65 

“Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang 

berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh 

atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara 

Republik Indonesia yang bertujuan mengejar keuntungan.” 

 

Saham kepemilikan persero sebagian besar atau setara 51% harus dikuasai oleh 

pemerintah, karena persero diharapkan dapat memberi laba yang besar, maka otomatis persero 

dituntut harus dapat memberikan produk barang maupun jasa yang terbaik agar barang maupun 

jasa yang dihasilkan tetap laku dan dapat terus-menerus memupuk keuntungan.  
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b. Perusahaan Umum (Perum) 

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 mendefinisikan Perum sebagai 

berikut:
66 

Perusahaan umum yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh 

modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk 

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

dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. 

 

Pendirian Perum diusulkan oleh menteri kepada presiden disertai dasar pertimbangan 

setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan. Pendirian perum, antara 

lain harus memenuhi kriteria berikut:
67

  

a. Bidang usaha atau kegiatannya berkaitan dengan kepentingan orang banyak. 

b. Didirikan tidak semata-mata untuk mengejar keuntungan (cost effectiveness/cost 

recovery) 

c. Nerdasarkan pengkajian memenuhi syarat ekonomis yang diperlukan bagi berdirinya 

suatu badan usaha (mandiri) 

Tujuan  perum  adalah  menyelenggarakan  usaha  yang  bertujuan  untuk kemanfaatan 

umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau 

oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Untuk mendukung 

kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan perum, dengan persetujuan menteri, perum dapat 

melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain.
68 

Organ perum terdiri dari Menteri, 

Direksi dan Dewan Pengawas. Beberapa contoh Perum yaitu: Perum Pergadaian, Perum Damri, 

dan Perum Perhutani.
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B. Restrukturisasi  Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN sebagai 

salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki 

kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan.
69

 Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk 

menyehatkan BUMN agar dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan profesional. Tujuan 

restrukturisasi adalah sebagai berikut
70

:
 

a. Meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan; 

b. Memberikan manfaat berupa deviden dan pajak kepada negara; 

c. Menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen; 

d. Memudahkan pelaksanaan privatisasi; 

Dalam rangka restrukturisasi, terdapat dua cara yang dominan dilakukan oleh Kementrian 

BUMN yaitu Privatisasi dan Rightzing. 

a. Privatisasi 

 Pengertian privatisasi berdasarkan pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 33 

Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2009, yaitu:
71 

 

Privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, 

kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, 

memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemikiran 

saham oleh masyarakat. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut maka cara untuk melakukan privatisasi 

adalah:
72  

1) Penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal; 
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2) Penjualan saham secara langsung kepada investor; 

3) Penjualan saham kepada manajemen dan/atau karyawan persero yang bersangkutan. 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 33 Tahun 2005, tentang Tata Cara Privatisasi, jo Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 

2009, maka prosedur privatisasi meliputi: Penyusunan Program Tahunan Privatisasi (PTP), 

pembahasan PTP untuk mendapatkan Arahan Komite Privatisasi dan Rekomendasi Menteri 

Keuangan, Konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapatkan persetujuan, 

sosialiasi PTP serta Pelaksanaan PTP.
73  

 
b. Righsizing 

 Righsizing BUMN adalah membuat jumlah dan skala usaha BUMN dalam komposisi 

yang tepat (right). Strateginya bermacam-macam, namun intinya mengupayakan posisi BUMN 

berada pada level yang tepat. Mengacu pada Masterplan BUMN, terdapat 5 (lima) strategi dasar 

dalam konteks rightsizing, yaitu:   

Merger/Konsolidasi, Stand Alone, Divestasi, Likuidasi, dan Holding Company. 

 

1) Merger/Konsolidasi 

Merger adalah aksi korporasi yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

2007 sebagai tindakan Penggabungan, yaitu:
74  

“Perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk 

menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan mengakibatkan 

aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum 

kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan 

hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.” 

 

Kebijakan ini dilakukan untuk mencapai struktur yang prospektif bagi BUMN yang 

berada dalam sektor bisnis yang sama dengan pasar yang identik dan kepemilikan pemerintah 
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100%.
75

 Secara garis besar kriteria untuk BUMN-BUMN yang akan di-merger atau konsolidasi 

adalah sebagai berikut:
76

  

a) Jenis usaha dan segmen pasar sama; 

b) Kompetisi tinggi; 

c) Mayoritas saham dimilik pemerintah; 

d) Going Concern diragukan, namun masih memiliki potensi untuk digabung dengan 

BUMN lain 

 

 

 

 

2) Stand Alone 

Kebijakan stand alone (BUMN seperti sediakala) diterapkan untuk mempertahankan 

keberadaan BUMN-BUMN tertentu utamanya yang memiliki salah satu kriteria sebagai 

berikut:
77  

a) Market share cukup signifikan dan mengandung unsur keamanan; 

b) Single player atau masuk sebagai pemain utama; 

c) Belum memiliki potensi untuk di-merger ataupun holding; 

d) Keberadaannya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan umumnya 

captive market. 

3) Divestasi 
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Kebijakan ini diutamakan bagi investor dalam negeri atau melalui proses akuisisi 

dan/atau merger/konsolidasi oeleh BUMN lain dengan kriteria tambahan berupa:
78  

a) Berbentuk persero 

b) Berada pada sektor usaha atau industri yang kompetitif atau unsur teknologinya cepat 

berubah 

c) Bidang usahanya menurut Undang-undang tidak secara khusu harus dikelola oleh BUMN 

d) Tidak bergerak disektor pertahanan dan keamanan; 

e) Tidak mengelola sumber daya alam yang menurut ketentuan peraturan 

perundangan tidak boleh diprivatisasi; 

f) Tidak bergerak disektor tertentu yang oleh pemerintah diberikan tugas khusus 

untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan 

masyarakat; 

g) Memenuhi ketentuan/peraturan pasar modal apabila privatisasi dilakukan melalui 

oasar modal. 

 

4) Likuidasi 

Kebijakan likuidasi dilakukan untuk BUMN-BUMN yang tidak memiliki kewajiban 

Public Service Obligation (PSO), berada dalam sektor yang kompetitif, skala usaha kecil, 

mengalami kerugian selama beberapa tahun dan mempunyai ekuitas yang negatif.
79  

 

5) Holding Company 
 

Pembentukan holding menjadi pilihan yang rasional untuk BUMN yang berada dalam 

sektor yang sama namun memiliki produk maupun sasaran pasar yang berbeda, tingkat kompetisi 
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yang tinggi, prospek bisnis yang cerah dan kepemilikan Pemerintah yang masih dominan.
80

 

Beberapa kriteria utama BUMN-BUMN yang akan di-holding adalah sebagai berikut:
81  

a) Sektor usaha sama; 

b) Jenis usaha dan segmen pasar berlainan; 

c) Kompetisi tinggi; 

d) Masih ada prospek/ bisnis prospektif; 

e) Pemerintah merupakan pemilik mayoritas. 

 

C. Tinjauan Umum Tentang  Holding Company 

1. Pengertian Holding Company 

Holding Company merupakan suatu bentuk dari perkembangan yang timbul di perseroan 

terbatas di Indonesia. Akan tetapi hukum perusahaan di Indonesia belum mengatur secara yuridis 

mengenai holding company. Oleh karenanya belum ada pengertian resmi mengenai holding 

company. Namun terdapat beberapa istilah yang diartikan sama dengan holding company seperti 

perusahaan grup, perusahaan induk, atau parent company. Apabila mengacu pada terminologi 

yang digunakan pada Public Utility Holding Company Act di Amerika Serikat, definisi holding 

company adalah:
 82

 

“A corporation formed for the express purpose of controlling other corporations 

by the ownership of a majority of theri voting capital stock. In common usage, the 

term is applied to any corporation which does in fact control other corporations 

commonly referred to as subsidiaries.” 

Terjemahan : 

“Sebuah perusahaan dibentuk untuk tujuan mengendalikan perusahaan lain 

dengan kepemilikan mayoritas saham modal voting mereka. Dalam penggunaan 
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umum, istilah ini diterapkan untuk setiap perusahaan yang sebenarnya 

mengendalikan perusahaan lain yang ibasa disebut anak perusahaan.” 

 

Sementara itu, Ray August menyatakan bahwa:
 83

 

“Holding company adalah perusahaan yang dimiliki oleh induk perusahaan atau 

beberapa induk perusahaan yang bertugas untuk mengawasi, mengkoordinasikan, 

dan mengendalikan kegiatan usaha anak anak perusahannya. Pegertian serupa juga 

dikemukakan oleh Garner, yaitu perusahaan holding adalah suatu perusahaan yang 

dibentuk untuk mengontrol perusahaan lainnya, biasanya dalam membatasi 

perannya untuk menguasai saham dan mengelola manajerial.” 

 

Pengertian holding company yang berbeda terdapat pada Penjelasan Umum Peraturan 

Pemerintah No. 35 Tahun 1960 mengenai Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan N.V. 

Semarangsche Stoomboot En Prauwen Veer (S.S.P.V) dan N.V. Semarang Veer di Semarang. 

Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1960 menyatakan bahwa S.S.P.V. 

dipecah-pecah menjadi beberapa perusahaan berbentuk badan hukum yang berdiri sendiri untuk 

memudahkan pengoperasiannya kepada perusahaan-perusahaan nasional, sedangkan S.S.P.V. 

sebagai holding company memegang seluruh saham N.V-N.V baru itu, yang terdiri dari N.V. 

Semarang Veer dan N.V. Semarang Dock Works.
84  

Analisis terhadap berbagai perbedaan pengertian yuridis mengenai holding company atau 

perusahaan grup menunjukkan bahwa keterkaitan induk dan anak perusahaan dalam konstruksi 

perushaan grup memiliki tiga karakteristik berikut:
85  

1. Perusahaan grup merupakan susunan induk dan anak perusahaan yang merupakan 

badan hukum yang mandiri yang saling terkait erat. 

2. Fakta pengendalian induk terhadap anak perusahaan dari realitas bisnis perusahaan 

grup. 

3. Perusahaan grup sebagai kesatuan ekonomi. 
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Suatu perusahaan dikatakan menjadi pemegang kendali atas perusahaan lainnya apabila 

perusahaan tersebut dimiliki lebih dari setengah dari keseluruhan nilai nominal saham yang 

dikeluarkan oleh suatu perusahaan lainnya, atau apabila perusahaan memiliki kewenangan untuk 

menentukan komposisi Direksi suatau perusahaan lainnya.
86

 Undang-undang Nomor 40 Tahun 

2007 menganut prinsip hukum “separate legal enitiy” (badan hukum terpisah), artinya perseroan 

merupakan badan hukum yang terpisah dari pemegang sahamnya, terlepas misalnya pemegang 

saham memiliki 99,99% saham dalam perseroan.
87

 Karena holding company di Indonesia adalah 

dalam bentuk Perseroan Terbatas, maka holding company di Indonesia tunduk pada aturan 

Undang-undang Perseroan Terbatas. 

Holding Company adalah suatu perusahaan yang mengendalikan atau menentukan organ 

kepentingan dan memegang lebih dari setengah dari total jumlah saham yang dikeluarkan oleh 

perusahaan lain.
88

 Oleh karena itu holding company dapat diartikan sebagai induk perusahaan 

(Parent Company) atau controlling company disebabkan perusahaan tersebut memiliki 

kepentingan terhadap anak-anak perusahaan.
89

 Sedangkan definisi anak perusahaan dapat dilihat 

dalam Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good 

Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara Pasal 1 huruf e anak perusahaan 

diartikan sebagai:
90

 

Anak Perusahaan adalah Perseroan Terbatas yang dikendalikan oleh BUMN 

secara langsung atau tidak langsung melalui anak perusahaan dengan memiliki 
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lebih dari 50% (lima puluh persen) saham dengan hak suara, atau memiliki 50% 

(lima puluh persen) saham dengan hak suara atau kurang dari 50% (lima puluh 

satu persen) saham dengan hak suara memenuhin ketentuan sebagai berikut: 

1. Memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) hak suara berdasarkan perjanjian 

dengan pemegang saham pemilik modal lain; 

2. Memiliki hak untuk menentukan kebijakan dibidang keuangan dan operasional 

perusahaan berdasarkan Anggaran Dasar atau perjanjian; 

3. Mempunyai kemampuan untuk mengangkat atau memberhentikan mayoritas 

anggota Direksi dan Komisaris/Dewan Pengawas, dan atau; 

4. Mempunyai kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat 

Direksi dan Komisaris/Dewan Pengawas perusahaan. 

 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa keberadaan Holding Company 

akan selalu disertai dengan keberadaan satu atau lebih perusahaan lain dibawah kendalinya yang 

disebutb sebagai anak perusahaan (subsidary company). 

 

2. Latar Belakang Pendirian Holding Company 
 

Adakalanya bisnis dari suatu perusahaan sudah sedemikian besar dan melebar sehingga 

perusahaan itu sendiri perlu dipecah-pecah menurut penggolongan bisnisnya. Tetapi merupakan 

kebutuhan pula agar bisnis yang telah dipecah-pecah tersebut, yang masing-masing akan menjadi 

Perseroan Terbatas yang mandiri masih dalam kepemilikan yang sama dengan pengontrolan 

yang tersentralisasi dalam batas-batas tertentu. Untuk itu, pecahan-pecahan perusahaan tersebut 

bersama-sama dengan perusahaan-perusaan lain yang mungkin telah terlebih dahulu ada, dengan 

pemilik sama atau minimal ada hubungan khusus, dimiliki dan dikomandoi oleh suatu 

perusahaan yang mandiri pula. Perusahaan pemilik (dan pengomando) ini yang disebut 

perusahaan holding.
91

 Holding Company di Indonesia atau yang dikenal juga dengan perusahaan 

grup contohnya: Sinar Mas Group, Salim Group, Bakrie Group, Lippo Group, dan lain 

sebaginya. 
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Perkembangan terkini menunjukkan bahwa perusahaan grup menjadi bentuk usaha yang 

banyak dipilih oleh pelaku usaha di Indonesia. Pembentukan atau pertumbuhan perusahaan grup 

ini tidak dapat dilepaskan dari realitas bisnis yang terjadi, ketika pengelolaan usaha melalui 

perusahaan grup dianggap lebih memberikan manfaat ekonomi dibandingkan dengan perusahaan 

tunggal. Perubahan dari perusahaan tunggal menjadi perusahaan grup merupakan implikasi dari 

perubahan strategi dan struktur suatu perusahaan.
92  

Berikut adalah dua alasan utama pembentukan atau pengembangan perusahaan grup:
93  

 

a. Upaya mengakomodasi peraturan perundangan-perundangan. 

Peraturan perundang-undangan, yang berimplikasi kepada terbentuknya perusahaan grup 

biasanya melibatkan kepentingan ekonomi pengelolaan kekayaan negara/daerah dari badan 

usaha milik negara atau daerah. Peraturan perundang-undangan yang berimplikasi kepada 

terbentuknya perusahaan grup antara lain: 

1) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1960 tentang Nasionalisme Semarangsche 

Stoomboot En Prauwen Veer (S.S.P.V) dan Semarang Veer yang berimplikasi kepada 

terbentuknya perusahaan grup melalui pemisahan usaha S.S.P.V sebagai Holding 

Company yang memegang seluruh saham-saham dari N.V. Semarang Veer dam N.V 

Semarang Dock Works. Pembentukan Holding Company S.S.P.V dicapai melalui 

pemisahan usaha. 

2) Surat Menteri Keuangan No/ 5-326/MK.016/1995 mengenai konsolidasi tiga pabrik 

semen milik pemerintah yaitu PT. Semen Tonasa, PT. Semen Padang, dan PT. Semen 

Gresik. Konsolidasi terhadap ketiga pabrik semen milik pemerintah berimplikasi kepada 

                                                           
92

 Sulistiowati 1, Op.Cit, hlm. 2-3 
93

 Ibid, hlm. 64-65
 



terbentuknya Grup Semen Gresik yang terdiri dari PT Semen Gresik sebagai induk 

perusahaan, sedangkan PT Semen Tonasa dan PT Semen Padang sebagai anak 

perusahaan. 

3) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1997 mengenai pengalihan kepemilikan seluruh 

saham Pemerintah pada industri pupuk PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur 

Tbk., PT Petrokimia Gresik yang dialihkan kepemilikannya kepada PT Pupup Sriwidjaja 

(Persero). 

b. Strategi perusahaan untuk memperoleh manfaat ekonomi konstruksi perusahaan grup.  

Alasan kedua yang mendorong pembentukan atau pengembangan perusahaan grup adalah 

bagian strategi perusahaan untuk memperoleh manfaat ekonomi atas pembentukan atau 

pengembangan perusahaan grup. Pembentukan atau pengembangan konstruksi perusahaan grup 

merupakan artikulasi strategi perusahaan melalui ekspansi usaha bagi tercapainya penguasaan 

ekonomi dalam skala yang lebih besar atau menjamin ketersediaan penyediaan bahan yang lebih 

kontinu.
94  

Selain itu, alasan ekonomi pembentukan perusahaan grup atau holding company antara 

lain meliputi upaya mendorong proses penciptaan nilai, mensubtitusi definisi manajemen di 

anak-anak perusahaan, mengoordinasikan angkah untuk menembus akses ke pasar internasonal, 

mencari sumber pendapatan yang lebih murah, mengalokasikan modal dan melakukan investasi 

yang strategis, dan mengembangkan kemampuan manajemen puncak. 

Apapun yang menajdi alasan pembentukan holding company/perusahaan grup diatas, 

tidak menghilangkan tujuan pembentukan perusahaan grup untuk memperoleh manfaat ekonomi 

atau tergabungnya induk dan anak-anak perusahaan. 
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3. Tujuan Pendirian Holding Company 

Pada umumnya tujuan pendirian Holding Company pada umumnya adalah untuk 

menciptakan suatu kelompok usaha yang kuat, stabil, dan dapat memupuk keuntungan bagi 

perusahaan dengan satu induk pemilik saham mayoritas sehingga dapat mengontrol dan 

mengarahkan kegiatan anak perusahaan. Munir Fuady dalam bukunya yang berjudul Hukum 

Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis mengungkapkan keuntungan dari keberadaan suatu 

holding company, yaitu:
95  

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 dan klaim 

dari pihak ketiga terhadap suatu anak perusahaan tidak dapat dibebankan kepada anak 

perusahaan yang lain, walaupun masing-masing anak perusahaan tersebut masih dalam suatu 

grup usaha, atau dimiliki oleh pihak yang sama.  

 
b. Hak pengawasan yang lebih besar 

 
Kadangkala perusahaan holding dapat melakukan kontrol yang lebih besar terhadap anak 

perusahaan, sungguhpun misalnya memiliki saham di anak perusahaan kurang dari 50%. Hal 

seperti ini dapat terjadi antara lain dalam hal-hal sebagai berikut: 

1) Eksistensi perusahaan holding dalam anak perusahaan sangat diharapkan oleh 

anak perusahaan. Bisa jadi disebabkan karena perusahaan holding dan/atau 

pemiliknya sudah sangat terkenal. 

2) Jika pemegang saham lain selain perusahaan holding tersebut banyak dan 

terpisah-pisah. 

3) Jika perusahaan holding diberi hak veto. 
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c. Pengontrolan yang lebih mudah dan efektif 

Perusahaan holding dapat mengontrol seluruh anak perusahaan dalam suatu grup usaha, 

sehingga kaitannya lebih mudah diawasi. 

 
d. Operasional lebih efisien 

 
Dapat terjadi bahwa atas prakarsa dari perusahaan holding, masing-masing anak 

perusahaan dapat saling bekerja sama, saling membantu satu sama lain, saling meinjam sumber 

daya manusia dan sebaginya. Disamping itu, kegiatan masing-masing anak perusahaan tidak 

overlapping, sehingga dapat meningkatkan efisiensi perusahaan. 

 
e. Kemudahan sumber modal 

Karena masing-masing anak perusahaan lebih besar dan lebih bonafid dalam suatu 

kesatuan dibandingkan jika masing-masing lepas satu sama lain, maka kemungkinan 

mendapatkan dana oleh anak perusahaan dari pihak ketiga relatif lebih besar. Disamping itu, 

perusahaan holding maupun anak perusahaan lainnya dalam grup yang bersangkutan dapat 

memberikan berbagai jaminan hutang terhadap hutangnya anak perusahaan yang lain dalam grup 

yang bersangkutan. 

 
f. Keakuratan keputusan yang diambil 

Karena keputusan diambil secara sentral oleh perusahaan holding, maka tingkat akurasi 

keputusan yangg diambil dapat lebih terjamin dan lebih prospektif. Hal ini disebabkan, 

disamping karena staf manajemen perusahaan holding mempunyai kesempatan untuk 

mengetahui persoalan bisnis lebih banyak, karena dapat memperbandingkan dengan anak 

perusahaan lain dalam grup yang sama, bahkan mungkin belajar dar pengalaman anak 

perusahaan lain tersebut, walaupun begitu, manfaat seperti ini tidak dipunyai perusahaan dalam 

grup konglomerat investasi. 



Konstruksi perusahaan grup dianggap sebagai bentuk usaha yang paling mampu 

memenuhi kebutuhan kegiatan usaha berskala besar dan memiliki lini usaha terdiversifikasi.
96

 

Konstruksi perusahaan grup juga memudahkan perusahaan yang bersangkutan untuk mengatasi 

berbagai permasalahan menyangkut operasional perusahaan yang berada pada wilayah yurisdiksi 

berbeda.
97

 Selain itu, struktur perusahaan grup juga berfungsi sebagai wahana yang digunakan 

untuk melindungi kepentingan bisnis anggota perusahaan grup dari berbagai hambatan regulasi 

yang ada.
98

 

Sedangkan kerugian dari eksistensi holding company antara lain adalah:
99

 

1. Pajak ganda.  

Dengan adanya perusahaan holding, maka terjadilah pembayaran pajak berganda. Hal ini 

disebabkan karena adanya kemungkinan pemungutan pajak ketika deviden diberikan kepada 

perusahaan holding sebagai pemegang saham. Kecuali perusahaan holding merupakan 

perusahaaan modal ventura, yang memegang saham sebagai penanaman modal pada investee 

company. Dalam hal ini undang-undang pajak yang sekarang tidak memberikan pajak ganda. 

2. Lebih birokratis.  

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. 

3. Management one man show.  

Keberadaan perusahaan holding dapat lebih memberikan kemungkinan akan adanya 

management one man 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. 
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4. 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. 

5. Penutupan usaha.  

Terdapat kecenderungan yang lebih besar untuk menutup usaha dari satu atau lebih anak 

perusahaan jika usaha tersebut mengalami kerugian usaha. 

6. Risiko usaha. Membesarnya risiko kerugian seiring dengan membesarnya keuntungan 

perusahaan. 

 

 

 

 

 

4. Jenis-jenis Holding Company 

1) Ditinjau dari kegiatan perusahaan induk 

Holding company dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu:
100  

a. Investment Holding Company 

Pada investment holding company induk perusahaan hanya melakukan penyertaan saham 

pada anak perusahaan, tanpa melakukan kegiatan pendukung ataupun kegiatan operasional. 

Induk perusahaan memperoleh pendapatan hanya dari deviden yang diberikan oleh anak 

perusahaan. 

b. Operating Holding Company 
 

Pada operating holding company, induk perusahaan menjalankan kegiatan usaha dan 

mengendalikan anak perusahaan. Kegiatan usaha induk perusahaan biasanya akan menentukan 

jenis izin usaha yang harus dipenuhi oleh induk perusahaan tersebut. 
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Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Tentang 

Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal terdapat definisi 

Investment Holding Company dan Operating Holding Company yaitu:
101

 

“Pasal 1 huruf a butir 24 : Perusahaan Induk (Holding Company) atau Perusahaan 

Investasi (Invesment Company) adalah suatu perusahaan yang sebagian besar 

pendapatannya hanya berasal dari penyertaan pada perusahaan-perusahaan lain. 

Pasal 1 huruf a butir ke 25: Perusahaan Induk Operasional  (Operating  Holding  

Company ) adalah suatu perusahaan yang pendapatannya berasal dari penyertaan 

pada perusahaan lain dan kegiatan usaha lainnya.” 

 

2) Holding Company berdasarkan sifatnya yang terbagi menjadi tiga jenis yaitu:
102

 

a. Grup Usaha Vertikal 

Grup usaha vetikal berarti  bahwa jenis usaha dari masing-masing perusahaan masih 

tergolong serupa, hanya produk yang dihasilkan saja yang berbeda, misalnya: ada subsidiary 

company yang menyediakan bahan baku, sementara subsidiary company lainnya memproduksi 

bahan setengah jadi atau bahan jadi. Dengan demikian grup usaha ini menguasai suatu jenis 

produksi dari hulu hingga hilir. 

b. Grup Usaha Horizontal 

 Grup usaha horizontal berarti bahwa jenis usaha dari masing-masing perusahaan tidak 

ada kaitannya satu sama lain. 

c. Grup Usaha Kombinasi 

Grup usaha kombinasi berarti bahwa terdapat jumlah perusahaan yang jenis usahanya 

berada pada satu line business yang sama, sementara beberapa perusahaan laingnnya memiliki 

jenis usaha yang tidak ada kaitannya satu sama lain. 
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Holding Company juga dapat diklasifikasikan dengan menggunakan berbagai kriteria 

berupa tinjauan dan keterlibatannya dalam berbisnis, keterlibatan dalam hal pengambilan 

keputusan, dan keterlibatan equity sebagai berikut.
103

 

a. Ditinjau dari keterlibatan Holding Company dalam berbisnis 

Jika dipakai kriteria berupa keterlibatan Holding Company dalam berbisnis sendiri (tidak 

lewat perusahaan anak), klasifikasinya adalah: 

1. Holding Company semata-mata 

Secara de facto ia tidak melakukan bisnis sendiri dalam praktek dan dimaksudkan hanya 

untuk memegang saham dan mengontrol perusahaan anaknya. 

2. Holding Company beroperasi 

Disamping bertugas memegang saham dan mengontrol perusahaan anak, ia juga 

melakukan bisnis sendiri. 

 

b. Ditinjau dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan 

Kategori sampai sejauh mana Holding Company ikut terlibat dalam pengambilan 

keputusan perusahaan anaknya sendiri adalah: 

1. Holding Company Investasi (Pemegang Saham Pasif)
104

 

Di sini, holding company memiliki saham pada perusahaan anaknya semata-mata hanya 

untuk investasi, tanpa perlu mencampuri soal manajemen dari perusahaan anak. Oleh karena itu, 

kewenangan mengelola bisnis sepenuhnya atau sebagian besar berada pada perusahaan anak. 
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2. Holding Company Manajemen 

Di sini, holding company ikut mencampuri, atau setidak-tidaknya memonitor terhadap 

pengambilan keputusan bisnis dari perusahaan anak. 

Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa Undang-Undang Perseroan Terbatas 

belum mengatur mengenai holding company, namun demikian dalam Keputusan Ketua Badan 

Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga  Keuangan Tentang Pedoman Penilaian Dan Penyajian 

Laporan Penilaian Usaha Di Pasar Modal terdapat definisi investment holding company dan 

operating holding company yaitu:
224

 

 

Pasal 1 huruf a butir ke 24: Perusahaan Induk (Holding Company) atau 

Perusahaan Investasi (Investment Company) adalah suatu perusahaan yang 

sebagian besar pendapatannya hanya berasal dari penyertaan pada perusahaan-

perusahaan lain. 

Pasal 1 huruf a butir ke 25: Perusahaan Induk Operasional (Operating Holding 

Company) adalah suatu perusahaan yang pendapatannya berasal dari penyertaan 

pada perusahaan lain dan kegiatan usaha lainnya. 

 

c. Ditinjau dari segi keterlibatan equity 

Jika melihat sampai sejauh mana Holding Company terlibat dalam saham (equality), 

pembagiannya adalah sebagai berikut: 

1. Holding Company Afiliasi
105

 

Holding Company memegang kurang dari 51 % saham perusahaan anaknya. 

2. Holding Company Subsidiary
106

 

Holding Company memegang 51% bahkan lebih saham perusahaan anaknya 

3. Holding Company Kompetitif
107
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 Holding Company Subsidiary adalah suatu perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan lain sebagai 
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Holding Company ini memegang tidak sampai 51% saham perusahaan anaknya, tetapi 

tidak kompetitif dibandingkan dengan pemegang saham lainnya. 

4. Holding Company Kombinasi
108

 

Holding company ini adalah kombinasi dari holding company afiliasi, subsidiary, non-

kompetitif. Dimana ia memegang saham pada beberapa perusahaan anak sekaligus, ada yang 

memegang 51% saham bahkan lebih, ada yang kurang dari 51% saham, dan kompetitif atau non-

kompetitif. 

 
 

 

5. Syarat Pendirian Holding Company di Indonesia 

Pendirian Holding Company di Indonesia pada dasarnya belum memiliki aturan yang 

pasti, karena belum ada ditetapkan mengenai undang-undang tentang holding company di 

Indonesia sampai saat ini. Namun demikian untuk mendapat pemahaman yang lebih mendalam 

maka dapat kita lihat mengenai pendirian holding company di negara-negara selain di Indonesia. 

Di Inggris misalnya, section 736 dan 736 A, 1989 Act, mengatur dan mendefinisikan 

ulang (redefinition) mengenai holding dan subsidiary. Pendefinisian kembali itu merupakan 

konsep umum (general concept) mengenai group company sebagai langkah mengakomodasi 

program European Community (EC).
109

 Berdasarkan acuan section 736, ada tiga cara untuk 

mendirikan subsidiary dengan acuan sebagai berikut:
110

 

1. Satu perseroan (A) pemegang hak suara mayoritas (hold a mayority interest of the 

voting rights) pada perseroan lain (B), dan hal itu disebut perseroan A memegang 

“kontrol suara” (voting control) atas perseroan B. 

2. Apabila satu perseroan (A) pemegang saham pada perseroan lain (B), dan 

perseroan A tadi dapat menunjuk dan memberhentikan anggota Direksi perseroan 

B, dalam hal itu perseroan A sebagai perseroan induk dan perseroan B sebagai 
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perseroan anakdimana perseroan A sebagai perseroan induk “mengontrol direksi” 

(director control) atas perseroan BApabila suatu Perseroan (A), merupakan 

pemegang saham atas perseroan lain (B) dan perseroan A mengontrol sendirian 

atau berdasarkan kesepakatan dengan pihak pemegang saham yang memiliki hak 

suara mayoritas terhadap perseroan B, maka dalam hal ini perseroan A disebut 

mengontrol perseroan B berdasar kesepakatan (contract control). Selanjutnya 

menurut ketentuan section 736 dimaksud, apabila perseroan lain (C) didirikan dan 

menjadi subsidiary dari perseroan B, sedang perseroan B merupakan subsidiary 

dari perseroan A, maka perseroan C dianggap menjadi subsidiary dari perseroan 

A. 

 

Karena bentuk holding company di Indonesia pada umumnya berbentuk Perseroan 

Terbatas maka syarat dan ketentuan pendirian holding company tunduk kepada aturan dalam 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam mendirikan 

Perseroan Terbatas harus lebih dahulu dipenuhi persyaratan yang terdapat di dalam pasal 7 

undang-undang Perseroan Terbatas, yaitu:
111

  

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

dibuat dalam bahasa Indonesia. 

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 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 

mengeluarkan saham baru kepada orang lain.  

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

pemegang saham tetap kurang dari dua (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 oada ayat (5) serta ayat 

(6) tidak berlaku bagi: 

a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki negara atau; 
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b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kriling, dan 

penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian dan lembaga 

sebagimana diatur dalam undang- undang tentang Pasar Modal. 

 

Berdasarkan isi pasal diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mendirikan suatu holding 

company yang berbentuk perseroan terbatas harus memiliki dua atau lebih pemegang saham, 

kecuali perusahaan holding dimiliki oleh negara atau lembaga-lembaga sebagimana yang diatur 

dalam Undang-undang Pasar Modal. Perusahaan yang didirikan harus mempunyai maksud dan 

tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, 

ketertiban umum, dan/atau kesusilaan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Perseroan 

Terbatas.  

Dari bunyi pasal 2 Undang-undang Perseroan Terbatas dapat disimpulkn bahwa 

keberadaan bentuk investment holding company adalah bentuk holding company yang tidak 

diperbolehkan di Indonesia karena investmen holding company karena perusahaan induk tidak 

menjalankan kegiatan usaha. Maka dari itu bentuk holding yang diperbolehkan di Indonesia 

adalah Operating Holding Company. 

 

6. Prosedur Pembentukan Holding Company 

Setidak-tidaknya proses pembentukan perusahaan holding dapat dilakukan dengan 3 

(tiga) prosedur, yaitu: prosedur residu, prosedur penuh, prosedur terprogram.
112  

a. Prosedur residu
 

Dalam hal ini, perusahaan asal dipecah-pecah sesuai dengan masing-masing sektor usaha. 

Perusahaan yang dipecah-pecah tersebut telah menjadi perusahaan yang mandiri,sementara 

sisanya (residu) dari perusahaan asal dikonversi menjadi perusahaan holding, yang juga 
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memegang saham pada perusahaan pecahan tersebut dan perusahaan-perusahaan lainnya jika 

ada. 

 

 

 

Pembentukan Perusahaan Holding 

Lewat Prosedur Residu
113

 

Bagan I : Prosedur Residu I 

b. Pr 

osedur penuh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan II : Prosedur Residu II 
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Keterangan Diagram  

X  : Perusahaan asal 

X1  : Bagian dari bisnis perusahaan asal yang idak perlu dimandirikan 

X2 (Bagan I) : Bagian dari bisnis perusahaan yang perlu dimandirikan 

X2 (Bagan II) : Perusahaan yang dulunya merupakan induk perusahaan dari perusahaan P, Q, R 

P, Q, R  : Pecahan dari perusahaan X2 yang  sudah mandiri 

A, B, C     : Perusahaan yang telah terlbih dahulu ada, tetapi dengan kepemilikan yang 

sama/berhubungan dengan pemilik X, dan sahamnya akan dialihakan ke X 

X3 : Perusahaan yang dulunya merupakan induk perusahaan dari perusahaan A, B, C 

X4  : Perusahaan Holding (Induk Perusahaan) 

 

 

b. Proses Penuh 

Prosedur penuh ini sebaiknya dilakukan jika sebelumnya tidak terlalu banyak terjadi 

pemecahan/pemandirian perusahaan, tetapi masing-masing perusahaan dengan kepemilikan yang 

sama/berhubungan saling terpencar-pencar, tanpa terkonsentrasi dalam suatu perusahaan 

holding. Dalam hal ini, yang menjadi perusahaan holding bukan sisa dari perusahaan asal seperti 

pada proses residu, tetapi perusahaan penuh dan mandiri. Perusahaan mandiri calon perusahaan 

holding ini dapat berupa: 

1) Dibentuk perusahaan baru, ataupun 

2) Diambil alih dari suatu perusahaan yang sudah ada tetapi masih dalam kepemilikan 

yang sama atau berhubungan, ataupun 

     P       Q            R    A     B  C 



3) Diakuisisi perusahaan lain yangg sudah terlebih dahulu ada, tetapi dengan 

kepemilikan yang berlainan dan tidak mempunyai keterkaitan satu sama lain. 

Pembentukan Perusahaan Hodling 

Lewat Prosedur Penuh
114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

A, B, C, D : Merupakan perusahaan-perusahaan yang mandiri dan tidak saling berhubungan, 

yang hampir kolaps 

X : Perusahaan lain yang memiliki modal besar yang membeli saham mayoritas dari 

perusahaan A, B, C, D dan menjadi Holding Company (Induk Perusahaan A, B, C, D) 
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Tipe A 

I. A  B  C  D 

II.                 X 

 

 

          A       B        C           D 

Tipe B 

I. A  B  C  D 

II.           A 

 

 

      B          C       D 



 

 

 

 

Keterangang: 

A, B, C, D (I):  Merupakan perusahaan-perusahaan yang tidak saling berhubungan 

A (II)     : Perusahaan pemilik modal yang membeli saham mayoritas dari perusahaan B, C, 

D dan sekaligus menjadi perusahaan Holding (induk perusahaan B, C, D) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

A, B, C (I) : Perusahaan yang saling berhubungan 

Y (I) : Perusahaan lain yang tidak saling berhubungan 

Y (II) : Perusahaan pemilik modal yang membeli saham mayoritas dari perusahaan A, B, C 

dan menjadi Perusahaan Holding (Induk perusahaan A, B, C) 

c. Prosedur terprogram 

Adakalanya, sudah sejak semula orang-orang bisnis telah sadar akan pentingnya 

perusahaan holding. Sehingga awal start bisnis sudah terpikir untuk membentuk suatu 

Tipe C 

I. A   B   C  Y 

  

II.     Y 

 

  A  B     C 



perusahaan holding. Karenanya, perusahaan yang pertama sekali didirikan dalam grup nya 

adalah perusahaan holding. Kemudian untuk setiap bisnis yang dilakukan, akan dibentuk atau 

diakuisisi perusahaan lain, dimana perusahaan holding sebagai pemegang saham biasanya 

bersama-sama sebagai anak perusahaan dapat terus berkembang jumlahnya seirama dengan 

perkembangan bisnis dari grup usaha yang bersangkutan.
115  

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

A  : Calon perusahaan Holding 

A1  : Perusahaan Holding 

B, C, D : Perusahaan baru dibentuk (anak perusahaan). Memegang saham dari sejak 

perusahaan baru dibentuk 

X, Y, Z : Perusahaan lain dengan kepemilikan yang berbeda / tidak saling berhubungan. 

Pemegangan saham melalui akuisisi 

 

7. Pengaturan Holding Company dalam Hukum Perusahaan 

Dalam peraturan perundang-perundangan di Indonesia, tidak ada yang mengatur secara 

spesifik mengenai holding company atau parent company atau perusahaan induk. 
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Di Inggris, berdasarkan Section 736 dan 736 A, 1989 Act, ada tiga cara untuk mendirikan 

subsidiary dengan acuan sebagai berikut:
116  

a. Satu Perseroan (A) pemegang hak suara mayoritas (hold a majority of the 

voting rights) pada Perseroan lain (B), dan hal itu disebut Perseroan A 

memegang “kontrol suara” (voting control) atas Perseroan B. 

b. Apabila satu Perseroan (A) pemegang saham pada Perseroan lain (B), dan 

Perseroan (A) tadi dapat menunjuk dan memberhentikan anggota Direksi 

Perseroan (B), dalam hal itu Perseroan (A) sebagai Perseroan Induk dan 

Perseroan (B) sebagai Perseroan Anak dimana Perseroan (A) sebagai 

Perseroan induk “mengontrol Direksi” (director control) atas Perseroan (B). 

c. Apabila satu Perseroan A, merupakan pemegang saham atas Perseroan lain 

(B) dan Perseroan (A) mengontrol sendirian atau berdasar kesepakatan dengan 

pihak pemegang saham yang memiliki hak suara mayoritas terhadap Perseroan 

(B), maka dalam hal ini Perseroan (A) disebut mengontrol Perseroan (B) 

berdasar kesepakatan (contract control). 

M. Yahya Harahap, S.H. menjelaskan, bahwa di Amerika, ada juga yang mengatur dan 

mendefiinisikan Parent Company atau Holding Company, Subsidiary dan Affiliate. Menurut 

Yahya, Parent atau Holding Company merupakan penciptaan Perseroan yang khusus disiapkan 

memegang saham Perseroan lain untuk tujuan investasi baik tanpa maupun dengan “kontrol” 

yang nyata (without or with actual control).
117  

Lebih lanjut, M. Yahya Harahap menjelaskan apa yang dikemukakan pada Section 736 

dan 736 A 1989 Act Inggris maupun definisi di Amerika, hampir sama dengan pengertian yang 

dikemukakan pada Penjelasan Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan 

Terbatas (“UUPT 1995”). Penjelasan ini mengatakan, yang dimaksud dengan “Perusahaan 

Anak” (subsidiary) adalah Perseroan yang mempunyai hubungan khusus dengan Perseroan 

lainya yang dapat terjadi karena:
118  

a. lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh induk perusahaannya; 
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b. lebih dari 50% (lima puluh persen) suara dalam RUPS dikuasai oleh induk 

perusahaannya; dan atau 

c. kontrol atas jalannya perseroan, pengangkatan, dan pemberhentian Direksi dan 

Komisaris sangat dipengaruhi oleh induk perusahaannya. 

Dengan demikian, apa yang dikemukakan pada Penjelasan Pasal 29 UUPT 1995 masih dianggap 

relevan sebagai landasan memahami dan menerapkan Perseroan Induk (Parent atau Holding 

Company) dan Perseroan Anak (Subsidiary). Berbeda dengan Undang- Undang Perseroan 

Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 yang memuat sedikitnya lima pasal yang mengatur mengenai 

relasi antara induk dan anak perusahaan, yaitu diantaranya Pasal 30 yang berbunyi: 

“Perseroan dapat membeli kembali saham yang telah dikeluarkan dengan 

ketentuan : 

a. Dibayar dari laba bersih sepanjang tidak menyebabkan kayaan bersih perseroan 

menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan yang 

diwajibkan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. 

b. Jumlah nilai nominal seluruh saham yang dimiliki perseroan bersama dengan yang 

dimiliki oleh anak perusahaan dan gadai saham yang dipegang, tidak melebihi 

10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan. dipegang, tidak 

melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan. 

 

 

8. Pembentukan  Holding   Company     BUMN   dalam  Perspektif   

 Hukum  Perusahaan 

Pembentukan Holding company pada BUMN dilakukan untuk meningkatan daya saing 

melalui restrukturisasi, peningkatan efisiensi dan ekspansi bisnis. Pengelompokan unit-unit 

usaha BUMN dilakukan dengan berdasarkan sektor dan karakteristik usaha murni bisnis atau 

pelayanan publik. Pembentukan holding terfokus (focused holding) adalah untuk menciptakan 

sinergi yang maksimum dari BUMN yang mempunyai bisnis yang sama.
119
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Pembentukan holding yang merupakan penyesuaian strategi (strategy aligment) dan 

pembentukan sinergi (sinergy creation) menjadi pilihan yang rasional untuk BUMN yang berada 

dalam sektor yang sama tetapi memiliki produk maupun sasaran pasar yang berbeda, tingkat 

kompetisi yang tinggi, prospek bisnis yang cerah dan kepemilikan pemerintah yang masih 

dominan.
120  

UU BUMN mengenal adanya tiga kepemilikan saham yang dapat mengakibatkan adanya 

Holding Company yaitu penggabungan, peleburan dan pengambilalihan dan pemisahan. Pasal 65 

UU BUMN menyatakan bahwa ketentuan mengenai penggabungan, peleburan atau 

pengambilalihan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan pemerintah tersebut yaitu 

Peraturan Pemenerintah No. 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan 

dan Pembubaran BUMN. 

Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2005, tata cara penggabungan, 

peleburan, dan pengambilalihan BUMN persero diatur di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 

2007 tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas 

pembentukan holding dapat dilakukan dengan cara penggabungan, peleburan, pengambilalihan 

dan pemisahan. UU PT memberikan definisi dari penggabungan sebagai: 

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk 

mengabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan 

aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum 

kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan 

hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. 
 

Dari  pengertian  penggabungan  diatas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa penggabungan 

merupakan merger dari dua perseroan atau lebih menjadi satu perseroan dan perseroan yang 

menggabungkan diri dengan perseroan lain berakhir atau bubar demi hukum. Aktiva dan pasiva 
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perseroan yang menggabungkan diri karena hukum beralih sepenuhnya kepada perseroan yang 

menerima penggabungan. 

Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pasal 1 Ayat 

(11) dijelaskan bahwa: 

Pengambilalihann (Akuisisi) adalah perbuatan hukum  yang  dilakukan  oleh  

Badan  Hukum  atau  orang  perseorangan  untuk mengambilalih saham Perseroan 

yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut. 

Terdapat dua macam akuisisi yaitu akuisisi yuridis dan akusisi ekonomis. Akuisis yuridis 

adalah pengambilalihan perusahaan melalui pengambilalihan saham dari perusahaan yang 

bersangkutan, sedangkan akuisisi ekonomis adalah pengambilalihan aset dari perusahaan yang 

diambil alih hanya semata-mata asetnya.
121

  

Pemisahaan (spin off) juga merupakan juga merupakan salah satu cara pembentukan 

holding company. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pasal 1 Ayat 

(12) dijelaskan bahwa: 

Pemisahan adalah sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk 

memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan 

beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva 

dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan atau lebih. 

 

Dari definisi diatas dapat ditarik elemen pokok pemisahan yaitu:
122  

1. Pemisahan merupakan persetujuan perseroan yang memisahkan dengan yang 

menerima pemisahan 

2. Yang dipisahkan adalah objek usaha perseroan. Objek perbuatan hukum pemisahan 

adalah “usaha” perseroan yang melakukan pemisahan 

3. Akibat hukum pemisahan adalah beralihnya aktiva dan pasiva perseroan yang 

melakukan pemisahan. 
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UUPT membedakan Pemisahan kedalam 2 (dua) jenis pemisahan yaitu Pemisahan murni 

dan Pemisahan tidak murni. Pemisahan murni adalah Pemisahan yang mengakibatkan seluruh 

aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan lain atau lebih yang 

menerima peralihan dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut berakhir karena hukum. 

Sedangkan pada Pemisahan tidak murni atau spin off adalah Pemisahan yang mengakibatkan 

sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan lain atau 

lebih yang menerima peralihan dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tetap ada. 

Pembentukan Holding BUMN ini pun memiliki hambatan berupa hukum yang tidak 

sesuai. Berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang 

berarti hanya perusahaan induk saja atau Holding yang masuk sebagai kategori BUMN. Jika 

pemerintah akan memasukkan anak perusahaan dalam kategori BUMN, maka akan ada potensi 

hukum yang akan muncul seperti “Penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan 

negara yang dipisahkan” memberikan konsekuensi terhadap anak usaha dari induk perusahaan 

menjadi tidak termasuk kategori BUMN. Langkah yang harus ditempuh adalah revisi BUMN 

dalam UU nomor 19 Tahun 2003 sehingga dapat memperjelas status hukum anak usaha BUMN 

terkait dengan penyertaan modal dari negara kepada BUMN dan anak usahanya.
123
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. RUANG LINGKUP PENELITIAN 

Ruang lingkup penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akibat hukum 

restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara pada anak perusahaan Holding Company (Studi pada 

PT Perusahaan Gas Negara Tbk.) pelaksanaan restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara yang 

dilakukan melalui pembentukan Holding Company terhadap beberapa aspek antara lain aspek 

hukum, aspek keuangan, aspek teknis (operasional), dan aspek hukum (legal). 

Aspek hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah aspek hukum terkait organisasi 

manajemen perusahaan, kepemilikan saham, tanggung jawab terhadap mitra bisnis, perjanjian 

dengan kreditor, serta lisensi dan perijinan.  

Dalam aspek Keuangan, penulis akan membahas dari segi .  

 

B. SUMBER DATA 

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah 

data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), sementara data sekunder 

adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Sumber data primer juga dapat 

berupa data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, data responden 

melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan 

nara sumber 



Sedangkan sumber data sekunder dapat berupa buku teks yang berisi mengenai prinsip-

prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai 

kualifikasi tinggi, catatan atau dokumentasi perusahaan berupa absensi, gaji, laporan keuangan 

publikasi perusahaan, laporan pemerintah, data yang diperoleh dari majalah, dan lain sebagainya. 

1. Sumber Data Primer  

Sumber data primer yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari hasil wawancara 

peneliti dengan narasumber, yaitu: 

a. Bapak Syaiful, selaku Head Regional PT PGN SBU III 

b. Romel Manurung, selaku Manager Operasional PT PGN SBU III 

Dalam penelitian ini sumber data primer peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah 

sebagai berikut : 

(1) PP No. 19/1965 Dasar Hukum Pendirian . 

(2) UU Migas No.22 Tahun 2001. Dengan telah disahkannya UU Migas, maka 

kerangka hukum bisnis migas di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan, 

tidak hanya terjadi di sektor hulu tetapi juga pada sektor hilir dimana perusahaan 

melakukkan kegiatan usahanya saat ini. 

(3) Undang-undang RI N0 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. 

(4) Undang-undang RI No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 

(5) KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Govermace 

pada Badan Usaha Milik Negara. 

(6) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2001 tentang Tim 

Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara 



(7) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan 

Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan 

PT Pertamina. 

 Selain menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan menjadi bahan 

penulisan, peneliti juga melakukan wawancara kepada narasumber, yakni pegawai yang 

bekerja di PT Perusahaan Gas Negara, sebagai sumber data primer, yang hasilnya kemudian 

digunakan sebagai bahan acuan dalam penulisan skripsi ini.  

 

2. Sumber Data Sekunder  

Sumber data sekunder yang utama adalah buku teks yang berisi mengenai prinsip-prinsip 

dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi 

tinggi, , catatan atau dokumentasi perusahaan data pegawai, gaji, laporan keuangan publikasi 

perusahaan, laporan pemerintah, data yang diperoleh dari majalah, dan lain sebagainya. 

Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan meliputi :  

a. Buku-buku ilmiah dibidang hukum;   

c. Jurnal ilmiah  

e. Laporan Tahunan PT Perusahan Gas Negara 

 

3. Sumber Data Tertier  

Sumber data tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap 

bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tertier yang digunakan 

meliputi :  

a. Kamus Besar Bahasa Indonesia  



b. Kamus hukum 

c. Situs internet yang berkaitan dengan restrukturisasi BUMN melalui Holding Company 

 

C. Metode Pengumpulan Data 

Karya ilmiah ini menggunakan metode wawancara dan studi kepustakaan. Studi, 

sebagaimana dikemukakan oleh Nazir. “Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data 

dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, 

dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan”.
124

  

Menurut Nazir studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah 

seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang 

berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian.
125

 Dalam pencarian teori, peneliti 

akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. 

Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari: buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian 

(tesis dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai (internet, koran dll). 

Berdasarkan teori tersebut, studi kepustakaan, merupakan daya yang diperoleh dari 

sumber-sumber kepustakaan. Studi kepustakaan dalam penulisan ini dimaksudkan untuk 

mendapatkan data-data pendukung mengenai restrukturisasi BUMN melalui Holding Company. 

 

D. Analisis Data 

Analisis data bertujuan untuk memberikan makna pada setiap data yang dikumpulkan. 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif. Logika deduktif atau 
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pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum 

kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.  

Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap laporan tahunan PT PGN Tbk., data 

hasil wawancara, dan undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan pengaturan kebijakan 

divestasi saham perusahaan tambang asing di Indonesia, yaitu: 

1. PP No. 19/1965 Dasar Hukum Pendirian . 

2. UU Migas No.22 Tahun 2001. Dengan telah disahkannya UU Migas, maka 

kerangka hukum bisnis migas di Indonesia mengalami perubahan yang 

signifikan, tidak hanya terjadi di sektor hulu tetapi juga pada sektor hilir 

dimana perusahaan melakukkan kegiatan usahanya saat ini. 

3. Undang-undang RI N0 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. 

4. Undang-undang RI No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 

5. KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate 

Govermace pada Badan Usaha Milik Negara. 

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2001 tentang Tim 

Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan 

Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan 

Perseroan PT Pertamina. 

 

Kemudian Penulis menginventarisasi dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan.  

Penulis melakukan pendekatan integrasi keilmuan antara perspektif ilmu hukum dengan 

berbagai teori hukum. Dimana dari sudut pandang teori hukum, ilmu hukum dibagi atas tiga 



lapisan utama, yaitu dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum.
126

 Dimana pendekatan 

conseptual approach dengan melakukan pendekatan integrasi keilmuan antara perspektif ilmu 

hukum dengan teori hukum digunakan dalam mengkaji permasalahan terkait. Pendekatan 

konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam 

ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang 

di dalam ilmu hukum peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertianpengertian 

hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.
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