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KATA SAMBUTAN
KEPALA PUSAT ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM NASIONAL

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan
karunia serta keilmuan yang kita miliki sehingga kita dapat menyelesaikan seluruh
tahapan kegiatan Kelompok Kerja (Pokja) Analisis Dan Evaluasi Hukum, yang dimulai
dengan rapat-rapat Pokja, diskusi publik, focus group discussion, rapat dengan
Narasumber, rapat dengan Kelompok Pakar, Lokakarya, hingga bermuara pada hasil
akhir berupa laporan analisis dan evaluasi hukum yang selesai tepat pada waktunya.
Pusat analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional,
Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Permenkumham Nomor 29 Tahun 2015
tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM, melaksanakan
salah satu tugas dan fungsi yaitu melakukan Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional.
Analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan tidak hanya
untuk memperbaiki materi hukum yang ada (existing), tetapi juga untuk perbaikan
terhadap sistem hukum yang mencakup materi hukum, kelembagaan hukum,
penegakan hukum, dan pelayanan hukum serta kesadaran hukum masyarakat. Hasil
analisis evaluasi adalah berupa rekomendasi terhadap status peraturan perundangundangan yang dianalisis, apakah di ubah, di cabut atau dipertahankan. Mekanisme
evaluasi hukum ini dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk mendeteksi peraturan
perundang-undangan apakah tumpang tindih, disharmonis, kontradiktif, multitafsir,
tidak efektif, menimbulkan beban biaya tinggi, serta tidak selaras dengan nilai-nilai
Pancasila.
Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional membagi Pokja Analisis Dan Evaluasi
Hukum ke dalam 12 Pokja yang pada tahun 2018 mengambil tema terkait Ease of
Doing Business (EODB). Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya yang
dilakukan Pemerintah untuk memperbaiki peringkat EODB yang diharapkan akan
meningkatkan pula minat berusaha di Indonesia yang hal ini tentu akan berdampak
pada akslerasi pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih mapan. Hal ini sejalan
dengan salah satu prioritas nasional yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 yaitu
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meningkatkan daya saing ekonomi melalui iklim investasi yang kondusif. Titik berat
daya saing perekonomian perlu diarahkan pada peningkatan iklim investasi dan
kemudahan berusaha di Indonesia, dan untuk mencapai agenda tersebut,
pemerintah telah melakukan berbagai upaya dimana salah satunya adalah
mengeluarkan berbagai paket deregulasi bidang ekonomi dan penyederhanaan
proses birokrasi.
Laporan hasil analisis dan evaluasi hukum yang berisi berbagai temuan
permasalahan hukum yang timbul dari sebuah peraturan perundang-undangan
dengan dilengkapi berbagai rekomendasi diharapkan dapat dijadikan acuan bagi
Kementerian/Lembaga terkait di dalam mengambil kebijakan, sehingga upaya kita
untuk bersama-sama membangun sistem hukum nasional dapat terwujud.
Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kerja keras para ketua dan anggota
Pokja dengan didampingi oleh para Pakar untuk menyelesaikan tugas dan tanggung
jawabnya di dalam menyusun buku laporan ini. Dan kami tetap membutuhkan
masukan dan kontribusi pemikiran dari para khalayak untuk terus melengkapi
berbagai temuan dan rekomendasi yang ada pada buku ini.

Jakarta, 12 November 2018
Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional

Liestiarini Wulandari, S.H., M.H.
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KATA PENGANTAR
KETUA KELOMPOK KERJA ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM
TERKAIT BADAN USAHA

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat
dan karunia-Nya maka Laporan Akhir Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi
Hukum Nasional terkait Badan Usaha ini dapat diselesaikan.
Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional pada tahun 2018 mengambil tema
terkait Ease of Doing Business (EODB) untuk mendukung upaya Pemerintah
memperbaiki peringkat EODB Indonesia. Hal ini sejalan dengan salah satu prioritas
nasional yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 yakni meningkatkan daya saing
ekonomi melalui iklim usaha yang kondusif. Pengaturan badan usaha, sebagai pelaku
dalam kegiatan bisnis dan ekonomi menjadi penting untuk ditelaah dan dievaluasi
untuk mendukung agenda tersebut.
Dalam kerangka yang lebih besar, analisis dan evaluasi hukum terkait badan
usaha merupakan bagian dari usaha untuk melakukan revitalisasi pengaturan terkait
badan usaha. Penting untuk diperhatikan bahwa dalam melakukan revitalisasi
pengaturan ini, seyogyanya kita tidak lepas dari prinsip dasar (fundamental principle)
dan akar sejarah (history) hukum di Indonesia. Hal yang sama juga perlu diterapkan
dalam mendukung ease of doing business. Karena bagaimanapun, ease of doing
business sejatinya adalah menciptakan kepastian hukum.
Dalam melakukan analisis dan evaluasi, Pokja bekerja selama 9 (sembilan) bulan
terhitung mulai bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018. Pokja
melaksanakan tugas berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi
Republik Indonesia Nomor PHN-14.HN.01.01 Tahun 2018 tentang Pembentukan
Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Badan Usaha dengan personalia
sebagai berikut :
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Penanggung Jawab :

Liestiarini Wulandari, S.H., M.H.

Ketua

:

Dr. Yetty Komalasari Dewi, S.H., ML.I

Sekretaris

:

Viona Wijaya

Anggota

:

1.

Henra Saragih (Kementerian Koperasi dan UMKM)

2.

Wahyu Setiawan (Kementerian BUMN)

3.

Edward James Sinaga (Balitbang Hukum dan HAM
Kementerian Hukum dan HAM)

4.

Maftuh (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum Kementerian Hukum dan HAM)

5.

Siti Yuniarti (Universitas Bina Nusantara)

6.

Muhammad Nur Solikhin (Pusat Studi Hukum dan
Kebijakan Indonesia)

7.

Maman Usman Rasjidi (Centre for Regulatory
Research)

8.

Lina Ghaida (UPH-IEALP)

9.

Tyas Dian Anggraeni (BPHN)

10. Hasanudin (BPHN)
11. Dwi Agustine Kurniasih (BPHN)
12. Iis Trinawati (BPHN)
Sekretariat

:

Gunardi Lumbantoruan (BPHN)

Dalam melaksanakan tugas, Pokja juga dibantu oleh beberapa narasumber yang
kompeten, baik dari kalangan akademisi dan praktisi untuk mempertajam analisis
dan evaluasi yang dilakukan. Seluruh bahan yang diperoleh dari hasil kerja mandiri,
rapat dengan narasumber, Diskusi Publik, Focus Group Discussion tersebut lalu
dianalisis dan dievaluasi secara lebih mendalam untuk menghasilkan rekomendasi
apakah

peraturan

perundang-undangan

tersebut

sebaiknya

dipertahankan,

diperbaiki, atau dicabut.

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN KEMENKUMHAM (Tahun 2018) | iv

Kami menyadari bahwa Laporan Akhir ini masih jauh dari sempurna. Meski
demikian, kami berharap Laporan Akhir ini dapat memberi manfaat dan berguna bagi
pengembangan dan pembinaan hukum nasional khususnya di bidang hukum
perusahaan

Jakarta, Oktober 2018
Ketua Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum
Terkait Badan Usaha,

Dr. Yetty Komalasari Dewi, S.H., ML.I
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BAB I
PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang
Badan usaha memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan

ekonomi nasional.1 Untuk dapat beroperasi dan memberikan hasil yang maksimal
dibutuhkan landasan hukum yang kokoh bagi badan usaha di Indonesia. Hal ini
penting dalam rangka mendukung salah satu agenda pembangunan nasional dalam
RPJMN Tahun 2015 – 2019 yakni Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan
Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik. Terminologi Badan Usaha
sendiri dalam peraturan perundang-undangan pertama-tama digunakan dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan pada bagian
ketentuan umum yang menyatakan bahwa Perusahaan adalah setiap bentuk usaha
yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan
memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang
perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan
hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia. 2
Saat ini di Indonesia dikenal beberapa bentuk badan usaha atau perusahaan.
Sebagian besar dari bentuk-bentuk badan usaha tersebut merupakan peninggalan
masa lalu (Pemerintah Belanda). Beberapa di antaranya ada yang telah
menggunakan sebutan dalam bahasa Indonesia, tetapi masih ada juga yang sebagian
tetap mempergunakan bahasa aslinya. Beberapa bentuk badan usaha ini meliputi
Perusahaan

Perseorangan,

Maatschap

(Persekutuan/Perserikatan

Perdata),

Venootschap onder Firma (Persekutuan dengan Firma atau Fa), Commanditaire
Venootschap (Persekutuan Komanditer atau CV), Perseroan Terbatas, dan Koperasi.
Adapun ditinjau dari kepemilikannya, perusahaan dapat dibedakan menjadi Badan
usaha swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan
Usaha Milik Desa. Masing-masing Badan Usaha memiliki kekhasan yang
1

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Badan Usaha di Luar Perseroan Terbatas dan Koperasi,
Jakarta:BPHN, 2012, Hlm. 2
2
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
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membedakan satu dengan yang lain. Karena itu, pengaturan terhadap badan-badan
usaha ini dilakukan dengan aturan-aturan yang terpisah, mencakup peraturan
perundang-undangan yang merupakan warisan kolonial maupun yang sudah
merupakan peraturan perundang-undangan nasional.
Persekutuan Perdata diatur dalam Buku III Bab VIII Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (Burgerlijk Wetboek) sedangkan Firma dan CV diatur dalam Buku I Bab III
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandelyang berlaku
berdasarkan Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Beberapa bentuk Badan Usaha telah diatur melalui UndangUndang tersendiri seperti Perseroan Terbatas yang diatur Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang
diatur dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik
Negara, serta Koperasi berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. 3
Masing-masing Undang-Undang ini kemudian memiliki beberapa peraturan
pelaksana hingga ke tingkat Peraturan Menteri yang mengatur hal-hal yang sangat
teknis.
Di luar persoalan bentuk hukum (legal form) badan usaha, terdapat juga
Undang-Undang lain yang perlu diperhatikan karena memiliki kaitan dengan badan
usaha sepert Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar
Perusahaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Dokumen
Perusahaan. Kedua undang-undang ini lah yang mengintrodusir secara resmi (dalam
perundang-undangan) istilah “Perusahaan” dan “Badan Usaha” yang sebelumnya
merupakan penjelasan dalam Memorie van Toelichting penggantian istilah
“pedagang dan perdagangan” dalam Pasal 2-5 KUHD.4

3

Pada tahun 2012, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian
untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Namun, Undang-Undang Nomor 17
tahun 2012 tentang Perkoperasian dibatalkan dan dinyatakan tidak mengikat oleh Putusan MK
Nomor 28/PUU-X/2013 yang kemudian salah satu diktumnya memerintahkan untuk memberlakukan
sementara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
4
Istilah “perusahaan” merupakan pengganti dari istilah “pedagang” dan “perbuatan perniagaan” yang
sebelumnya diatur dalam Pasal 2 – 5 KUHD. Pada tahun 1938 Dicabut diganti dengan istilah “bedrijf”
yaitu suatu kegiatan dinyatakan sebagai “menjalankan perusahaan” apabila kegiatan tersebut
dilakukan secara terus menerus, terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan bertujuan mencari
laba/keuntungan. Sumber: Lihat Buku Pengantar Hukum Dagang atau Buku 1 Purwosutjipto

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional (Tahun 2018), BPHN KEMENKUMHAM | 2

Dalam perjalanannya, perekonomian Indonesia semakin bertambah besar
beriringan dengan perkembangan ekonomi dunia. Hal ini membawa kebutuhan
maupun tantangan baru bagi dunia usaha. Sementara itu perkembangan pengaturan
hukum terhadap badan usaha relatif lambat berkembang sebagaimana dapat dilihat
pada pengaturan terhadap badan usaha persekutuan (persekutuan perdata, CV, dan
Firma) yang masih merujuk pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab
Undang-Undang Hukum Dagang. Demikian juga Peraturan Perundang-Undangan
lainnya yang telah berlaku relatif cukup lama seperti Undang-Undang tentang Wajib
Daftar Perusahaan, Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan, dan UndangUndang tentang Badan Usaha Milik Negara. Pengaturan berbagai aspek terkait badan
usaha seperti aspek pendirian, pengurusan, permodalan, pembubaran, kewenangan
mewakili dan pertanggungjawaban yang berbeda-beda terhadap masing-masing
badan usaha perlu dievaluasi untuk melihat relevansinya dengan perkembangan
zaman. Persoalan seperti pendaftaran juga perlu ditelaah untuk menjawab
kebutuhan daftar perusahaan yang terintegrasi secara nasional, kemudahan bagi
dunia usaha, dan kepastian hukum. Hal ini mengingat saat ini misalnya untuk PT
terdapat dua rezim pendaftaran yaitu pendaftaran yang mengacu kepada UUPT dan
UU WDP.
Beberapa hal yang dikemukakan di atas menunjukkan pentingnya untuk
melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan
terkait badan usaha, baik yang mengatur mengenai bentuk hukum (legal form) badan
usaha maupun yang mengatur hal-hal lain yang masih memiliki keterkaitan dengan
badan usaha. Analisis dan evaluasi hukum merupakan upaya melakukan penilaian
terhadap hukum, dalam hal ini peraturan perundang-undangan sebagai hukum
positif, yang dikaitkan dengan struktur hukum dan budaya hukum. 5 Dalam kelompok
kerja ini, analisis dan evaluasi hukum dilakukan terhadap setiap peraturan
perundang-undangan yang telah diinventarisasi dengan menggunakan metode 5
Dimensi yang dikembangkan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

5

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum, Jakarta: BPHN, 2017,
Hlm. 7
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Melalui analisis dan evaluasi hukum akan dilakukan identifikasi terhadap
persoalan-persoalan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan terkait
Badan Usaha saat ini di Indonesia baik pada tataran normatif maupun
implementasinya. Hasil analisis dan evaluasi ini dapat menjadi masukan perbaikan
yang objektif terhadap peraturan perundang-undangan yang ada dan diharapkan
dapat menjadi bahan pembangunan hukum di Indonesia terutama di bidang hukum
perusahaan.

B.

Permasalahan
Berdasarkan uraian pada latar belakang, terdapat beberapa permasalahan yang

diidentifikasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi hukum terkait
badan usaha. Adapun permasalahan dalam kegiatan ini adalah:
1. Peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan apa saja yang terkait
dengan badan usaha, yang perlu dilakukan analisis dan evaluasi?
2. Bagaimana analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan perundang-undangan dan
peraturan kebijakan terkait badan usaha, jika ditinjau dari penilaian ketepatan
jenis

Peraturan

Perundang-undangannya;

potensi

tumpang

tindih

atau

disharmoni; pemenuhan asas kejelasan rumusan; kesesuaian norma dengan asas
materi muatan perundang-undangan; dan efektivitas pelaksanaan peraturan
perundang-undangan?
3. Rekomendasi apakah yang harus ditindaklanjuti terhadap Peraturan perundangundangan yang dievaluasi tersebut?

C.

Tujuan Kegiatan
Kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum terkait badan usaha dilaksanakan dengan

tujuan, sebagai berikut:
1. Menginventarisasi peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan
terkait badan usaha, yang teridentifikasi perlu untuk dianalisis dan dievaluasi.
2. Menganalisis

dan

mengevaluasi

peraturan

perundang-undangan

yang

terinventarisasi, berdasarkan penilaian ketepatan jenis Peraturan Perundang-
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undangannya; potensi tumpang tindih atau disharmoni; pemenuhan asas
kejelasan rumusan; kesesuaian norma dengan asas materi muatan perundangundangan; dan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
3. Memberikan rekomendasi terhadap peraturan perundang-undangan yang
terinventarisasi, berdasarkan hasil analisis dan Evaluasi.

D.

Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi
Objek yang dilakukan Analisis dan Evaluasi Hukum adalah peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan badan usaha, yang terdiri dari Undang- Undang,
Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan
perundang-undangan lainnya yang diakui keberadaannya menurut Pasal 8 UndangUndang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
serta peraturan kebijakan yang terkait.

E.

Metode
Metode yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap

peraturan perundang-undangan adalah didasarkan pada 5 (lima) dimensi penilaian,
yaitu:
1.

Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;

2.

Dimensi Potensi Disharmoni;

3.

Dimensi Kejelasan Rumusan;

4.

Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas:

5.

Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan.
Masing-masing dimensi memiliki variabel dan indikator penilaiannya. Penjelasan

mengenai kelima dimensi penilaian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Penilaian Berdasarkan Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi
muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundangundangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa
peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan
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perundang-undangan. Bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki
tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku
bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi
berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian
seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut
yang berupa norma dasar (grundnorm). Peraturan perundang-undangan yang
lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi (lex superioriderogat legi inferior). Dalam sistem hukum
Indonesia peraturan perundang-undangan juga disusun berjenjang sebagaimana
diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Penilaian Berdasarkan Potensi Disharmoni
Penilaian ini dilakukan dengan pendekatan normatif, terutama untuk mengetahui
adanya disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak dan kewajiban,
3) perlindungan, dan 4) penegakan hukum.
3. Penilaian Kejelasan Rumusan
Setiap peraturan perundang-undangan harus disuusn sesuai dengan teknik
penyusunan

peraturan

perundang-undangan,

dengan

memperhatikan

sistematika, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, dnegan menggunakan
bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif
dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang
digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan artian secara
cermat. Sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam
pelaksanaannya.
4. Penilaian Kesesuian Norma dengan Asas
Penilaian ini dilakukan untuk memastikan peraturan perundang-undangan
dimaksud sudah sesuai dengan asas materi muatan sebagaimana yang diatur
dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan. Asas materi muatan meliputi:
a) Pengayoman
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Materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan
perlindungan untuk ketentraman masyarakat.
b) Kemanusiaan
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan
pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat
setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
c) Kebangsaan
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan
sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d)

Kekeluargaan
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan
musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e)

Kenusantaraan
Setiap

materi

muatan

peraturan

perundang-undangan

senantiasa

memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan
peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari
sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
f)

Bhineka Tunggal Ika
Materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan
keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta
budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g)

Keadilan
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan
keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

h)

Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal
yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama,
suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
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i)

Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
Setiap

materi

muatan

peraturan

perundang-undangan

harus

dapat

mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
j)

Keseimbangan, keserasian dan keselarasan
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan
keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu,
masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

5. Penilaian Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan
tujuan yang hendak dicapai serta berdayaguna dan berhasilguna. Hal ini sesuai
dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur
dalam Pasal 5 (huruf a dan huruf e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
Penilaian ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana manfaat dari
pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang
diharapkan. Penilaian ini perlu didukung dengan data empiris yang terkait dengan
implementasi peraturan perundang-undangan.
Penilaian pada dimensi efektivitas, dapat dilakukan dengan menggunakan metode
analisis terhadap beban dan manfaat dari pelaksanaan suatu peraturan
perundang-undangan. Yang pertama kali perlu dilakukan adalah mengumpulkan
data permasalahan efektivitas untuk menentukan isu yang akan dinilai rasio beban
dan manfaatnya. Data empiris yang dibutuhkan adalah data hukum (kebijakan dan
peraturan perundang-undangan), dan data yang berkaitan dengan keekonomian.
Analisis terhadap beban dan manfaat pelaksanaan peraturan perundangundangan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam membuat rekomendasi
bagi suatu peraturan perundang-undangan
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BAB II
ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM

A.

Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan

No
Peraturan
Dasar Hukum
Kelompok Peraturan Perundang-Undangan Terkait Persekutuan Perseorangan, Persekutuan Perdata,
CV, dan Firma
1.
Kitab
Undang-Undang Pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945
Hukum Perdata
2.
Kitab
Undang-Undang Pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945
Hukum dagang
Kelompok Peraturan Perundang-Undangan Terkait Perseroan Terbatas
3.
Undang-Undang Nomor 40 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945
Tahun
2007
tentang
Perseroan Terbatas
4.
Peraturan
Pemerintah 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Nomor 43 Tahun 2011
Indonesia Tahun 1945;
tentang
Tata
Cara 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan
Pengajuan Dan Pemakaian
Terbatas;
Nama Perseroan Terbatas
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara.
5.

6.

7.

Peraturan
Pemerintah 1. Pasal 5 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun
Nomor 47 Tahun 2012
1945;
tentang Tanggung Jawab 2. UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroaan Terbatas.
Sosial
Dan
Lingkungan
Perseroan Terbatas
Peraturan
Pemerintah 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Nomor 29 Tahun 2016
Indonesia Tahun 1945;
tentang Perubahan Modal 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Dasar Perseroan Terbatas
Terbatas.
Kelompok Peraturan Perundang-Undangan Terkait Koperasi
Undang-Undang Nomor 25 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan pasal UUD 1945
Tahun
1992
tentang
Perkoperasian
(Berlaku
kembali
setelah
dibatalkanya
UndangUndang Nomor 17 Tahun
2012 melalui Putusan MK
Nomor 28 /PUU-XI/2013)
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No
8.

Peraturan
Dasar Hukum
Peraturan
Pemerintah 1. Pasal 5 ayat (2) UUD 1945;
Nomor 4 Tahun 1994 2. UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoprasian.
tentang Persyaratan dan
Tata Cara Pengesahan Akta
dan
Pendirian
dan
Perubahan Anggaran Dasar
Koperasi
9.
Peraturan
Pemerintah 1. Pasal 5 ayat (2) UUD 1945;
Nomor 17 Tahun 1994 2. UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
tentang
Pembubaran
Koperasi oleh Pemerintah
10. Peraturan
Pemerintah 1. Pasal 5 ayat (2) UUD 1945;
Nomor 5 Tahun 1995 2. UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
tentang Kegiatan Usaha
Simpan Pinjam
11. Peraturan
Pemerintah 1. Pasal 5 ayat (2) UUD 1945;
Nomor 33 Tahun 1998 2. UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
tentang Model Penyertaan
Pada koperasi
Kelompok Peraturan Perundang-Undangan Terkait Badan Usaha Milik Negara
12. Undang-Undang Nomor 19 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23 ayat (4), dan Pasal 33
Tahun 2003 tentang Badan
Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
Usaha Milik Negara
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar
Haluan Negara Tahun 1999 - 2004;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan
Terbatas;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara.
13. Peraturan
Pemerintah
Nomor 33 Tahun 2005
tentang Tata Cara Privatisasi
Perusahaan Persero

1.

14. Peraturan
Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2005
tentang
Penggabungan,
Peleburan, Pengambilalihan,
Dan Perubahan Bentuk
Badan Hukum Badan Usaha
Milik Negara
15. Peraturan
Pemerintah
Nomor 44 Tahun 2005
tentang
Tata
Cara
Penyertaan
Dan

1.

2.
3.

2.
3.
4.

1.
2.
3.

Pasal 5 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
UU Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik
Negara.
Pasal 5 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
UU Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas;
UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
UU Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik
Negara.
Pasal 5 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
UU Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas;
UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
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No

Peraturan
Penatausahaan
Modal
Negara Pada Badan Usaha
Milik Negara Dan Perseroan
Terbatas
16. Peraturan
Pemerintah
Nomor 45 Tahun 2005
Pendirian,
Pengurusan,
Pengawasan,
Dan
Pembubaran Badan Usaha
Milik Negara
17. Peraturan
Pemerintah
Nomor 72 tahun 2016
tentang Perubahan atas PP
Nomor 44 Tahun 2005

18.

19.
20.

21.

4.

Dasar Hukum
UU Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik
Negara.

1.

Pasal 5 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
2. UU Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas;
3. UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
4. UU Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik
Negara.
1. Pasal 5 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
2. UU Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas;
3. UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
4. UU Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik
Negara.
Kelompok Peraturan Perundang-Undangan Terkait Badan Usaha Milik Daerah
Peraturan
Pemerintah 1 Pasal 5 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun
Nomor 54 Tahun 2017
1945
tentang Badan Usaha Milik 2 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Daerah (BUMD)
Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir
Dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan
Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Permintaan Daerah;
Kelompok Peraturan Perundang-Undangan Terkait Badan Usaha Milik Desa
Undang-Undang Nomor 6 Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 22D ayat
Tahun 2014 tentang Desa
(2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Peraturan
Pemerintah 1. Pasal 5 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun
Nomor 43 Tahun 2014
1945;
tentang
Pelaksanaan 2. UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa
Kelompok Peraturan Perundang-Undangan Terkait Wajib Daftar Perusahaan
UU Nomor 3 Tahun 1982 1 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 UUD 1945;
tentang
Wajib
Daftar 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia
Perusahaan
Nomor lV\MPR\1978 Tentang Garis-Garis Besar Haluan
Negara;
3 Kitab UU Hukum Dagang Sebagaimana Telah Beberapa Kali
Diubah Dan Ditambah, Terakhir Dengan UU Nomor 4
Tahun 1971;
4 Hinder Ordonnantie (Staatsblad Tahun 1996 Nomor 226)
Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Dan Ditambah,
Terakhir Dengan Staatsblad Tahun 1940;
5. IndischeBedrijivenwet Sebagaimana Telah Diubah Dan
Ditambah Terakhir Dengan UU Nomor 12 Tahun 1995;
6. Bedrijfsreglementerings Ordonnantir (staatsblad Tahun
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No

Peraturan

Dasar Hukum

22. Keppres Nomor 53 Tahun
1998 tentang Usaha Atau
Kegiatan
Yang
Tidak
Dikenakan Wajib Daftar
Perusahaan
23. Peraturan
Menteri
Perdagangan Nomor 77/MDAG/PER/12/2013 tentang
Penerbitan Surat Izin Usaha
Perdagangan Dan Tanda
Daftar Perusahaan Secara
Simultan Bagi Perusahaan
Perdagangan

1938 Nomor 86);
7. UU Nomor 27 Tahun 1955 Tentang Pengusutan,
Penindakan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
Sebagaimana Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan UU
Nomor 17 Tahun 1964.
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib
Daftar Perusahaa

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

Bedrijsreglementerings ordonnantie 1934 (Staatsblad
1938 Nomor 86 )
UU Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar
Perusahaan.
UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan UU Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2008.
UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Persero Terbatas.
UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil
Dan Menengah.
UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementrian Negara.
UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinvi Dan Pemerintah Daerah
Kbupaten \Kota.
Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman
Modal
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang
Pembentukan Organisasi Kementrian Negara Republik
Indonesia Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah
Terakhir Dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun
2013
Peraturan Mentri Perdagangan Nomor 36\MDAG\PER\9\2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha
Perdagangan Sebagaimana Telah Diubah Dengan
Peraturan Mentri Perdagangan Nomor 39\MDAG\PER\12\2011
Peraturan Mentri Perdagangan Nomor 37\MDAG\PER\9\2007
Tentang
Tentang
Pendaftaran
Perusahaan
Peraturan Bersama Mentri Dalam Negri, Mentri Hukum
Dan Hak Asasi Manusia, Mentri Perdagangan, Mentri
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No

Peraturan

16.

24. Peraturan
Menteri
Perdagangan Nomor 14/MDAG/PER/3/2016 tentang
Perubahan atas Peraturan
Menteri
Perdagangan
Nomor
77/MDAG/PER/12/2013 tentang
Penerbitan Surat Izin Usaha
Perdagangan Dan Tanda
Daftar Perusahaan Secara
Simultan Bagi Perusahaan
Perdagangan

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

14.

15.

16.

Dasar Hukum
Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dan Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Nomor 69 Tahun 2009 ,
Nomor
M.HH-08.AH.01.01.2009
Nomor
60\MDAGPER\12\2009, Nomor Per_30\MEN\XII\2009 Nomor
10 Tahun 2009 Tentang Percepatan Pelayanan Perizinan
Non Perizinan Untuk Memulai Usaha
Peraturan Mentri Perdagangan Nomor 31\MDAG\PER\7\2010 Tentang Organisasi Tata Kerja
Kementrian Perdagangan Sebagaimana Telah Diubah
Dengan Peraturan Mentri Perdagangan Nomor 57\MDAG\PER\8\2012
UU Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar
Perusahaan;
UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Persero Terbatas;
UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil
Dan Menengah;
UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementrian Negara;
UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;
UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman
Modal;
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara;
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perdagangan;
Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;
Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang
Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja
Tahun 2014-2019;
Peraturan Mentri Perdagangan Nomor 36\MDAG\PER\9\2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha
Perdagangan Sebagaimana Telah Diubah Dengan
Peraturan Mentri Perdagangan Nomor 39\MDAG\PER\12\2011;
Peraturan Mentri Perdagangan Nomor 37\MDAG\PER\9\2007 Tentang Pendaftaran Perusahaan;
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No

Peraturan
17.

18.

19.

25. Peraturan
Menteri
Perdagangan Nomor 36/MDAG/PER/9/2007 tentang
Penerbitan
Surat
Izin
Perdagangan

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

Dasar Hukum
Peraturan Mentri Perdagangan Nomor 77\MDAG\PER\12\2013 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha
Perdagangan Dan Tanda Daftar Perusahaan Secara
Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan;
Peraturan Bersama Mentri Dalam Negri, Mentri Hukum
Dan Hak Asasi Manusia, Mentri Perdagangan, Mentri
Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dan Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Nomor 69 Tahun 2009 ,
Nomor
M.HH-08.AH.01.01.2009
Nomor
60\MDAGPER\12\2009, Nomor Per_30\MEN\XII\2009 Nomor
10 Tahun 2009 Tentang Percepatan Pelayanan Perizinan
Non Perizinan Untuk Memulai Usaha
Peraturan Mentri Perdagangan Nomor 08\MDAG\PER\2\2016 Tentang Organisasi Tata Kerja
Kementrian Perdagangan.
Bedrijsreglementerings ordonnantie 1934 (Staatsblad
1938 Nomor 86 )
UU Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Penyusutan,
Penindakan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekomomi
Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir
Dengan Peraturan Pemerintah Penganti UU Nomor 1
Tahun 1971.
UU Republik Indonesua Nomor 3 Tahun 1982 Tentang
Wajib Daftar Perusahaan.
UU Republik Indonesua Nomor 25 Tahun 1992 Tentang
Perkoperasian.
UU Republik Indonesua Nomor 9 Tahun 1995 Tentang
Usaha Kecil Perusahaan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun
2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun
2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah.
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No

Peraturan
11.
12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Dasar Hukum
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2007 tentang Penanaman Modal.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1
Tahun
1957
tentang
Penyaluran
Perusahaan,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53
Tahun 1957
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota;
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M
Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia
Bersatu, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik
Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2006.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I
Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 91 Tahun 2006.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun
2007 tentang Kriteria Dan Persyaratan Penyusunan
Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang
Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman
Modal.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun
2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan
Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di
Bidang Penanaman Modal.
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Republik Indonesia Nomor 23/MPP/Kep/1/1998 tentang
Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan.
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia
Nomor 01/MDAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Departemen Perdagangan, sebagaimana telah
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No

Peraturan

26. Peraturan
Menteri
Perdagangan
Nomor
:
46/M-DAG/PER/9/2009
tentang Perubahan Atas
Peraturan
Mentri
Perdagangan
Republik
Indonesia Nomor 36\MDAG\9\2007
Tentang
Penerbitan Surat Izin Usaha
Perdagangan

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.

14.

Dasar Hukum
diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
22/M-DAG/PER/12/2007;
Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad
1938 Nomor 86);
Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1955 tentang
Pengusutan,Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana
Ekonomi sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1971
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib
Daftar Perusahaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
Menjadi Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah
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No

Peraturan
15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Dasar Hukum
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang
Penyaluran Perusahaan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 1957
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota
Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan
Presiden Nomor 171/M Tahun 2005.
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit
Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara
Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50
Tahun 2008;
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang
Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang
Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan
Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar
Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang
Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman
Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 111 Tahun 2007;
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor 23/MPP/Kep/1/1998 tentang Lembaga-Lembaga
Usaha Perdagangan/ sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor 159/MPP/Kep/4/1998;
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/MDAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Perdagangan sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
PerdaganganNomor 24/MDAG/PER/6/2009;
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/MDAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha
Perdagangan;
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No
Peraturan
27. Peraturan
Menteri
Perdagangan
Nomor
:
39/M-DAG/PER/12/2011
tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan
Mentri
Perdagangan
Republik
Indonesia Nomor 36\MDAG\9\2007
Tentang
Penerbitan Surat Izin Usaha
Perdagangan

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.

Dasar Hukum
Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad
1938 Nomor 86);
Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1955 tentang
Pengusutan,Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana
Ekonomi sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1971;
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib
Daftar Perusahaan;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
Menjadi Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi
Undang-Undang;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang
Penyaluran Perusahaan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53
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No

Peraturan

Dasar Hukum

28. Peraturan
Menteri
Perdagangan Nomor : 7/MDAG/PER/12/2017 tentang
Perubahan Ketiga Atas
Peraturan
Mentri
Perdagangan
Republik
Indonesia Nomor 36\MDAG\9\2007
Tentang
Penerbitan Surat Izin Usaha
Perdagangan

Tahun 1957;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang
Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang
Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan
Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
18. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P
Tahun 2011;
19. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 77 Tahun 2011;
20. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Perdagangan;
21. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar
Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang
Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman
Modal;
22. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor 23/MPP/Kep/1/1998 tentang Lembaga-Lembaga
Usaha Perdagangan;
23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/MDAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perdagangan.
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan;
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perdagangan;
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/MDAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha
Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Mentri Perdagangan Republik Indonesia
Nomor 36\M-DAG\9\2007 Tentang Penerbitan Surat Izin
Usaha Perdagangan;
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No

Peraturan

Dasar Hukum
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/MDAG/PER/2/2016.
Kelompok Peraturan Perundang-Undangan Terkait Dokumen Perusahaan
29. Undang-Undang Nomor 8 Pasal 5 Ayat (1) Pasal 20 Ayat (1) UUD 1945
Tahun
1997
Tentang
Dokumen Perusahaan
30. Peraturan
Pemerintah 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
Nomor 87 Tahun 1999 2. Undang-undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen
Tentang
Tata
Cara
Perusahaan.
Penyerahan
dan
Pemusnahan
Dokumen
Perusahaan
31. Peraturan
Pemerintah 1 Pasal 5 ayat (2) UUD 1945;
Nomor 88 Tahun 1999 2 UU No. 8 Tahun 1997 Tentang Dokmen Perusahaan.
Tentang
Tata
Cara
Pengalihan
Dokumen
Perusahaan
kedalam
Mikrofilm
atau
Media
Lainnya dan Legalisasi

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional (Tahun 2018), BPHN KEMENKUMHAM | 20

B.
1.

Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum
Kelompok Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Perusahaan
Perseorangan, Persekutuan Perdata, CV dan Firma:
Pengaturan mengenai Perusahaan Perseorangan, Persekutuan Perdata, CV dan

Firma terdapat pada:
a. KUHPerdata, Bab VIII Pasal 1618 – Pasal 1652; dan
b. Buku I Bab III Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
Pengaturan di atas telah berlaku untuk waktu yang sangat lama dan telah
terdapat banyak perkembangan terkait badan-badan usaha tersebut dalam
prakteknya

sehingga

memerlukan

pembaharuan-pembaharuan.

Pokja

memberikan catatan terhadap beberapa substansi yang perlu menjadi perhatian
dalam usaha pembaharuan pengaturan terkait Perusahaan Perseorangan,
Persekutuan Perdata, CV dan Firma. Matrik hasil analisis dan evaluasi dapat
dilihat di bawah ini (halaman berikut).
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Pasal 1518 – Pasal 1562 KUHPerdata dan Buku I Bab III KUHD
No

Pasal

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

1

2
Pasal 1618 KUHPer: Perseroan
Perdata adalah suatu persetujuan
antara dua orang atau lebih, yang
berjanji
untuk
memasukkan
sesuatu ke dalam perseroan itu
dengan
maksud
supaya
keuntungan yang diperoleh dari
perseroan itu dibagi antara
mereka.

3

4

5

6
Ketiga pasal tersebut menyatakan definisi persekutuan perdata,
persekutuan firma, dan CV. Dapat dilihat bahwa firma adalah
bentuk khusus dari persekutuan perdata, dimana firma adalah
persekutuan perdata yang dibuat untuk melakukan usaha di
bawah satu nama bersama.

7
Perlu diperjelas definisi dari
ketiga persekutuan ini. Hal ini
karena
pengaruh
dari
penyusunan dengan sistem
kodifikasi di Belanda yang
pengaturannya bersifat layering.
Sehingga
terkadang
untuk
memahami pasal demi pasal
harus mengacu kepada pasal
sebelumnya atau sesudahnya.

1.

Pasal 16 KUHD: Perseroan Firma
adalah suatu perseroan yang
didirikan untuk melakukan suatu
usaha di bawah satu nama
bersama.
Firma merupakan bentuk khusus
persekutan perdata,
Pasal 19 KUHD: Perseroan yang
terbentuk
dengan
cara
meminjamkan uang atau disebut
juga
perseroan
komanditer,
didirikan antara seseorang atau
antara beberapa orang pesero

D3

D4

Sedangkan CV adalah bentuk khusus dari firma, dimana terdapat
sekutu yang bertanggung jawab secara pribadi layaknya sekutu di
dalam firma, tetapi ada juga sekutu komanditer/pasif yang hanya
memasukkan uang dan tidak ikut dalam pengurusan CV.
Dapat dilihat bahwa pengaturan mengenai persekutuan
menggunakan system layering seperti Belanda yang masih
menggunakan pasal tua sebelum KUHPer mereka diubah pada
tahun 1992. Pasal 1655 Dutch Civil Code menyatakan: “A
partnership is a contract under which two or more persons have
engaged themselves towards each other to put something
together with the purpose to share the benefits that may result
therefrom.”
Sedangkan persekutuan firma dan CV juga diatur dalam Dutch
Commercial Code. Pasal 16 Commercial Code Belanda
menyatakan: “A general partnership is a partnership for the
purpose of pursuing a business under a separate own name.”
Pasal 19 KUHD tentang CV:
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No

Pasal

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

1

2
yang bertanggung jawab secara
tanggung-renteng
untuk
keseluruhannya, dan satu orang
atau lebih sebagai pemberi
pinjaman uang.

3

4

5

6
1. A limited partnership is entered into between one person or
more joint and several liable persons on the one hand and on
or more persons as financier, also known as limited
partners*).
2. A partnership can simultaneously be a general partnership in
regard of the partners in such general partnership and a
limited partnership in regard of the financiers (limited
partners)*).
3. A limited partnership shall have no capital divided into stocks
(shares).”
Pasal 1624 menyatakan bahwa persekutuan perdata berdiri saat
persetujuan diadakan, yang berarti persekutuan perdata dapat
berdiri melalui persetujuan verbal. Namun dengan
perkembangan zaman, persekutuan perdata dibuat atau didirikan
secara tertulis yang mana fungsi akta lebih sebagai alat bukti.

7

2.

(Pendirian)
Pasal 1624 KUHPer: Perseroan
Perdata mulai berjalan pada saat
persetujuan diadakan, kecuali jika
ditentukan waktu lain dalam
persetujuan itu.
Dari pasal ini, persekutuan
perdata didirikan berdasarkan
perjanjian, baik secara verbal atau
tertulis.
Pasal 22 KUHD: Perseroanperseroan firma harus didirikan
dengan akta otentik, tanpa
adanya
kemungkinan
untuk
disangkalkan terhadap pihak
ketiga, bila akta itu tidak ada.

Perlu diperjelas perbedaan
fungsi akte pendirian pada PP,
Firma dan CV

Firma harus didirikan dengan akta otentik. Untuk CV, tidak ada
pengaturan yang spesifik, tetapi karena CV adalah bentuk khusus
dari firma, ketentuan pendirian firma juga berlaku kepada CV.
Perlu dipahami bahwa di Belanda Firma dan CV termasuk ke
dalam openbare venotschap yaitu persekutuan yang terbuka
karena para sekutu memberitahukan kepada pihak ketiga
(umum) bahwa perusahaan tersebut adalah “milik bersama”. Ini
adalah konsekuensi penggunaan “nama bersama”. Sedangkan
Maatschap, karena tidak menggunakan nama bersama, maka
termasuk ke dalam stile venootschap (perusahaan diam-diam).
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No

Pasal

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

1

2

3

4

5

6

7

(Pengurusan dan tanggung jawab
CV)
Pasal 20 ayat 2 KUHD: Pesero ini
(sekutu komanditer) tidak boleh
melakukan tindakan pengurusan
atau bekerja dalam perusahaan
perseroan
tersebut,
biar
berdasarkan pemberian kuasa
sekalipun.

D3
D4
(kepasti
an
hukum)

Pada CV, terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu pengurus dan
sekutu komanditer. Sekutu pengurus memasukkan modal serta
menjalankan CV dan secara pribadi bertanggung-jawab secara
tanggung-renteng (unlimited liability), sedangkan sekutu
komanditer hanya memasukkan modal, tidak diizinkan ikut dalam
pengurusan CV dan tidak bertanggung jawab kepada CV, hanya
sebatas asset yang telah dimasukkan ke CV (limited liability). Jika
sekutu tersebut ikut mengurus, maka berdasarkan Pasal 21, maka
sekutu tersebut bertanggung jawab secara tanggung renteng.

Diperlukan aturan yang jelas
mengenai jenis-jenis kegiatan.
Yang dapat dilakukan oleh
sekutu
komandit
tanpa
kehilangan tanggung jawab
terbatasnya. Hal ini mengingat
sekutu komandit hanya akan
mendapatkan bagiannya jika CV
untung. Tidak dapat hanya
digantungkan semata-mata pada
“kepercayaan”. Bagaimana ia
memastikan
bahwa
CV
menghasilkan
keuntungan.
Tentu diperlukan mekanisme
yang tepat agar hak nya sebagai
sekutu
komandit
dapat
terpenuhi. Misalnya melakukan
pengawasan. Namun unsur
“pengawasan” di sini berbeda
dengan unsur pengawasan yang
dilakukan oleh Komisaris dalam
PT.

3.

Pasal 20 ayat 3 KUHD: Ia tidak ikut
memikul kerugian lebih daripada
jumlah
uang
yang
telah
dimasukkannya dalam perseroan
atau yang harus dimasukkannya,
tanpa
diwajibkan
untuk
mengembalikan keuntungan yang
telah dinikmatinya.
Pasal
21
KUHD:
Pesero
komanditer yang
melanggar ketentuan-ketentuan
alinea
pertama atau alinea kedua dari
pasal
yang
lain,
bertanggungjawab
secara

Khususnya pada Pasal 20 ayat 2, tidak dijelaskan apa jenis-jenis
tindakan yang termasuk pengurusan atau bekerja dalam CV. Hal
ini dapat mengganggu kepastian hukum, yang berdampak
langsung kepada sekutu komanditer akan batas-batas yang perlu
diketahui. Selain itu, dalam prakteknya, sekutu komanditer dapat
meminta untuk melihat pembukuan keuangan CV, dan dianggap
seperti komisaris PT yang melakukan pengawasan supaya
terdapat checks and balances, namun aturan yang lebih jelas
mengenai pengawasan oleh sekutu komanditer belum jelas
karena pada umumnya pengaturan tentang sekutu komanditer
masih sangat sederhana.
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No

Pasal

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

1

2
tanggung-renteng
untuk
seluruhnya terhadap semua utang
dan perikatan perseroan itu.

3

4

5

6

7

Pasal 1646 selain berlaku kepada pembubaran persekutuan
perdata juga berlaku kepada persekutuan firma dan CV.

Ubah.
Ketentuan ini perlu dimuat juga
di
dalam
pengaturan
persekutuan Firma dan CV.

4.

(Pembubaran)
Pasal 1646: Perseroan bubar:
karena waktu yang ditetapkan
dalam perjanjian telah habis;
karena musnahnya barang yang
dipergunakan
untuk
tujuan
perseroan
atau
karena
tercapainya tujuan itu; karena
kehendak beberapa peserta atau
salah seorang peserta; karena
salah seorang dari peserta
meninggal dunia, di tempat di
bawah
pengampuan
atau
bangkrut atau dinyatakan sebagai
orang yang tidak mampu.
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2.

Kelompok Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Perseroan
Terbatas
a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU No.
40/2007) disahkan dan diundangkan pada 16 Agustus 2007. UU No. 40/2007 ini
menggantikan undang-undang sebelumnya yaitu UU Nomor 1 Tahun 1995
tentang Perseroan Terbatas (UU No. 1/1995). Penggantian UU No. 1/1995
didasarkan pada pertimbangan bahwa pada era globalisasi perkembangan
ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi berjalan cepat sehingga
mempengaruhi hukum dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, terdapat tuntutan
masyarakat terhadap layanan yang cepat, kepastian hukum serta pengembangan
dunia usaha. Dua situasi tersebut menjadi dasar pembentuk undang-undang
melakukan perubahan ketentuan UU No. 1/1995 karena dipandang sudah tidak
sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Pembentukan UU No. 40/2007 ditujukan untuk menjamin terselenggaranya
iklim dunia usaha yang kondusif dengan memberikan landasan yang kokoh bagi
dunia usaha dalam menghadapi globalisasi. Kedudukan perseroan terbatas
sebagai salah satu jenis badan usaha merupakan pilar bagi pembangunan
nasional.
Materi pengaturan dalam Undang-Undang ini merupakan penambahan
ketentuan baru, perbaikan penyempurnaan ketentuan dan ketentuan lama yang
dipertahankan karena masih relevan. Dari hasil review terhadap ketentuan dalam
UU No. 40/2007, terdapat sejumlah temuan yang bersifat penyesuaian dengan
perkembangan kebutuhan masyarakat dan penyesuaian dengan perkembangan
sistem yang dilaksanakan oleh pemerintah. Dari sejumlah temuan tersebut,
terdapat satu temuan yang menuntut pengkajian lebih mendalam karena terkait
dengan perubahan konsep dasar pendirian PT. Temuan ini terkait dengan usulan
pendirian PT yang dapat dilakukan oleh satu orang, sedangkan konsep pendirian
PT yag berlaku saat ini mendasarkan pada adanya perjanjian yang artinya ada
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lebih dari satu pihak. Selanjutnya, temuan dalam review meliputi materi yang
terkait dengan:
1) Pengaturan tentang surat (Pasal 1 angka 13)
Pasal ini mengatur definisi surat tercatat yaitu surat yang dialamatkan
kepada penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima dari penerima
yang ditandatangani dengan menyebutkan tanggal penerimaan. Model
korespondensi saat ini sudah berubah dengan perkembangan teknologi.
Korespondensi surat menyurat sudah lazim dilakukan secara elektronik
melalui email atau media lainnya. Bisa dilakukan sepanjang sifatnya
penambahan. Bukan penggantian media. Terhadap pasal 1 angka 13 perlu
dilakukan perubahan dengan memasukkan definis mengenai surat yang
disampaikan secara elektronik.
2) Pengaturan tentang surat kabar (Pasal 1 angka 14)
Pasal ini mengatur definisi surat kabar adalah surat kabar harian berbahasa
Indonesia yang beredar secara nasional. Saat ini dengan perkembangan IT
yang sangat pesat, media komunikasi dan informasi juga sudah beragam.
Sejumlah media cetak juga sudah menutup kantornya. Informasi saat ini lebih
didominasi melalui media online. Saat ini sudah lazim setiap lembaga atau
institusi memiliki website masing-masing. Hal ini menjadi salah satu peluang
untuk menjadikan website perseroan sebagai salah satu media komunikasi
resmi. Perlu dilakukan perubahan pasal 1 angka 14 dengan memasukkan
definisi media informasi termasuk media online dan website resmi lembaga.
3) Prosedur pengurusan pengesahan Menteri Hukum dan HAM (Pasal 10 ayat
(1))
Pasal ini mengatur tentang permohonan memperoleh pengesahan dari
Menteri diajukan paling lambat enam puluh hari terhitung sejak tanggal akta
pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan dokumen pendukung..
Ketentuan tentang jangka waktu ini perlu disesuaikan dengan perkembangan
pengaturan dan sistem terkait dengan pendirian perusahaan. Proses lama
dan prosedur yang tidak sederhana ini berpengaruh pada penilaian EODB
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Indonesia terkait dengan indikator starting business. Perlu dilakukan
perubahan pasal 10 ayat (1) terkait dengan jangka waktu prosedur
pengurusan

pengesahan

badan

hukum

yang

disesuaikan

dengan

prosedur/sistem yang berlaku saat ini.
4) Pernyataan tidak keberatan (Pasal 10 ayat (3))
Ketentuan terkait dengan penyampaian pernyataan tidak berkeberatan
dalam UU PT masih terlihat mendasarkan pada sistem pengurusan pendirian
perseroan dengan prosedur lama. Sementara sistem pendaftaran badan
hukum di Kemenhukam sudah berubah dengan sistem online. Perlu dilakukan
perubahan pasal 10 ayat (3) terkait mekanisme penyampaian tidak keberatan
sesuai dengan sistem yang berlaku sekarang.
5) Penyampaian dokumen secara fisik dan jangka waktu (Pasal 10 ayat (5))
UU PT mengatur bahwa pemohon wajib menyampaikan secara fisik surat
permohonan dilampiri dokumen pendukung, paling lambat 30 har sejak
tanggal pernyataan tidak kebaratan dari Menteri. Ada dua hal yang menjadi
catatan yaitu (i) penyampaian dokumen secara fisik dan (ii) jangka waktu
penyerahan. Terkait dengan penyerahan dokumen secara fisik, menjadi
pertanyaan relevansinya karena sistem saat ini sudah dapat dilakukan secara
online. Selain it, terkait dengan jangka waktu juga sudah tidak relevan atau
terlalu lama mengingat proses dengan sistem online sekarang sudah bisa
berjalan dengan lebih cepat. Perlu dilakukan perubahan pasal 10 ayat (5)
terkait mekanisme penyerahan secara fisik dan pengaturan jangka waktu.
6) Penerbitan keputusan pengesahan badan hukum (Pasal 10 ayat (6))
UU PT mengatur bahwa, Menteri akan menerbitkan pengesahan paling lama
dalam jangka waktu 14 hari sejak persyaratan pengesahan sudah dipenuhi.
Jangka waktu ini terlalu lama dan sudah tidak relevan dengan perubahan
sistem sekarang. Perlu dilakukan perubahan pasal 10 ayat (6) terkait jangka
waktu pengesahan
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7) Jumlah pendiri PT (Pasal 7 ayat (1))
Pendirian PT mensyaratkan dilakukan oleh dua orang atau lebih (pasal 7 ayat
(1)). Ketentuan ini dapat berimplikasi terjadinya penyelundupan hukum
terkait dengan pendiri PT dan kesulitan bagi usaha mikro, kecil, dan
menengah yang ingin mendirikan PT. Perlu dipertimbangkan untuk
menentukan ulang persyaratan minimal pendiri PT guna mempermudah
usaha untuk memperoleh status badan hukum.
8) Jumlah modal dasar (Pasal 32 ayat (1))
UU PT menentukan bahwa modal dasar untuk pendirian PT sebesar Rp.
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Jumlah modal disetor ini terlalu besar
bagi kalangan pengusaha UMKM atau start up. Namun, syarat modal dasar
bagi UMKM ini sudah diubah dengan PP 29/2016 dengan menyerahkan
besaran modal dasar sesuai dengan kesepakatan para pendiri.
9) Pengecualian mulai berlakunya perubahan anggaran dasar (Pasal 23 ayat (3))
Pasal 23 ayat (3) mengatur pengecualian mulai berlakunya perubahan
anggaran dasar. Rumusan pasal tersebut tidak mengatur secara jelas
pengecualian yang dilakukan dalam UU Perseroan Terbatas ini. Perlu dirinci
lebih lanjut tentang pengecualian mulai berlakunya perubahan angaran dasar
sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (3).
10) Daftar perseroan (Pasal 29 ayat (2))
Pasal 29 ayat (2) mengatur mengenai data perseroan yang perlu dimuat
dalam daftar perseroan. Ketentuan ini erat kaitanya dengan Perpres 13 Tahun
2018 tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak
Pidana Pendanaan Terorisme. Dalam perpres tersebut setiap korporasi
(termasuk perseroa terbatas) wajib menetapkan daftar pemilik manfaat. Jenis
data yang perlu disediakan dalam daftar perseroan perlu disesuaikan dengan
kewajiban yang terdapat dalam Perpres 13/2018.
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11) Lokasi penyelenggaraan RUPS (Pasal 76 ayat (1))
UU PT mengatur bahwa RUPS diselenggarakan di tempat kedudukan
perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan utamanya.
Ketentuan ini secara limtatif terkait dengan lokasi penyelenggaraan RUPS.
Pertanyaannya bagaimana apabila RUPS dilakukan di luar lokasi yang
ditentukan dalam UU PT? Hal ini tidak diatur secara jelas dalam UU PT. Perlu
diatur ketentuan tentang penyelenggaraan RUPS di luar lokasi kedudukan
perseroan atau tempat usaha utama perseroan.
Dari sebelas temuan tersebut dapat diklasifikasikan terdapat materi yang
berkaitan dengan penyesuaian perkembangan teknologi saat ini. Materi tersebut
di antaranya berhubungan dengan penggunaan surat tercatat, penggunaan surat
kabar, dan prosedur pengesahan oleh Menteri. Selain itu, terdapat materi yang
sifatnya substantive berkaitan dengan konsep dasar tentang perseroan terbatas
seperti pendirian perseroan terbatas oleh satu orang dan ketentuan mengenai
modal.
Kedua klasifikasi temuan dan rekomendasi ini berkaitan apabila akan
ditempuh perubahan terhadap UU No. 40/2007. Perubahan ketentuan untuk
menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, apabila ditempuh melalui
perubahan UU No. 40/2007 tidak akan sebanding antara proses dan upaya yang
harus dilalui dengan signifikansi materi yang akan diubah. Perubahan undangundang yang memerlukan proses lama perlu mempertimbangkan pengaruh
terhadap ekonomi dan kemudahan berinvestasi di Indonesia sehingga proses
perubahannya harus terhadap materi yang bersifat substantive. Salah satunya
terkait dengan materi tentang konsep pendirian perseroan terbatas dari
perjanjian menjadi dapat didirikan oleh satu orang. Perubahan konsep ini perlu
kajian lebih mendalam lagi, meskipun sudah dipraktekkan di sejumlah negara
seperti Singapura, Belanda, Amerika dan Inggris. Hasil analisis dan evaluasi
terhadap UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dapat dilihat di
bawah ini (halaman berikut).
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Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
No

Pasal

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

1
1.

2

3

4

5
Pengaturan
dalam
peraturan
masih relevan
untuk
diberlakukan
secara efisien

6
1. Ada justifikasi untuk mengubah syarat pendirian PT dari 2
(dua) orang atau lebih menjadi oleh satu orang baik dari segi
teoritik, perbandingan hukum, dan sosiologis.
2. International benchmarking: banyak negara sudah
membolehkan pendirian PT oleh satu orang seperti Belanda,
Singapura, Amerika, Inggris. Di beberapa negara pendirian
semacam PT oleh 1 orang dimungkinkan, jika paradigma
pendirian perseroan yang merupakan persekutuan modal (i.c.
dalam paradigma lama minimal oleh 2 orang) diterima, maka
yang paling penting dan mendasar adalah hakikat
“pertanggungjawaban yang bersifat terbatas”. Dengan
memperhatikan prinsip tata kelola yang baik (Good Corporate
Governance), serta mekanisme pertanggungjwaban yang
jelas maka proyeksi kenaikan peringkat EODB seyogyanya
dapat diwujudkan.
3. Di Indonesia pendirian oleh satu orang sebenarnya sudah ada
melalui pengecualian-pengecualian yang terdapat baik di UU
1/95 maupun UU 40/2007.
Pasal ini mengatur definisi surat tercatat yaitu surat yang
dialamatkan kepada penerima dan dapat dibuktikan dengan
tanda terima dari penerima yang ditandatangani dengan
menyebutkan tanggal penerimaan. Model korespondensi saat ini
sudah berubah dengan perkembangan teknologi. Korespondensi
surat menyurat sudah lazim dilakukan secara elektronik melalui

7
Perlu dipertimbangkan untuk
menentukan ulang persyaratan
minimal pendiri PT guna
mempermudah usaha untuk
memperoleh
status
badan
hukum,
misalnya
dengan
mengizinkan pendirian PT oleh
satu orang atau dengan
menambah pengecualian pada
Pasal 7 ayat (3) yakni untuk
pendirian PT oleh usaha mikro.

2.

Pasal 1 angka 1
Perseroan
Terbatas,
yang
selanjutnya disebut Perseroan,
adalah badan hukum yang
merupakan persekutuan modal,
didirikan berdasarkan perjanjian,
melakukan
kegiatan
usaha
dengan modal dasar yang
seluruhnya terbagi dalam saham
dan memenuhi persyaratan yang
ditetapkan
dalam
UndangUndang ini serta peraturan
pelaksanaannya.

D5

Aspek
relevansi
dengan situasi
saat ini

Pasal 1 angka 13
Surat Tercatat adalah
surat yang dialamatkan kepada
penerima dan dapat dibuktikan
dengan tanda terima dari
penerima yang ditandatangani

D5

Aspek
relevansi
dengan situasi
saat ini

Pengaturan
dalam
peraturan
masih relevan
untuk
diberlakukan

Ubah.
Perlu dilakukan perubahan pasal
1 angka 13 dengan memasukkan
definis mengenai surat yang
disampaikan secara elektronik.
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No
1

3.

4.
5.

Pasal
2
dengan menyebutkan
penerimaan.

Dimensi

Variabel

3

4

tanggal

Pasal 1 angka 14
Surat Kabar adalah surat kabar
harian berbahasa Indonesia yang
beredar secara nasional.

Pasal 2 – Pasal 6
Pasal 7 ayat (1)
Perseroan didirikan oleh 2 (dua)
orang atau lebih dengan akta
notaris yang dibuat dalam bahasa
Indonesia.

D5

D5

Aspek
relevansi
dengan situasi
saat ini

Aspek
relevansi
dengan situasi
saat ini

Indikator
5
secara efisien

Pengaturan
dalam
peraturan
masih relevan
untuk
diberlakukan
secara efisien

Pengaturan
dalam
peraturan
masih relevan
untuk
diberlakukan
secara efisien

Analisis

Rekomendasi

6
email atau media lainnya. Perubahan terhadap pasal ini bisa
dilakukan sepanjang sifatnya penambahan. Bukan penggantian
media.
Pasal ini mengatur definisi surat kabar adalah surat kabar harian
berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional. Saat ini
dengan perkembangan IT yang sangat pesat, media komunikasi
dan informasi juga sudah beragam. Sejumlah media cetak juga
sudah menutup kantornya. Informasi saat ini lebih didominasi
melalui media online.

7

Ubah
Perlu dilakukan perubahan pasal
1 angka 14 dengan memasukkan
definisi
media
informasi
termasuk media online dan
website resmi lembaga.

Saat ini sudah lazim setiap lembaga atau institusi memiliki
website masing-masing. Hal ini menjadi salah satu peluang untuk
menjadikan website perseroan sebagai salah satu media
komunikasi resmi.
1. Ada justifikasi untuk mengubah syarat pendirian PT dari 2 (dua)
orang atau lebih menjadi oleh satu orang baik dari segi teoritik,
perbandingan hukum, dan sosiologis.
2. International
benchmarking:
banyak
negara
sudah
membolehkan pendirian PT oleh satu orang seperti Belanda,
Singapura, Amerika, Inggris. Di beberapa negara pendirian
semacam PT oleh 1 orang dimungkinkan, jika paradigma
pendirian perseroan yang merupakan persekutuan modal (i.c.
dalam paradigma lama minimal oleh 2 orang) diterima, maka
yang paling penting dan mendasar adalah hakikat
“pertanggungjawaban yang bersifat terbatas”. Dengan

Tetap
Perlu dipertimbangkan untuk
menentukan ulang persyaratan
minimal pendiri PT guna
mempermudah usaha untuk
memperoleh
status
badan
hukum,
misalnya
dengan
mengizinkan pendirian PT oleh
satu orang atau dengan
menambah pengecualian pada
Pasal 7 ayat (3) yakni untuk
pendirian PT oleh usaha mikro.

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional (Tahun 2018), BPHN KEMENKUMHAM | 32

No

Pasal

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

1

2

3

4

5

7

6.
7.

Pasal 8 – Pasal 9
Pasal 10 ayat (1)
Permohonan untuk memperoleh
Keputusan Menteri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
harus diajukan kepada Menteri
paling lambat 60 (enam puluh)
hari terhitung sejak tanggal akta
pendirian
ditandatangani,
dilengkapi keterangan mengenai
dokumen pendukung.
Pasal 10 ayat (3)
Apabila format isian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
dan
keterangan
mengenai
dokumen
pendukung
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) telah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

D5

Aspek
relevansi
dengan situasi
saat ini

Pengaturan
dalam
peraturan
masih relevan
untuk
diberlakukan
secara efisien

6
memperhatikan prinsip tata kelola yang baik (Good Corporate
Governance), serta mekanisme pertanggungjwaban yang jelas
maka proyeksi kenaikan peringkat EODB seyogyanya dapat
diwujudkan.
3. Di Indonesia pendirian oleh satu orang sebenarnya sudah ada
melalui pengecualian-pengecualian yang terdapat baik di UU
1/95 maupun UU 40/2007.
Pasal ini mengatur tentang permohonan memperoleh
pengesahan dari Menteri diajukan paling lambat enam puluh hari
terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani,
dilenngkapi keterangan dokumen pendukung. Ketentuan tentang
jangka waktu ini perlu disesuaikan dengan perkembangan
oengaturan dan sistem terkait dengan pendirian perusahaan.
Proses lama dan prosedur yang tidak sederhana ini berpengaruh
pada penilaian EODB Indonesia terkait dengan indikator starting
bussiness

D4

Asas
Ketertiban dan
Kepastian
Hukum

Adanya
prosedur yang
jelas dan efisen

D5

Aspek
relevansi
dengan situasi

Pengaturan
dalam
peraturan

8.

Ketentuan terkait dengan penyampaian pernyataan tidak
berkeberatan dalam UU PT masih terlihat mendasarkan pada
sistem pengurusan pendirian perseroan dengan prosedur lama.
Sementara sistem pendaftaran badan hukum di Kemenhukam
sudah berubah dengan sistem online.

Tetap
Ubah.
Perlu dilakukan perubahan pasal
10 ayat (1) terkait dengan jangka
waktu prosedur pengurusan
pengesahan badan hukumyang
disesuaikan
dengan
prosedur/sistem yang berlaku
saat ini.

Ubah.
Perlu dilakukan perubahan pasal
10 ayat (3) terkait mekanisme
penyampaian tidak keberatan
sesuai dengan sistem yang
berlaku sekarang.
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No

Pasal

Dimensi

1

2
Menteri langsung menyatakan
tidak
berkeberatan
atas
permohonan yang bersangkutan
secara elektronik.
Pasal 10 ayat (5)
Dalam jangka waktu paling lambat
30 (tiga puluh) hari terhitung
sejak tanggal pernyataan tidak
berkeberatan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), pemohon
yang
bersangkutan
wajib
menyampaikan secara fisik surat
permohonan
yang
dilampiri
dokumen pendukung.

3

9.

10.

Pasal 10 ayat (6)

Variabel
4
saat ini

D4

Asas
Ketertiban dan
Kepastian
Hukum

D5

Aspek
relevansi
dengan situasi
saat ini

D4

Asas
Ketertiban dan
Kepastian
Hukum

D5

Aspek
relevansi
dengan situasi
saat ini

Indikator

Analisis

Rekomendasi

5

6

7

UU PT mengatur bahwa pemohon wajib menyampaikan secara
fisik surat permohonan dilampiri dokumen pendukung, paling
lambat 30 har sejak tanggal pernyataan tidak kebaratan dari
Menteri. Ada dua hal yang menjadi catatan yaitu (i) penyampaian
dokumen secara fisik dan (ii) jangka waktu penyerahan. Terkait
dengan penyerahan dokumen secara fisik, menjadi pertanyaan
relevansinya karena sistem saat ini sudah dapat dilakukan secara
online. Selain it, terkait dengan jangka waktu juga sudah tidak
relevan atau terlalu lama mengingat proses dengan sistem online
sekarang sudah bisa berjalan dengan lebih cepat.

Perlu dilakukan perubahan pasal
10 ayat (5) terkait mekanisme
penyerahan secara fisik dan
pengaturan jangka waktu.

UU PT mengatur bahwa, Menteri akan menerbitkan pengesahan
paling lama dalam jangka waktu 14 hari sejak persyaratan
pengesahan sudah dipenuhi. Jangka waktu ini terlalu lama dan
sudah tidak relevan dengan perubahan sistem sekarang.

Ubah.
Perlu dilakukan perubahan pasal
10 ayat (6) terkait jangka waktu
pengesahan.

masih relevan
untuk
diberlakukan
secara efisien
Adanya
prosedur yang
jelas dan efisen

Pengaturan
dalam
peraturan
masih relevan
untuk
diberlakukan
secara efisien
Adanya
prosedur yang
jelas dan efisen

Pengaturan
dalam
peraturan
masih relevan
untuk
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No

Pasal

Dimensi

Variabel

1

2

3

4

11.
12.

Pasal 11 – Pasal 22
Pasal 23 ayat (3)
Ketentuan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) tidak berlaku dalam hal
Undang-Undang ini menentukan
lain.
Pasal 24 – Pasal 28
Pasal 29 ayat (2)

D3

Penggunaan
bahasa, istilah,
kata

D2

Pasal 30 – Pasal 31
Pasal 32 ayat (1)
Modal dasar Perseroan paling
sedikit Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah).

D2

13.
14.

15.
16.

Indikator

Analisis

Rekomendasi

6

7

Jelas

Pasal 23 ayat (3) mengatur pengecualian mulai berlakunya
perubahan anggaran dasar. Rumusan pasal tersebut tidak
mengatur secara jelas pengecualian yang dilakukan dalam UU
Perseroan Terbatas ini.

Kewajiban

Adanya 2 (dua)
atau
lebih
peraturan yang
berbeda
hierarki, tetapi
memberikan
kewajiban yang
berbeda.

Pasal 29 ayat (2) mengatur mengenai data perseroan yang perlu
dimuat dalam daftar perseroan. Ketentuan ini erat kaitanya
dengan Perpres 13 Tahun 2018 tentang Prinsip Mengenali
Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana
Pendanaan Terorisme. Dalam perpres tersebut setiap korporasi
(termasuk perseroan terbatas) wajib menetapkan daftar pemilik
manfaat.

Tetap
Ubah.
Perlu dirinci lebih lanjut tentang
pengecualian mulai berlakunya
perubahan
angaran
dasar
sebagaimana dimaksud Pasal 23
ayat (3)
Tetap
Ubah.
Jenis data yang perlu disediakan
dalam daftar perseroan perlu
disesuaikan dengan kewajiban
yang terdapat dalam Perpres
13/2018

Kewajiban

Adanya 2 (dua)
atau
lebih
peraturan yang
berbeda
hierarki, tetapi
memberikan
kewajiban yang

Besaran modal dasar pada UU Nomor 40 Tahun 2007 ditentukan
sebesar Rp. 50.000.000,00 yang berarti ketentuan dalam PP ini,
yang mengatur bahwa besar modal dasar ditentukan
berdasarkan kesepakatan para pihak, bertentangan dengan
ketentuan yang lebih tinggi.
Perlu penyelarasan pengaturan dalam UU Nomor 40 Tahun 2007
maupun PP Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal

5
diberlakukan
secara efisien

Tetap
Ubah
Pengaturan yang diusulkan:
Besar minimal modal dasar
dapat dibuat sesuai kesepakatan
namun untuk kegiatan usaha di
bidang
tertentu
seperti
perbankan, asuransi, dapat tetap
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No

Pasal

Dimensi

Variabel

1

2

3

4

Indikator
5
berbeda.

17.
18.

Pasal 33 – Pasal 35
Penjelasan pasal 36 ayat (1)

D5

Aspek
relevansi
dengan situasi
saat ini

Pengaturan
dalam
peraturan
masih relevan
untuk
diberlakukan
secara efisien

19.
20.

Pasal 37 – Pasal 47
Pasal 48 ayat (1)
Saham Perseroan dikeluarkan
atas nama pemiliknya.

D5

Aspek
operasional
atau tidaknya
peraturan

Pengaturan
dalamperaturan
masih
belum
dilaksanakan
secara efektif

Analisis

Rekomendasi

6
Dasar, agar tidak pengaturan mengenai modal dasar minimum PT
menjadi selaras, memberikan perlindungan hukum bagi
masyarakat sekaligus mendukung kemudahan berusaha.
Larangan kepemilikan saham tersebut juga berlaku bagi anak
perusahaan terhadap saham yang dikeluarkan oleh induk
perusahaan. Dasar pemikiran dari larangan tersebut adalah
prinsip akumulasi modal. Oleh karena itu, kewajiban penyetoran
saham seharusnya dibebankan kepada pihak lain. Alasan
mengapa anak perusahaan dilarang memiliki saham yang
dikeluarkan oleh induk perusahaan adalah karena anak dan induk
perusahaan dianggap merupakan satu-kesatuan bisnis yang tidak
dapat dipisahkan kepemilikannya.
Kepemilikan saham oleh anak perusahaan dan/atau cucu
perusahaan dan seterusnya yang timbul sebagai akibat peralihan
karena hukum dan/atau jual-beli, hibah, dan wasiat tidak secara
eksplisit dilarang (Penjelasan Pasal 36 ayat (2) UUPT). Namun
Pasal 36 ayat (3) UUPT meminta bahwa akibat kepemilikan silang
tersebut tidak boleh dibiarkan permanen.
Sebagai lex generalis, mengatur bahwa saham dikeluarkan atas
nama pemiliknya dan pemegang saham diberi bukti pemilikan
saham. Sebagai lex specialis, Undang-Undang tentang
Penanaman Modal juga dengan tegas melarang perjanjian
dan/atau pernyataan yang menegaskan kepemilikan saham
dalam PT untuk dan atas nama orang lain (Pasal 33 ayat (1)

7
ditentukan besaran modal dasar
minimum untuk perlindungan
masyarakat.
Tetap
Ubah.

Tetap
Ubah.
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No

Pasal

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

1

2

3

4

5

6
Undang-Undang Penanaman Modal). Bilamana ada, perjanjian
tersebut batal demi hukum (Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang
Penanaman Modal).

7

21.
22.

Pasal 49 – Pasal 50
Pasal 51
Pemegang saham diberi bukti
pemilikan saham untuk saham
yang dimilikinya.

D5

Aspek
operasional
atau tidaknya
peraturan

Pengaturan
dalamperaturan
masih
belum
dilaksanakan
secara efektif

Dalam praktik, banyak saham PT dipegang secara nominee, baik
yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Dengan
demikian, UUPT sebagai lex generalis belum secara tegas
mencantumkan norma yang melarang kepemilikan saham secara
kedok (nominee) dan belum mengatur sanksi jika hal tersebut
terjadi.
Sebagai lex generalis, mengatur bahwa saham dikeluarkan atas
nama pemiliknya dan pemegang saham diberi bukti pemilikan
saham. Sebagai lex specialis, Undang-Undang tentang
Penanaman Modal juga dengan tegas melarang perjanjian
dan/atau pernyataan yang menegaskan kepemilikan saham
dalam PT untuk dan atas nama orang lain (Pasal 33 ayat (1)
Undang-Undang Penanaman Modal). Bilamana ada, perjanjian
tersebut batal demi hukum (Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang
Penanaman Modal).

Tetap
Ubah.

Dalam praktik, banyak saham PT dipegang secara nominee, baik
yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Dengan
demikian, UUPT sebagai lex generalis belum secara tegas
mencantumkan norma yang melarang kepemilikan saham secara
kedok (nominee) dan belum mengatur sanksi jika hal tersebut

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional (Tahun 2018), BPHN KEMENKUMHAM | 37

No

Pasal

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

1

2

3

4

5

6

7

terjadi.
23.
24.

Pasal 52 – 75
Pasal 76 ayat (1)
RUPS diadakan di tempat
kedudukan Perseroan atau di
tempat Perseroan melakukan
kegiatan usahanya yang utama
sebagaimana ditentukan dalam
anggaran dasar.

D5

Aspek
kekosongan
pengaturan

Belum
ada
pengaturan

UU PT mengatur bahwa RUPS diselenggarakan di tempat
kedudukan perseroan atau di tempat perseroan melakukan
kegiatan utamanya. Ketentuan ini secara limtatif terkait dengan
lokasi penyelenggaraan RUPS. Pertanyaannya bagaimana apabila
RUPS dilakukan di luar lokasi yang ditentukan dalam UU PT? Hal
ini tidak diatur secara jelas dalam UU PT.

Tetap
Ubah.
Perlu diatur ketentuan tentang
penyelenggaraan RUPS di luar
lokasi keduduan perseroan atau
tempat usaha utama perseroan.

25.
26.

Pasal 77 – Pasal 161
Belum
diatur
mengenai
Pertanggungjawaban Perusahaan
Kelompok (PT Grup)

D5

Aspek
kekosongan
pengaturan

Belum
ada
pengaturan

Ketentuan-ketentuan yang ada dalam UUPT lebih mengatur
tentang PT tunggal, yaitu kemandirian dan pertanggungjawaban
terbatas dari pemegang usaha PT (Pasal 3 ayat (1) UUPT). UUPT
masih mempertahankan pengakuan yuridis terhadap status
badan hukum perusahaan induk dan anak perusahaan secara
terpisah, sehingga mereka tetap diakui sebagai subjek hukum
mandiri yang berhak melakukan perbuatan hukum sendiri. Oleh
karena itu, ketentuan tentang penggabungan, peleburan,
pengambilalihan, dan pemisahan sebagaimana diatur dalam Pasal
122 – Pasal 137 UUPT masih menggunakan paradigma PT
tunggal. Berbeda dengan UUPT 1995 (Pasal 56 huruf b), UUPT
tidak lagi memuat terminologi grup yang mengacu pada
perusahaan kelompok.

Tetap
Ubah.
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No

Pasal

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

1

2

3

4

5

6
Dalam dunia bisnis, perusahaan berskala besar umumnya tidak
lagi berbentuk perusahaan tunggal, melainkan perusahaan
kelompok. Perusahaan kelompok dapat memetik sejumlah
keuntungan. Dari sisi finansial, keuntungan yang dapat dipetik
adalah kemampuan mengevaluasi dan memilih portfolio bisnis
terbaik demi efektivitas investasi yang ditanamkan,
mengoptimalisasi alokasi sumber daya yang dimiliki, dan
mengelola manajemen serta mengefisienkan pembayaran pajak.
Dari sisi non-finansial, perusahaan kelompok dapat membangun,
mengendalikan,
mengelola,
mengonsolidasikan,
serta
mengoordinasikan aktivitas dalam suatu lingkungan multiusaha.
Selain itu, bentuk perusahaan kelompok menjamin, mendorong,
serta memfasilitasi peningkatan kinerja antara perusahaan induk,
anak-anak perusahaan, serta afiliasinya. Hal yang tidak kalah
pentingnya adalah terbangunnya sinergi dan tercapainya efisiensi
di antara perusahaan yang tergabung dalam perusahaan
kelompok. Dari sisi kepemimpinan dan manajemen, perusahaan
kelompok juga menciptakan institusionalisasi kepemimpinan
individual ke dalam sistem. Konstruksi perusahaan kelompok
menimbulkan dualisme badan hukum bagi perusahaan induk dan
anak perusahaan sebagai subjek hukum yang mandiri. Di sisi lain,
perusahaan kelompok merupakan satu-kesatuan ekonomi, di
mana induk perusahaan bertindak sebagai pemimpin sentral
yang mengendalikan dan mengoordinasikan usaha anak-anak
perusahaan. Dalam perkembangannya, perusahaan kelompok
membentuk konstruksi piramida ditandai dengan adanya struktur
multidivisional ataupun proliferasi lapisan anak perusahaan

7
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No

Pasal

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

1

2

3

4

5

6
(multi-tier). Dalam konstruksi perusahaan kelompok piramida,
induk perusahaan bertindak sebagai super holding company,
sedangkan anak perusahaan menjadi sub-holding company, atau
induk perusahaan dari cucu perusahaan atau anak perusahaan
pada lapisan di bawahnya. Induk perusahaan mengendalikan
berbagai sub-holding companies. Dalam operasionalnya, subholding companies akan membuat laporan keuangan konsolidasi
terkait dengan posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas dari
suatu perusahaan kelompok, yang secara ekonomi dianggap
sebagai satu-kesatuan usaha.

7

Meski secara manajemen perusahaan kelompok beroperasi
secara terkoordinasi, namun secara hukum pertanggungjawaban
super holding company atau subholding company adalah
terbatas (limited liability). Semakin banyak lapisan anak
perusahaan, maka pertanggungjawabannya pun akan semakin
terbatas. Hal ini karena pemegang saham hanya bertanggung
jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan
tidak meliputi seluruh aset atau harta kekayaan lainnya. Padahal
dalam hakikatnya, UUPT tidak mengenal “tanggung jawab
terbatas dalam tanggung jawab yang memang sudah terbatas.”
Konstruksi piramida rentan merugikan pihak ketiga karena
adanya keterpisahan badan hukum dan keterbatasan
tanggungjawab antar-PT dalam perusahaan kelompok tersebut.
Kerentanan tersebut melahirkan masalah moral hazard maupun
sikap oportunistik induk perusahaan maupun pemegang
sahamnya. Beberapa sikap oportunistik tersebut, antara lain:
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No

Pasal

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

1

2

3

4

5

6
1. Induk perusahaan dapat melakukan eksternalisasi kegiatan
usaha yang berisiko tinggi dengan memberikan instruksi
kepada anak/cucu/cicit perusahaan.
2. Induk perusahaan dapat memanfaatkan sebagian utang anak
perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional anak
perusahaan yang lain tanpa sepengetahuan kreditur anak
perusahaan peminjam.
3. Induk perusahaan dapat mengalihkan sebagian aset dari anak
perusahaan yang hampir bangkrut kepada anak perusahaan
yang lain tanpa sepengetahuan dari pemegang saham
minoritas atau kreditur dari anak perusahaan yang hampir
bangkrut. Apabila anak perusahaan akhirnya bangkrut,
kepemilikan atas sebagian aset tersebut sudah beralih kepada
anak perusahaan yang lain. Hal ini mengakibatkan pemegang
saham minoritas maupun kreditur mengalami kerugian karena
mengalami kesulitan untuk menuntut aset yang dialihkan
kepada anak perusahaan yang lain.

7

Pada prinsipnya induk perusahaan dapat dikenakan tanggung
jawab hukum sebagai akibat dominasi induk perusahaan
terhadap pengurusan anak perusahaan yang menjalankan
instruksi induk perusahaan, bilamana tabir korporasi tersibak.
Namun penyibakan tabir ini bersifat post factum/reaktif. Padahal
suatu PT idealnya harus tumbuh melalui kegiatan
operasionalnya. Dari perspektif ini, maka tindakan perusahaan
induk belum tentu sejalan dengan pertumbuhan anak
perusahaan. Selain itu, direksi anak perusahaan seharusnya
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No

Pasal

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

1

2

3

4

5

6
menjalankan mandat untuk kepentingan PT dan bukan sematamata kepentingan pemegang saham. Oleh karena itu, perlu ada
pengaturan preventif sehubungan dengan perusahaan
kelompok. Dengan demikian, ada kekosongan hukum dalam
UUPT tentang hukum bagi perusahaan kelompok khususnya
yang terkait dengan instrumen pengendalian suatu perseroan
oleh perseroan lain.

7
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b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Dan
Pemakaian Nama Perseroan Terbatas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan
dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas merupakan peraturan pelaksana dari
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 9 ayat
(4) dan Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas mengamanatkan bahwa tata cara pengajuan dan pemakaian
Nama Perseroan Terbatas diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan
Pemerintah ini juga mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998
tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas yang merupakan peraturan
pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan
Terbatas.
Tujuan dari Peraturan Pemerintah ini sebagaimana tertuang di dalam bagian
penjelasan adalah untuk:
1) Optimalisasi kinerja dalam percepatan pelayanan pengesahan pengajuan
dan pemakaian nama Perseroan dengan menggunakan sistem elektronik;
2) Memberi perlindungan hukum kepada pemakai Nama Perseroan yang
beritikad baik.
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, tata cara pengajuan dan
pemakaian Nama Perseroan dilakukan dengan memanfaatkan jasa teknologi
informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik. Namun di sisi lain,
tetap dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu pengajuan dan pemakaian
Nama Perseroan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat tercatat. Keadaan
tertentu yang dimaksud di sini adalah keadaan di mana suatu daerah belum
mempunyai jaringan elektronik atau jaringan elektronik yang ada tidak berfungsi
sehingga tidak dapat digunakan.
Selain penggunaan sistem elektronik, Peraturan Pemerintah ini juga
melakukan perubahan yang cukup signifikan terkait dengan jangka waktu untuk
memproses permohonan pemakaian nama perseroan. Pada mulanya, PP Nomor
26 tahun 1998 menetapan batas waktu selama 15 (lima belas) hari, namun
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dalam PP Nomor 43 Tahun 2011, batas waktu ini dipangkas cukup besar menjadi
3 (tiga) hari. Implementasi ketentuan ini dalam prakteknya pun berjalan efektif
sehingga proses pengajuan dan pemakaian nama Perseroan Terbatas dapat
menjadi lebih cepat dan efisien.
Hasil analisis dan evaluasi menunjukkan bahwa tidak terdapat persoalan
yang krusial di dalam PP ini. Persoalan yang teridentifikasi hanyalah masalah
penggunaan istilah “batal karena hukum” pada pasal 7 dan tidak adanya sanksi
administrasi atau mekanisme pengawasan terhadap ketentuan Pasal 10 huruf b.
Secara umum, Pokja merekomendasikan agar PP ini dipertahankan dan secara
khusus perlu untuk mengubah ketentuan Pasal 7 dan Pasal 10 huruf b.
Berikut ini matrik temuan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian
Nama Perseroan Terbatas (lihat halaman berikutnya).
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Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas
No

Pasal

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

1
1.

2

3

4
Melaksana-kan
ketentuan
undangundang
Penggunaan
bahasa, istilah,
kata

5
Diperin-tahkan
secara jelas

6
Peraturan pemerintah ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 9
ayat (4) dan Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas. Materi ini sudah tepat diatur
dalam bentuk peraturan pemerintah.
Apa yang dimaksud dengan frasa “Batal karena hukum”? Apakah
sama dengan “batal demi hukum”?

7

Asas kepastian hukum
dan
asas pengayoman

Adanya
ketentuan yang
menjamin
ketertiban
umum

Ketentuan ini membebankan kewajiban kepada Perseroan
Terbuka namun tidak terdapat norma yang memberikan sanksi
apabila kewajiban ini tidak dilakukan. Padahal kewajiban yang
diatur dalam ketentuan ini sangat penting untuk dilaksanakan
untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

Adanya
prosedur yang
jelas dan efisien

Dengan demikian ketentuan ini belum memberikan mekanisme
penegakan norma yang jelas dan bertentangan dengan asas
kepastian hukum dan asas pengayoman.

2.
3.

4.
5.

Umum

D1

Pasal 1 – Pasal 6
Pasal 7
Dalam
hal
jangka
waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) sudah terlampaui, persetujuan
Menteri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (2) batal
karena hukum.
Pasal 8 – Pasal 9
Pasal 10 huruf b
Perseroan Terbuka yang tidak lagi
memenuhi persyaratan sebagai
Perseroan Terbuka sebagaimana
diatur
dalam
peraturan
perundang-undangan di bidang
pasar modal: wajib melakukan
perubahan anggaran dasar dalam
waktu paling lambat 6 (enam)
bulan terhitung sejak tanggal
diterbitkannya surat pernyataan

D3

D4

Tepat

Tetap

Tetap
Ubah rumusan menjadi “batal
demi hukum”.

Tetap
Ubah
Ketentuan ini perlu dilengkapi
dengan sanksi administratif atau
mekanisme pengawasan.
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No

Pasal

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

1

2
dari lembaga pengawas di bidang
pasar modal tentang tidak
dipenuhinya kriteria Perseroan
Terbuka.
Pasal 11 – Pasal 13

3

4

5
Rumusan sanksi

6

7

6.

D5

Aspek
penegakan
hukum

-

-

-

-

Tetap
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c. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial
Dan Lingkungan Perseroan Terbatas
Peraturan Pemerintah ini melaksanakan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Peraturan Pemerintah
ini diatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bertujuan
mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas
kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan
masyarakat pada umumnya maupun Perseroan itu sendiri dalam rangka
terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan
lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
Pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam PP ini dimaksudkan
untuk:
1) Meningkatkan kesadaran Perseroan terhadap pelaksanaan tanggung jawab
sosial dan lingkungan di Indonesia;
2) Memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai
tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan
3) Menguatkan pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah
diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang
kegiatan usaha Perseroan yang bersangkutan.
Meski tujuan pengaturan dalam PP ini sebenarnya sangat baik, hasil analisis
dan evaluasi menghasilkan beberapa catatan sebagai berikut:
1) Substansi PP belum operasional;
Secara garis besar, ketentuan-ketentuan PP masih berupa repetisi dari
ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi. Padahal, tujuan pembentukan PP sebagai peraturan
pelaksana adalah untuk membuat operasional norma-norma umum yang
dicantumkan dalam Undang-Undang. Di luar norma-norma umum tersebut
belum ditemukan ketentuan yang bersifat lebih teknis dan operasional.
Dengan demikian, untuk membuat PP ini lebih efektif dan lebih sesuai dengan
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tujuan pembentukannya, ketentuan-ketentuan di dalam PP ini perlu diuraikan
lebih jauh agar dapat menjadi lebih terukur dan operasional.
2) Dalam tataran implementasi, PP tidak efektif dan banyak terjadi
penyimpangan;
Pada tataran implementasi, PP ini tidak dapat berjalan efektif dan justru
rawan penyimpangan. Ketiadaan pengaturan yang jelas di dalam PP
menyebabknya munculnya peraturan-peraturan lain di tataran yang lebih
rendah seperti Peraturan Daerah atau Peraturan Menteri yang tentunya
mengatur mengenai pelaksanaan CSR secara parsial atau sektoral dan
menimbulkan potensi tumpang tindih, biaya tinggi, dan ketidakpastian hukum
bagi Perusahaan.
Kondisi ini utamanya dikeluhkan perusahaan di daerah yang mengalami
tuntutan untuk mengeluarkan berbagai dana yang diminta Pemerintah
Daerah dengan dalih sebagai dana. Pengusaha menjadi sulit untuk menolak
karena memang terdapat kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut,
yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam kondisi
demikian, pada akhirnya justru penerapan tanggungjawab sosial perusahaan
menjadi tidak efektif dan tidak tepat sasaran.
Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi tersebut, Pokja memberikan
rekomendasi sebagai berikut:
1) Rekomendasi Umum
Mengubah PP ini dengan mengembangkan ketentuan-ketentuan yang
ada agar dapat menjadi lebih operasional. Selain itu melihat
perkembangan terkini, penyusunan PP dapat merujuk pada beberapa
Undang-Undang yang sudah mengatur mengenai tanggungjawab sosial
dan lingkungan Perseroan Terbatas sehingga PP dapat berfungsi sekaligus
sebagai sarana harmonisasi di tataran ketentuan pelaksana. Selain itu
dengan adanya ketentuan yang lebih jelas, PP dapat menjadi pijakan yang
lebih baik untuk pengembangan aturan-aturan teknis yang bersifat
sektoral atau daerah agar tidak menyimpang dari tujuan yang telah ada.
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2) Rekomendasi Khusus
Beberapa ketentuan yang dapat dikembangkan dalam PP Perubahan
adalah mengenai tata cara pelaksanaan CSR, kejelasan mengenai
kewenangan koordinasi dan pengawasan di level pusat dan daerah,
besaran/proporsi dana yang harus dialokasikan perusahaan untuk CSR,
panduan bidang yang dapat digarap oleh Perusahaan sebagai objek CSR,
pilihan-pilihan kegiatan yang dapat dijadikan CSR, dan sebagainya.
Matrik temuan hasil analisis dan evaluasi dapat dilihat di bawah ini
(halaman berikut).
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Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
No
1
1.

2.
3.

Pasal

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

3

4
Melaksana-kan
ketentuan
undangundang

5
Diperin-tahkan
secara jelas

7
Ubah ketentuan-ketentuan agar
menjadi lebih teknis dan
operasional.

Ketertiban dan
kepastian
hukum

Prosedur yang
jelas dan efisien

Aspek
kekosong-an
pegnatur-an

Belum
ada
pengatur-an

6
Peraturan Pemerintah ini terbit berdasarkan amanat Pasal 74
ayat (4) UU PT yang berbunyi, “Ketentuan lebih lanjut mengenai
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan
Pemerintah”. Peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana
mestinya memuat norma-norma yang lebih teknis yang bertujuan
agar norma pada Undang-Undang dapat menjadi operasional.
Tetapi, substansi PP Nomor 47 Tahun 2012 ini justru bersifat
sangat umum dan justru tidak terlalu banyak berbeda dari norma
umum yang sudah diatur di dalam Undang-Undang induknya.
Dengan kata lain, substansi yang diatur dalam PP ini belum
mencerminkan kesesuaian dengan materi muatan yang
seharusnya ada di dalam suatu PP. Dengan demikian, materi
muatan PP ini perlu diubah agar menjadi lebih teknis dan
operasional.
Ketentuan ini sebetulnya telah terdapat di dalam UndangUndang dan di dalam PP, yang diharapkan adalah penjabaran
yang lebih teknis dan operasional dari kewajiban Perseroan untuk
melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan. Sayangnya
PP ini tidak mengatur lebih jauh pedoman yang lebih terukur bagi
perseroan untuk melaksanakan kewajibannya tersebut sehingga
pada prakteknya justru ketentuan ini menjadi tidak operasional.
Ketiadaan aturan mengenai hal ini membuka ruang bagi
peraturan-peraturan di tingkat yang lebih rendah seperti Perda

2
Umum

D1

Pasal 1 – Pasal 2
Pasal 3
(1) Tanggung jawab sosial dan
lingkungan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 menjadi
kewajiban bagi Perseroan yang
menjalankan kegiatan usahanya
di bidang dan/atau berkaitan
dengan sumber daya alam
berdasarkan Undang-Undang.

D4

D5

Tetap
Ubah.
Ketentuan ini perlu diuraikan
lebih jauh sehingga lebih
menggambarkan pedoman bagi
Perseroan
untuk
mengimplementasikannya
misalnya bidang-bidang apa yang
dapat
dijadikan
objek
tanggungjawab
sosial
dan

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional (Tahun 2018), BPHN KEMENKUMHAM | 50

No

Pasal

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

1

2
(2)
Kewajiban sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dilaksanakan baik di dalam
maupun di luar lingkungan
Perseroan.
Pasal 4
(1) Tanggung jawab sosial dan
lingkungan dilaksanakan oleh
Direksi berdasarkan rencana kerja
tahunan
Perseroan
setelah
mendapat persetujuan Dewan
Komisaris atau RUPS sesuai
dengan
anggaran
dasar
Perseroan, kecuali ditentukan lain
dalam peraturan perundangundangan.
(2) Rencana kerja tahunan
Perseroan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memuat rencana
kegiatan dan anggaran yang
dibutuhkan untuk pelaksanaan
tanggung jawab sosial dan
lingkungan.
Pasal 5 – Pasal 9

3

4

5

6
dan Permen untuk mengatur secara bebas hal-hal ini sehingga
justru menimbulkan potensi tumpang tindih, biaya tinggi dan
ketidakpastian hukum.

7
lingkungan Perseroan.

Ketertiban dan
kepastian
hukum

Prosedur yang
jelas dan efisien

Ketentuan ini sebetulnya telah terdapat di dalam UndangUndang dan di dalam PP, yang diharapkan adalah penjabaran
yang lebih teknis dan operasional dari kewajiban Perseroan untuk
melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan.

D5

Aspek
kekosong-an
pegnatur-an

Belum
ada
pengatur-an

Ubah.
Ketentuan ini perlu diuraikan
lebih jauh sehingga lebih
menggambarkan pedoman bagi
Perseroan
untuk
mengimplementasikannya
misalnya
presentase/proporsi
anggaran
yang
dapat
dialokasikan oleh Perseroan
untuk melaksanakan CSR.

-

-

-

4.

5.

D4

Sayangnya PP ini tidak mengatur lebih jauh pedoman yang lebih
terukur bagi perseroan untuk melaksanakan kewajibannya
tersebut sehingga pdaa prakteknya justru ketentuan ini menjadi
tidak operasional. Ketiadaan aturan mengenai hal ini membuka
ruang bagi peraturan-peraturan di tingkat yang lebih rendah
seperti Perda dan Permen untuk mengatur secara bebas hal-hal
ini sehingga justru menimbulkan potensi tumpang tindih, biaya
tinggi dan ketidakpastian hukum.

-

Rekomendasi

Tetap
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d. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar
Perseroan Terbatas
Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas menyatakan bahwa perubahan besarnya modal dasar Perseroan
ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Pasal inilah yang menjadi dasar hukum
bagi Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal
Perseroan Terbatas (PP 29/2016). PP ini mencabut Peraturan Pemerintah Nomor
7 Tahun 2016 tentang perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (PP 7/2016)
yang juga dikeluarkan pada tahun yang sama.
Pada bagian penjelasan dinyatakan bahwa tujuan dari terbitnya peraturan
pemerintah ini adalah untuk memberikan kemudahan berusaha bagi para
pengusaha dalam rangka memulai usahanya dan untuk meningkatkan investasi
yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil dan
menengah. PP Nomor 29/2016 melakukan perubahan yang cukup besar terhadap
ketentuan pada UU PT dan juga PP sebelumnya. Hal ini merupakan isu utama
yang diidentifikasi Pokja pada PP ini.
Pasal 32 ayat (1) UU PT menetapkan modal dasar PT paling sedikit Rp
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). PP 7/2016 juga menetapkan modal dasar
PT paling sedikit Rp. 50.000.000,00 namun memberi pengecualian pada Pasal 1
ayat (2) nya di mana apabila salah satu atau seluruh pihak pendiri PT memiliki
kekayaan bersih sesuai kriteria UMKM, maka modal dasarnya dapat ditentukan
berdasarkan kesepakatan para pendiri PT yang dituangkan dalam akta pendirian
PT.
PP 29/2016 kemudian melakukan perubahan yang lebih jauh di mana besaran
modal dasar tidak lagi ditentukan dan diserahkan sepenuhnya kepada
kesepakatan para pendiri PT. Jika Pada PP 7/2016 hal ini hanya dapat dilakukan
oleh UMKM, pada PP 29/2016, norma ini menjadi berlaku bagi seluruh PT.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ketentuan PP telah menyimpangi
ketentuan yang telah ditetapkan dalam UU PT yang masih menetapkan besaran
minimum modal dasar PT.
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Penghapusan batas minimum modal dasar PT dilakukan untuk mendukung
kemudahan berusaha. Namun di sisi lain, Pokja memandang ketentuan ini
bertentangan dengan asas kehati-hatian. Pada Kitab Undang-Undang Hukum
Dagang, tidak ditemukan adanya ketentuan mengenai besaran minimum modal
dasar PT. Kemudian pada saat itu, yang terjadi adalah berdiri PT-PT palsu yang
merugikan masyarakat. Untuk mencegah terjadinya hal tersebut, UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas mulai mengatur
mengenai besaran minimum modal dasar PT, yakni sebesar Rp. 20.000.000,00
(dua puluh juta rupiah) pada Pasal 25 ayat (1). Besaran ini diperbesar pada
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas.
Atas dasar hal ini, perlu dipertimbangkan benar-benar apakah penghapusan
besaran minimum modal dasar PT yang dilakukan oleh PP 29/2016 sudah tepat
dan tidak melanggar asas kehati-hatian atau perlindungan terhadap masyarakat.
Pokja memandang bahwa ketentuan besaran minimum modal dasar PT harus
tetap ada demi perlindungan masyarakat. Jumlah besaran dapat didiskusikan
dengan para pemangku kepentingan. Sementara itu, tetap dibuka kemungkinan
bagi sektor usaha tertentu untuk melakukan pengecualian terhadap ketentuan ini
dengan mengatur batasan modal minimum jika diperlukan. Dukungan terhadap
kemudahan berusaha di satu sisi tidak boleh mengabaikan perlindungan
terhadap masyarakat. Rekomendasi Pokja adalah untuk mengubah PP 29/2016.
Hasil temuan terhadap PP 29/2016 dapat dilihat di bawah ini (halaman
berikut).
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Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas
No
1
1.

2.

3.
4.

Pasal

Dimensi

2

3

Variabel

Indikator

Analisis

4

5
Melaksana-kan
ketentuan
undang-undang

6
Peraturan pemerintah ini merupakan pelaksanaan ketentuan
Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas yang berbunyi: Perubahan besarnya modal
dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah. Dengan demikian materi ini sudah tepat
diatur dalam bentuk peraturan pemerintah.
Besaran modal dasar pada UU Nomor 40 Tahun 2007 ditentukan
sebesar Rp. 50.000.000,00 yang berarti ketentuan ini
bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi. Di sisi lain,
lahirnya batasan minimum modal dasar PT didorong oleh
semangat perlindungan pada masyarakat dari PT-PT palsu yang
tidak beritikad baik. Penghapusan ketentuan ini dapat membuka
ruang bagi investor atau pelaku usaha yang tidak
bertanggungjawab. Perlu penyelarasan pengaturan dalam UU
Nomor 40 Tahun 2007 maupun PP Nomor 29 Tahun 2016
tentang Perubahan Modal Dasar, agar tidak pengaturan
mengenai modal dasar minimum PT menjadi selaras,
memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat sekaligus
mendukung kemudahan berusaha.
Ketentuan ini sebaiknya diintegrasikan ke dalam Pasal 1 ayat (3)
agar lebih jelas menjadi:
Besaran modal dasar Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri

-

D1

D1

Pasal 1 ayat (3)
Besaran modal dasar Perseroan
Terbatas sebagaimana dimaksud
pada
ayat
(1)
ditentukan
berdasarkan kesepakatan para
pendiri Perseroan Terbatas.

D2

Kewajiban

Pasal 2
Pasal 3
Perseroan
Terbatas
yang
melaksanakan kegiatan usaha
tertentu,
besaran
minimum

Dua peraturan
memberikan
kewajiban yang
berbeda
Prinsip
hatian

D4

Keseimbangan,
Keserasian dan
Keselarasan,

D2

Kewajiban

kehati-

Melaksana-kan
ketentuan
undang-undang

Rekomendasi
7
Tetap

Pengaturan yang diusulkan:
Besar minimal modal dasar
dapat dibuat sesuai kesepakatan
namun untuk kegiatan usaha di
bidang
tertentu
seperti
perbankan, asuransi, dapat tetap
ditentukan besaran modal dasar
minimum untuk perlindungan
masyarakat.

Tetap
Ubah
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No

Pasal

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

1

2
modal dasar perseroan Terbatas
harus sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

3

4

5

6
Perseroan Terbatas, kecuali ditentukan lain oleh peraturan
perundang-undangan.

7

5.

Pasal 5 – Pasal 5

-

-

-

Bunyi Pasal 3 dapat dipindahkan ke dalam bagian penjelasan
-

Tetap
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3.

Kelompok Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Koperasi
a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Berlaku
setelah dibatalkanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 melalui Putusan
MK Nomor 28 /PUU-XI/2013)
Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan
bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar
atas asas kekeluargaan. Selanjutnya penjelasan Pasal 33 antara lain
menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan
kemakmuran orang seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu
ialah Koperasi. Penjelasan Pasal 33 menempatkan Koperasi baik dalam
kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai bagian
integral tata perekonomian nasional.
Dengan memperhatikan kedudukan Koperasi seperti tersebut diatas maka
peran

Koperasi

sangatlah

penting

mengembangkan potensi ekonomi

dalam

menumbuhkan

dan

rakyat serta dalam mewujudkan

kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai

ciri-ciri demokratis,

kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan. Pembangunan Koperasi perlu
diarahkan sehingga semakin berperan dalam perekonomian nasional.
Pengembangannya diarahkan agar Koperasi benar-benar menerapkan prinsip
Koperasi dan kaidah usaha ekonomi. Dengan demikian Koperasi akan menjadi
organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, otonom, partisipatif dan
berwatak sosial. Pembinaan Koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk
mendorong kegiatan usaha dan bereperan utama dalam kehidupan ekonomi
rakyat.
Pada tanggal 28 Mei 2014, Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara
nomor 28/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2012 tentang Perkoperasian bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat. Untuk mengisi kekosongan hukum maka Mahkamah
Konstitusi memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992
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tentang Perkoperasian (yang sebenarnya telah dicabut oleh Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian). Namun demikian, UndangUndang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sudah tidak memadai
untuk digunakan sebagai instrumen pembangunan Koperasi sehingga perlu
disusun undang-undang baru sebagai penggantinya.
Adapun Undang-Undang ini ini sudah ditindaklanjuti dengan :
1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Persyaratan dan
Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar;
2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;
3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 Tentang Pembubaran
Koperasi Oleh Pemerintah.
Pemberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian ternyata belum menyelesaikan permasalahan regulasi
Koperasi karena sebagai infrastruktur transformasi masyarakat dalam
kehidupan ekonomi, sosial dan budaya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun
1992 belum mengakomodasikan dan menyesuaikan aspek pengaturannya
dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan usaha. Undang-Undang
tersebut belum mengatur:
1) Koperasi sebagai badan hukum belum diatur pembuatan akta pendirian
dan perubahan anggaran dasar koperasi oleh notaris;
2) Mempertegas peran dan fungsi Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas
sebagai perangkat Organisasi Koperasi;
3) Belum tegas dalam memperlakukan ekuitas/modal sendiri;
4) Tidak adanya pengawasan dan pemeriksaan, lembaga pengawas
Koperasi Simpan Pinjam dan Lembaga Penjamin Simpanan;
5) Pengelolaan koperasi berdasarkan prinsip syariah belum diakomodasi
pengaturannya;
6) Sanksi terkait pelanggaran implementasi undang-undang tersebut oleh
Pengurus/Pengelola Koperasi;
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7) Fungsi anggota sebagai pemilik kurang kuat.
Atas pertimbangan itu tetap perlu menyusun Undang-Undang baru yang
menekankan pada pengertian perkoperasian dalam kaitan dengan semangat
UUD NRI Tahun 1945 dan skenario pengembangannya dalam lingkungan
bisnis global yang keseluruhannya bermuara pada perwujudan tujuan
bernegara dengan semangat modal sosial.
Pokja merekomendasikan Undang-Undang ini dicabut dan digantikan
dengan yang baru. Hasil analisis dan evaluasi terhadap Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dapat dilihat pada matriks di
bawah ini (halaman berikut).
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
No

Pasal

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

1

2

3

4
Mengatur
lebih
lanjut
ketentuan
UUD
NRI
Tahun
1945
yang
diamanatkan
secara tegas

5
Diamanatkan
untuk
diatur
dalam
UU
namun
tidak
disebutkan
materinya
(Pasal 33 dan
Pasal 34)

6
Secara implisit, UU ini merupakan amanat Pasal 33 ayat (1) UUD
1945 : Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar
atas asas kekeluargaan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992
tentang Perkoperasian, dianggap sudah tidak sesuai dengan
perkembangan jaman. Kementerian Koperasi dan UKM sudah
mempersiapkan RUU Perkoperasian, dimana ada hal-hal baru
yang belum diatur seperti Koperasi Simpan Pinjam Syariah,
Lembaga Penjamin Simpanan, Pengawasan dan Pemeriksaan,
Sanksi Administratif dan disesuaikan dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
Definisi Koperasi sebagai badan hukum di UU No.17 Tahun 2012
tentang Perkoperasian juga digugat oleh MK melalui Putusan MK
Nomor
28/PUU-XI/2013 dianggap Koperasi hanya akan
menguntungkan perseorangan, tidak berorientasi pada anggota
dan masyarakat.
Maka definisi Koperasi di RUU Perkoperasian menjadi “Koperasi
adalah perkumpulan orang yang bersatu secara sukarela dan
bersifat otonom untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi
ekonomi, sosial dan budaya melalui usaha bersama yang
diselenggarakan berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong
royong”

7

1

-

D1

2

Pasal 1 angka 1
Dalam Undang-Undang ini yang
dimaksud dengan:
Koperasi adalah badan usaha
yang
beranggotakan
orangseorang atau badan hukum
Koperasi dengan melandaskan
kegiatannya berdasarkan prinsip
Koperasi
sekaligus
sebagai
gerakan ekonomi rakyat yang
berdasar atas asas kekeluargaan

D5

Aspek
Relevansi
dengan situasi
saat ini

Pengaturan
dalam
peraturan
masih relevan
untuk
diberlakukan
secara efisien

3

Pasal 2 – Pasal 5

-

-

-

-

Ubah.

Ubah.

Tetap

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional (Tahun 2018), BPHN KEMENKUMHAM | 59

No

Pasal

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

1

2

3

4

5
Pengaturan
dalam
peraturan
masih relevan
untuk
diberlakukan
secara efisien
Pengaturan
dalam
peraturan
masih relevan
untuk
diberlakukan
secara efisien

6

7

4

Pasal 6 ayat (1)
Koperasi Primer dibentuk oleh
sekurang-kurangnya 20 (dua
puluh) orang.

D5

Aspek
Relevansi
dengan situasi
saat ini

5
6

Pasal 7 – Pasal 56
Pasal 57 ayat (1)
Koperasi secara bersama-sama
mendirikan
satu
organisasi
tunggal yang berfungsi sebagai
wadah untuk memperjuangkan
kepentingan
dan
bertindak
sebagai
pembawa
aspirasi
Koperasi.
Pasal 58 – Pasal 61
Pasal 62

D5

Aspek
Relevansi
dengan situasi
saat ini

D4

Kenusantaraan

7
8

Adanya
ketentuan yang
jelas mengenai
pembagian
kewenangan
Pusat
dan
Daerah

RUU Perkoperasian :
Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 9 (sembilan)
orang.

Dalam RUU Perkoperasian mengenai Gerakan Koperasi sebagai
wadah tunggal Gerakan Koperasi masih menajdi perdebatan dan
rumusan ini menjadi pending pembahasannya.

Tetap
Ubah.

Dalam UU ini pembinaan masih bersifat sentralistik (Pemerintah
Pusat), belum ada pelimpahan wewenang ke Pemerintah
Provinsi/Kab/Kota

Tetap
Ubah.
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No
1

Pasal

Dimensi

Variabel

Indikator

3

4

5

9

2
Pasal 63 ayat (1) dan (2)

D5

10

Pasal 64 – Pasal 67

-

Aspek
kekosongan
peraturan
-

Dari
segi
peraturan
pelaksananya
-

Analisis
6
Belum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

-

Rekomendasi
7
Tetap, perlu
pelaksananya.
Tetap
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dibuat

aturan

b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pengesahan Akta dan Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
Peraturan Pemerintah ini merupakan amanat dari Pasal 13 Undang-Undang
Dasar Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang diberlakukan kembali
pasca dibatalkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang
Perkoperasian.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menetapkan
bahwa Koperasi sebagai badan usaha dan sekaligus gerakan ekonomi rakyat
mempunyai tujuan untuk memajukan kesejahteraan nasional dalam rangka
mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945. Agar Koperasi dalam melaksanakan fungsi dan
peranannya secara efektif, maka Koperasi diberikan status badan hukum.
Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan
oleh Pemerintah dan selanjutnya bertindak secara mandiri melakukan tindakantindakan hukum sesuai maksud dan tujuannya. Wewenang dan tanggung jawab
pengesahan akta pendirian Koperasi dan pengesahan perubahan anggaran dasar
Koperasi, ada pada Menteri yang lingkup dan tanggung jawabnya dibidang
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Untuk memperoleh pengesahan
tersebut, pendiri atau pengurus wajib memenuhi persyaratan dan tata cara yang
ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini.
Peraturan Pemerintah ini merupakan produk hukum yang sudah lama karena
tatacara pendirian koperasi masih bersifat manual sedangkan dari tahun 2016
sampai dengan sekarang tata cara pengesahan pendirian koperasi sudah bersifat
online melalu SISMINBHKOP yang memudahkan bagi calon pendiri koperasi
untuk mendirikan Koperasi melalui Notaris selaku pejabat pembuat akta
koperasi. Penggunaan sistem elektronik ini belum terakomodasi dalam PP 4
Tahun 1994. Peraturan Pemerintah ini juga sudah ditindaklanjuti dengan
menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 09 Tahun 2018
tentang Penyelenggaraan Pembinaan Perkoperasian.
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Dalam perkembangan berikutnya, lahir Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
atau biasa disebut dengan PP OSS. Kehadiran PP OSS ini memilki implikasi
terhadap PP 4 Tahun 1994 karena di dalamnya terdapat pengaturan mengenai
pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran
koperasi.
Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) PP OSS mengatur bahwa pengesahan koperasi
yang meliputi pengesahan akta pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar
koperasi serta pembubaran koperasi oleh kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang hukum dan mengenai pengesahan koperasi
diatur oleh peraturan menteri yang menyelenggarakan pemerintahan dibidang
hukum. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994
yang memberikan kewenangan ini kepada Menteri yang membidangi urusan
Perkoperasian. Dengan demikian, kehadiran PP OSS dalam prakteknya
menimbulkan disharmoni dengan PP ini. Hal ini perlu menjadi perhatian agar
pada pelaksanaannya tetap ada kepastian hukum bagi masyarakat yang
memerlukan layanan pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan
pembubaran koperasi.
Terhadap temuan-temuan di atas, Pokja memberikan rekomendasi sebagai
berikut:
1) Rekomendasi Umum
PP ini perlu diubah karena dalam prakteknya sudah terdapat perkembangan
menggunakan sistem elektronik. Selain itu perlu juga pengharmonisasian
dengan PP OSS. Adapun RUU Perkoperasian saat ini sedang dalam
pembahasan di DPR sehingga perkembangan lebih lanjut terhadap substansi
PP ini perlu juga memerhatikan perkembangan dalam RUU yang sedang
disusun.
2) Rekomendasi khusus
Mengubah : Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) , Pasal 4 ayat (2) huruf a, Pasal 6
ayat (2), Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (2),
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Pasal 9, Pasal 12 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 15 ayat (1),
Pasal 13 untuk ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kelembagaan.
Matrik Temuan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994
tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta dan Pendirian dan
Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dapat dilihat di bawah ini (halaman berikut).
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Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Tata Cara Pengesahan Akta dan Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
No

Pasal

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

1
1

2

3

4
Melaksana-kan
Ketentuan UU

5
Diperintah-kan
secara tegas

6
Pembentukan PP ini merupakan amanat dari pasal 13 UU 25
Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang berbunyi:
"Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengesahan
atau penolakan pengesahan akta pendirian, dan perubahan
Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10,
Pasal 11, dan Pasal 12 diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah."

7
Tetap,
namun
perlu
memperhatikan perkembangan
materi pengaturan dalam RUU
Perkoperasian yang sedang
disusun
dan
dipersiapkan
perbaikannya bila diperlukan.

2
3

-

Pasal 1
Pasal 2 ayat (1) Menteri
berwenang
memberikan
pengesahan
terhadap
akta
pendirian
Koperasi
dan
pengesahan terhadap perubahan
atas anggaran dasar Koperasi, serta
melakukan
penolakan

D1

D2

Kewenangan

Kewenangan
yang
sama
diberikan pada
dua
lembaga
yang berbeda

Sebagai peraturan pelaksana, maka sudah tepat bahwa substansi
ini diatur dalam bentuk peraturan pemerintah. Meski demikian
perlu dicatat bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992
tentang Perkoperasian sudah sempat diubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang
kemudian dibatalkan oleh Putusan MK Nomor 28/PUU-XI/2013 –
sehingga kini kembali berlaku Undang-Undang Nomor 25 Tahun
1992.
Yang dimaksud “Menteri” di PP ini adalah Menteri Koperasi,
namun dengan adanya PP No.24 tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pasal 14 ayat
(2) yang berbunyi Pengesahan koperasi oleh Pemerintah Pusat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengesahan akta
pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi, serta
pembubaran koperasi oleh kementerian yang menyelenggarakan

Tetap
Ubah. Harmonisasikan antara
ketentuan PP 4 Tahun 1994
dengan PP OSS dan ketentuan
yang direncanakan dalam RUU
Perkoperasian.
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No

Pasal

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

1

2

3

4

5

6
urusan pemerintah di bidang hukum. Di sini ada potensi tumpang
tindih kewenangan antara Menteri Perkoperasian dengan
Menteri Hukum dan HAM. Selain itu perlu juga memerhatikan
perkembangan dalam rumusan RUU Perkoperasian :
Pengesahan Koperasi sebagai badan hukum yang dilakukan oleh
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang
hukum diberikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh
hari) sejak permohonan diterima.

7

pengesahannya

4

5
6

7

Pasal 2 ayat (2)
Dalam
melaksanakan
wewenangnya
sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), Menteri
dapat menunjuk pejabat.
Pasal 3
Pasal 4 ayat (1)
Untuk mendapatkan pengesahan
terhadap akta pendirian Koperasi,
para pendiri atau kuasa para
pendiri mengajukan permintaan
pengesahan secara tertulis kepada
Menteri

D3

Pengunaan
bahasa, istilah,
kata

Tidak jelas

Bunyi pasal ini tidak lengkap: “… menteri dapat menunjuk
pejabat,” – menunjuk pejabat untuk apa? Apabila yang dimaksud
adalah melimpahkan kewenangan, maka kalimat tersebut perlu
diperbaiki agar menjadi lebih jelas.

Ubah rumusan pasal menjadi
“Menteri
dapat
menunjuk
pejabat yang berwenang”

D4

Kepastian
hukum

Prosedur yang
jelas dan efisien

Dengan perkembangan teknologi saat ini, proses pengajuan
pengesahan akta pendirian dapat dilakukan secara elektronik.
Pengesahan akta pendirian koperasi sudah dilakukan secara
online mulai bulan April tahun 2016. Untuk mengakomodasi hal
ini, frasa “mengajukan permintaan pengesahan secara tertulis”
perlu diubah sehingga tidak menutup kemungkinan mekanisme
pengajuan permintaan pengesahan melalui cara lain.

Tetap
Ubah rumusan pasal untuk
mengakomodasi perkembangan
teknologi.

Pasal 4 ayat (2) huruf a
Dua rangkap akta pendirian
Koperasi,
satu
diantaranya
bermaterai cukup;

D3

Pengunaan
bahasa, istilah,
kata

Tidak jelas

Apa yang dimaksud dengan bermaterai cukup?

Ubah rumusan pasal
Yang dimaksud bermeterei
cukup sesuai dengan PP No. 24
Tahun 2000 tentang Perubahan
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No

Pasal

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

1

2

3

4

5

6

7
tarif bea materai dan besarnya
batas pengenaan harga nominal
yang dikenai.
Tetap
Ubah rumusan pasal untuk
mengakomodasi perkembangan
teknologi.
Ubah rumusan pasal untuk
mengakomodasi perkembangan
teknologi.
Ubah rumusan pasal untuk
mengakomodasi perkembangan
teknologi.
Ubah rumusan pasal untuk
mengakomodasi perkembangan
teknologi.
Ubah rumusan pasal untuk
mengakomodasi perkembangan
teknologi.
Ubah rumusan pasal untuk
mengakomodasi perkembangan
teknologi.
Ubah rumusan :
“berdasarkan
ketentuan
Peraturan Pemerintah”
Tetap

8
9

Pasal 5
Pasal 6 ayat (2)

D4

Kepastian
Hukum

Prosedur yang
jelas dan efisien

Karena sudah diberlakukannya SISMINBHKOP maka jangka waktu
dapat dipersingkat

10

Pasal 6 ayat (3)

D4

Kepastian
Hukum

Karena sudah diberlakukannya SISMINBHKOP maka jangka waktu
dapat dipersingkat

11

Pasal 7 ayat (1)

D4

Kepastian
Hukum

12

Pasal 8 ayat (1)

D4

Kepastian
Hukum

13

Pasal 8 ayat (2)

D4

Kepastian
Hukum

14

Pasal 8 ayat (3)

D4

Kepastian
Hukum

15

Pasal 9

D3

16

Pasal 10 – Pasal 11

-

Pengunaan
bahasa, istilah,
kata
-

Adanya
prosedur yang
jelas dan efisien
Adanya
prosedur yang
jelas dan efisien
Adanya
prosedur yang
jelas dan efisien
Adanya
prosedur yang
jelas dan efisien
Adanya
prosedur yang
jelas dan efisien
Jelas

-

-

Karena sudah diberlakukannya SISMINBHKOP maka jangka waktu
dapat dipersingkat
Karena sudah diberlakukannya SISMINBHKOP maka jangka waktu
dapat dipersingkat
Karena sudah diberlakukannya SISMINBHKOP maka jangka waktu
dapat dipersingkat
Karena sudah diberlakukannya SISMINBHKOP maka jangka waktu
dapat dipersingkat
Apa yang dimaksud dengan “berdasarkan kekuatan peraturan
pemerintah ini”?
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No

Pasal

Dimensi

1
17

2

3

Variabel
4
Kepastian
Hukum

Indikator

Analisis

Rekomendasi

5

6
Dengan perkembangan teknologi saat ini, proses pengajuan
pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi dapat dilakukan
secara elektronik. Untuk mengakomodasi hal ini, frasa
“mengajukan permintaan pengesahan secara tertulis” perlu
diubah sehingga tidak menutup kemungkinan mekanisme
pengajuan permintaan pengesahan melalui cara lain.
Pemberian tanda terima merupakan salah satu tahap yang dapat
dilakukan secara elektronik. PP ini belum mengakomodasi
kemungkinan tersebut.

7
Ubah rumusan pasal untuk
mengakomodasi perkembangan
teknologi.

Karena sudah diberlakukannya SISMINBHKOP maka jangka waktu
dapat dipersingkat

Ubah rumusan pasal untuk
mengakomodasi perkembangan
teknologi.
Ubah rumusan pasal untuk
mengakomodasi perkembangan
teknologi.
Ubah rumusan pasal untuk
mengakomodasi perkembangan
teknologi.
Tetap

Pasal 12 ayat (1)

D4

D4

Kepastian
Hukum

Adanya
prosedur yang
jelas dan efisien

19

Pasal 13
Apabila permintaan pengesahan
terhadap perubahan anggaran
dasar Koperasi telah dilakukan
sesuai
dengan
ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12, kepada pengurus
Koperasi atau kuasanya diberikan
tanda terima.
Pasal 14 ayat (2)

D4

Kepastian
Hukum

20

Pasal 14 ayat (3)

D4

Kepastian
Hukum

21

Pasal 15 ayat (1)

D4

Kepastian
Hukum

22

Pasal 16

-

-

Adanya
prosedur yang
jelas dan efisien
Adanya
prosedur yang
jelas dan efisien
Adanya
prosedur yang
jelas dan efisien
-

18

Adanya
prosedur yang
jelas dan efisien

Karena sudah diberlakukannya SISMINBHKOP maka jangka waktu
dapat dipersingkat
Karena sudah diberlakukannya SISMINBHKOP maka jangka waktu
dapat dipersingkat
-

Ubah rumusan pasal untuk
mengakomodasi perkembangan
teknologi.
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No

Pasal

Dimensi

Variabel

1
23

2

3

4
Pengunaan
bahasa, istilah,
kata

D5

-

24

25

Pasal 17
Apabila Menteri tidak memberikan
keputusan dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (2) atau Pasal
15 ayat (1), pengesahan atas
perubahan
anggaran
dasar
Koperasi diberikan berdasarkan
kekuatan Peraturan Pemerintah ini
Pasal 18 ayat (2)
Perubahan
anggaran
dasar
Koperasi sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) wajib diumumkan
oleh Pengurus dalam media massa
setempat paling lambat dalam
jangka waktu dua bulan sejak
perubahan
dilakukan,
dan
dilakukan sekurang- kurangnya dua
kali dengan tenggang waktu
selama paling kurang empat puluh
lima hari.
Pasal 19 – Pasal 22

D3

Indikator

Analisis

Rekomendasi

5
Tidak jelas

6
Apa yang dimaksud dengan “berdasarkan kekuatan peraturan
pemerintah ini”? Rumusan frasa tersebut perlu diperbaiki agar
mekanisme pengesahan atas perubahan anggaran dasar koperasi
apabila Menteri tidak memberikan keputusan dalam jangka
waktku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) atau pasal
15 ayat (1) dapat menjadi lebih jelas. Lihat juga analisis pada
Pasal 9.

7
Ubah rumusan :
“berdasarkan
ketentuan
Peraturan Pemerintah”

Aspek
operasional
atau tidaknya
peraturan

Pengaturan
dalam
peraturan
masih
belum
dilaksanakan
secara efektif

Pengumuman dalam media massa bertujuan untuk
mempublikasikan (asas publisitas) terhadap perubahan tersebut.
dikarenakan perubahan Anggaran Dasar yang tidak menyangkut
perubahan bidang usaha, penggabungan atau pembagian tidak
diumumkan dalam Berita Negara. Namun demikian, kewajiban
pengumuman di media masa dalam hal terjadinya perubahan
anggaran dasar di Koperasi sebagaimana diatur dalam Pasal 18
ayat (2) ini belum sepenuhnya dilaksanakan. Perlu
dipertimbangkan bentuk-bentuk media lain untuk melakukan
pengumuman.

Ubah.

-

-

-

Tetap

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional (Tahun 2018), BPHN KEMENKUMHAM | 69

c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi
oleh Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi
oleh Pemerintah merupakan pelaksanaan amanat Pasal 48 Undang-undang
Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pemerintah diberikan
kewenangan untuk membubarkan Koperasi berdasarkan alasan-alasan tertentu.
PP ini sudah berlaku cukup lama dan berdasarkan data dari Kementerian Koperasi
dan UKM, PP ini telah berjalan dengan baik. Berdasarkan data per bulan Juli 2017
sudah membubarkan 40.013 Koperasi yang tidak aktif sesuai dengan prosedur
yang telah berlaku dalam PP ini.
Catatan terhadap PP ini adalah perlu menyesuaikan dengan perkembangan
terkini

utamanya

perkembangan

teknologi.

Dengan

memanfaatkan

perkembangan teknologi, beberapa proses yang diatur dalam PP ini dapat
dijalankan dengan lebih efektif dan efisien seperti proses pengumuman kepada
Koperasi maupun kreditor dari Koperasi yang sedang diproses penyelesaian
pembubarannya. Selaras dengan perubahanan-perubahan dalam praktek
terhadap proses pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, dan
pembubaran koperasi yang telah dilakukan melalui SISMINBHKOP.
Di sisi lain, ditetapkannya PP OSS juga memiliki implikasi terhadap pengaturan
mengenai pembubaran koperasi di mana PP OSS mengatur bahwa pembubaran
koperasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang hukum. Di sini timbul disharmoni dengan ketentuan PP yang memberikan
kewenangan ini terhadap Menteri di bidang koperasi.
Terhadap temuan-temuan di atas, Pokja memberikan rekomendasi sebagai
berikut:
1) Rekomendasi Umum
PP ini perlu diubah karena dalam prakteknya sudah terdapat perkembangan
menggunakan sistem elektronik. Selain itu perlu juga pengharmonisasian
dengan PP OSS. Adapun RUU Perkoperasian saat ini sedang dalam
pembahasan di DPR sehingga perkembangan lebih lanjut terhadap substansi
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PP ini perlu juga memerhatikan perkembangan dalam RUU yang sedang
disusun.
2)

Rekomendasi khusus
Mengubah : Pasal 1 huruf (d), Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal
10 ayat (2), Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat (2), Pasal 18 untuk ditindaklanjuti
oleh Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM.
Matrik Temuan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994

tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah dapat dilihat di bawah ini
(halaman berikut).
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Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah

No

Pasal

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

1
1.

2

3

4
Melaksana-kan
Ketentuan UU

5
Diperintah-kan
secara tegas

6
Pembentukan PP ini merupakan amanat dari pasal 48 UU 25
Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang berbunyi:
"Ketentuan mengenai pembubaran Koperasi oleh Pemerintah
dan tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 47 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.

7
Tetap,
namun
perlu
memperhatikan perkembangan
materi pengaturan dalam RUU
Perkoperasian yang sedang
disusun
dan
dipersiapkan
perbaikannya bila diperlukan.

2.

-

Pasal 1 huruf d

D1

D2

Kewenangan

Kewenangan
yang
sama
diberikan pada
dua
lembaga
yang berbeda

Sebagai peraturan pelaksana, maka sudah tepat bahwa substansi
ini diatur dalam bentuk peraturan pemerintah. Meski demikian
perlu dicatat bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992
tentang Perkoperasian sudah sempat diubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang
kemudian dibatalkan oleh Putusan MK Nomor 28/PUU-XI/2013 –
sehingga kini kembali berlaku Undang-Undang Nomor 25 Tahun
1992. Menurut PP No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik Pasal 14 ayat (2)
dan ayat (3) telah membuat norma baru tentang badan
usaha/badan hukum yang sebelumnya telah diatur dalam UU
No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 48.
Yang dimaksud “Menteri” di PP ini adalah Menteri Koperasi,
namun dengan adanya PP No.24 tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pasal 14 ayat
(2) yang berbunyi Pengesahan koperasi oleh Pemerintah Pusat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengesahan akta

Ubah. Harmonisasikan antara
ketentuan PP 4 Tahun 1994
dengan PP OSS dan ketentuan
yang direncanakan dalam RUU
Perkoperasian.
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No

Pasal

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

1

2

3

4

5

6
pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi, serta
pembubaran koperasi oleh kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintah di bidang hukum. Di sini ada potensi tumpang
tindih kewenangan antara Menteri Perkoperasian dengan
Menteri Hukum dan HAM. Selain itu perlu juga memerhatikan
perkembangan dalam rumusan RUU Perkoperasian :
Pengesahan Koperasi sebagai badan hukum yang dilakukan oleh
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang
hukum diberikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh
hari) sejak permohonan diterima.
Bunyi pasal ini tidak lengkap: “… menteri dapat menunjuk
pejabat,” – menunjuk pejabat untuk apa? Apabila yang dimaksud
adalah melimpahkan kewenangan, maka kalimat tersebut perlu
diperbaiki agar menjadi lebih jelas.
Istilah “keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum yang pasti” kurang tepat, seharusnya “keputusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.
Dengan
perkembangan proses pendirian koperasi telah
menggunakan sistem elektronik SISMINBHKOP, maka
penyampaian keputusan pembubaran juga semestinya dapat
mengakomodasi perkembangan teknologi. Dengan menggunakan
sistem elektronik juga dapat dipangkas jangka waktu
penyampaian Keputusan Pembubaran Koperasi.
-

7

3.

Pasal 2

D3

Pengunaan
bahasa, kata,
istilah

Jelas

4.

Pasal 3 ayat (1)

D3

Tepat

5.
6.

Pasal 4 – Pasal 7
Pasal 8 ayat (1)

D4

Pengunaan
bahasa, kata,
istilah
Kepastian
Hukum

7.

Pasal 9

-

-

-

Adanya
prosedur yang
jelas dan efisien

Ubah rumusan pasal menjadi
“Menteri
dapat
menunjuk
pejabat yang berwenang”
Ubah.

Tetap
Ubah rumusan pasal untuk
mengakomodasi perkembangan
teknologi.

Tetap
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No

Pasal

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

1
8.

2

3

5

D3

9.
10.

Pasal 11 – Pasal 13
Pasal 14 ayat (4)

D3

11.

Pasal 15 ayat (2)

D5

12.
13.

Pasal 16 – Pasal 17
Pasal 18

D5

Aspek
operasional
dan tidaknya
peraturan

6
Tidak jelas apa yang dimaksud dengan “instansi Pemerintah
terkait lainnya”. Pada bagian penjelasan juga tidak ditemukan
penjelasan terhadap frasa ini. Frasa ini perlu diperjelas
batasannya.
Kriteria penetapan besar upah anggota Tim Penyelesai di sini
belum memberikan kriteria yang konkrit atau terukur. Sebaiknya
dirumuskan agar menjadi lebih terukur.
Dengan perkembangan teknologi saat ini, terdapat kemungkinan
lain untuk melakukan pengumuman secara efektif selain
menempelkan pada papan pengumuman. Perlu diatur ke
depannya opsi-opsi pengumuman ini agar dapat menjadi lebih
efektif dan efisien.
Dalam prakteknya Kementerian Koperasi sudah melaksanakan
Pasal 18 dengan menerbitkan Surat Keputusan Menteri tentang
Pembubaran Koperasi . Berdasarkan data per bulan Juli 2017
sudah membubarkan 40.013 Koperasi yang tidak aktif

7

Pasal 10 ayat (2)

4
Pengunaan
bahasa, kata,
istilah

14.

Pasal 19 – Pasal 20

-

-

Pengunaan
bahasa, kata,
istilah
Aspek
Relevansi
dengan situasi
saat ini

Jelas

Jelas

Pengaturan
masih relevan
untuk
diberlakukan
secara efisien
Pengaturan
dalam
peraturan
sudah
dilaksanakan
secara efektif
-

-

Ubah.

Tetap
Ubah.

Ubah.

Tetap
Tetap.

Tetap
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d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Usaha Simpan
Pinjam
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Usaha Simpan
Pinjam Merupakan amanat Pasal 44 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992
tentang Perkoperasian yang diberlakukan kembali paska batalnya UndangUndang Nomor 17 Tahun 2012. Dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor
25 Tahun 1992 disebutkan bahwa “Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam
oleh Koperasi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.” Tujuan
pengaturan kegiatan Usaha Simpan Pinjam dalam Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1995 adalah sebagai berikut:
1) Agar kegiatan simpan pinjam oleh koperasi dapat berjalan dan berkembang
secara jelas, teratur, tangguh dan mandiri;
2) Agar

pengaturan

mengenai

kegiatan

usaha

simpan-pinjam

tidak

bertentangan dengan Undang-undang Perbankan;
3) Mempertegas kedudukan Koperasi Simpan Pinjam pada koperasi yang
bersangkutan sebagai koperasi atau Unit Usaha Koperasi yang memiliki ciri
bentuk dan sistematis tersendiri.
Kementerian Koperasi telah menerbitkan beberapa peraturan pelaksana dari
Peraturan Pemerintah ini, yaitu:
1) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor
15/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1494) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Nomor 02/Per/M.KUKM/II/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015
tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 257);
2) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor
11/Per/M.KUKM/XII/2017

tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan
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Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 86)
Pada dasarnya, PP ini telah berjalan dengan baik. Namun terdapat beberapa
aspek pengaturan yang mengandung potensi tumpang tindih:
1) Mengingat ketentuan yang diatur dalam PP ini berkaitan dengan pengelolaan
keuangan, terdapat aspek-aspek yang berkaitan dengan kegiatan simpananan
dan pinjaman yang bersinggungan dengan ketentuan yang diatur oleh Bank
Indonesia sehingga terdapat potensi tumpang tindih.
2) Dalam pengaturan mengenai izin usaha, PP ini berpotensi tumpang tindih
dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa kewenangan penerbitan izin
usaha dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah Provinsi, dan
kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah keanggotaan koperasi. Sementara
pada PP ini, pengesahan akta pendirian Koperasi Simpan Pinjam dinyatakan
berlaku sebagai izin usaha.

Terhadap hasil temuan di atas, Pokja memberikan rekomendasi sebagai
berikut:
1) Rekomendasi Umum
Perlu dipertimbangkan agar Undang-Undang Koperasi dan peraturan
pelaksananya ke depannya hanya mengatur bentuk badan hukum (legal
form) koperasi saja sementara untuk kegiatan usaha koperasi seharusnya
tunduk pada aturan bidang usaha koperasi tersebut. Sebagai contoh, koperasi
simpan pinjam yang bergerak di sektor keuangan tunduk pada pengaturan di
sektor keuangan seperti Peraturan BI dan OJK. Hal ini dapat mengurangi
potensi tumpang tindih pengaturan yang ada.
2) Rekomendasi Khusus
Mengubah : Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (4), Pasal 7, Pasal 14
ayat (4), Pasal 18 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, Pasal 28.
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Hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1995 tentang Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dapat dilihat di bawah ini
(halaman berikut).
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Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam
No

Pasal

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

1
1.

2

3

5
Diperintah-kan
secara tegas

7
Tetap,
namun
perlu
memperhatikan perkembangan
materi pengaturan dalam RUU
Perkoperasian yang sedang
disusun
dan
dipersiapkan
perbaikannya bila diperlukan.

Kewenangan
yang
sama
diberikan pada
dua
lembaga
yang berbeda

6
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan
Usaha Simpan Pinjam Merupakan amanat Pasal 44 Undangundang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang
diberlakukan kembali paska batalnya Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2012. Dalam Pasal 44 ayat (3) UU 25/1992 disebutkan
bahwa “Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi
diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah”. Meski
demikian perlu dipertimbangkan untuk Undang-Undang Koperasi
dan Peraturan Pelaksananya hanya mengatur yang terkait bentuk
hukum (legal form) saja sementara hal-hal yang terkait dengan
bidang usaha koperasi dapat diatur pada peraturan perundangundangan di bidang terkait (misalnya bidang keuangan, bidang
perdagangan, dsb.)
Terdapat konflik kewenangan antara PP ini dengan UU
Pemerintahan daerah berkaitan dengan Perizinan.

2.
3.

-

D1

4
Melaksana-kan
Ketentuan UU

Pasal 1 – Pasal 2
Pasal 3 ayat (3)
Pengesahan
Akta
Pendirian
Koperasi
Simpan
Pinjam
sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dan ayat (2) berlaku
sebagai izin usaha.

D2

Kewenangan

Tetap
Ubah

Pada pasal 3 ayat (3) menetapkan bahwa pengesahan akta
pendirian KSP berlaku sebagai izin usaha , sementara pada
lampiran huruf Q UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan
daerah mengatur bahwa kewenangan penerbitan izin usaha
dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah Provinsi , dan
kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah keanggotaan koperasi.
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No

Pasal

Dimensi

1
4.

2

3

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

5
Kewenangan
yang
sama
diberikan pada
dua
lembaga
yang berbeda

6
Terdapat konflik kewenangan antara PP ini dengan UU
Pemerintahan daerah berkaitan dengan Perizinan. Pada pasal 4
ayat (2) menetapkan bahwa pengesahan akta pendirian KSP
berlaku sebagai izin usaha , sementara pada lampiran huruf Q UU
23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengatur bahwa
kewenangan penerbitan izin usaha dilakukan oleh pemerintah
pusat, pemerintah Provinsi , dan kabupaten/Kota sesuai dengan
wilayah keanggotaan koperasi.
Terdapat konflik kewenangan antara PP ini dengan UU
Pemerintahan daerah berkaitan dengan Perizinan. Pada pasal 5
ayat (4) menetapkan bahwa pengesahan Perubahan Anggaran
Dasar berlaku sebagai izin usaha , sementara pada lampiran huruf
Q UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengatur
bahwa kewenangan penerbitan izin usaha dilakukan oleh
pemerintah pusat, pemerintah Provinsi , dan kabupaten/Kota
sesuai dengan wilayah keanggotaan koperasi.
Terkait izin kantor cabang, pembantu dan kantor kas dalam Pasal
7 PP ini hanya mengamanatkan cukup dilaporkan kepada
Menteri, sementara lampiran huruf Q UU 23 tahun 2014 tentang
pemerintahan daerah mengatur bahwa penerbitan izin dibagi
kepada pemerintah pusat, pemerintah Provinsi , dan
kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah keanggotaan koperasi

7

Pasal 4 ayat (2)
Pengesahan
Akta
Pendirian
Koperasi sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) berlaku sebagai
izin usaha.

D2

4
Kewenangan

5.

Pasal 5 ayat (4)
Pengesahan perubahan Anggaran
Dasar sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) berlaku sebagai
izin usaha.

D2

Kewenangan

Kewenangan
yang
sama
diberikan pada
dua
lembaga
yang berbeda

6.
7.

Pasal 6
Pasal 7
Pembukaan Kantor Cabang harus
memperoleh persetujuan dari
Menteri.

D2

Kewenangan

Kewenangan
yang
sama
diberikan pada
dua
lembaga
yang berbeda

8.

Pasal 8 – Pasal 13

-

-

-

-

Ubah

Ubah

Tetap
Ubah

Tetap
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No

Pasal

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

1
9.

2

3

4
Penggunaan
bahasa, istilah,
kata

5

6
Terdapat beberapa istilah dan pengertian diluar ketentuan Pasal
1 yang tidak lazim, diantaranya: Modal Pinjaman pada pasal 14
ayat (4) dan istilah modal pendirian dengan modal usaha.

7

10.
11.

Pasal 14 ayat (4)
Aspek solvabilitas yang perlu
diperhatikan adalah sebagai
berikut:
a. penghimpunan modal pinjaman
dan modal penyertaan didasarkan
pada kemampuan membayar
kembali;
b. ratio antara modal pinjaman
dan modal penyertaan dengan
kekayaan harus berimbang.
Pasal 15
Pasal 18 ayat (1)
Kegiatan usaha simpan pinjam
dilaksanakan dari dan untuk
anggota, calon anggota koperasi
yang bersangkutan, koperasi lain
dan atau anggotanya.

D3

Tepat

D3

Penggunaan
bahasa, istilah,
dan kata

Tidak ambigu
atau multitafsir

D4

Pengayoman

Adanya
ketentuan yang
menjamin
perlindung-an
masyarakat

Terdapat istilah "calon anggota" yang tidak dijabarkan secara
jelas dalam "istilah dan Pengertian" yang dapat menimbulkan
multitafsir. Pada prinsipnya dalam penyelenggaraan kegiatan
koperasi termasuk pembentukannya, syarat keanggotaan
merupakan syarat mutlak sebagai dasar berdirinya koperasi.
Apabila calon anggota dapat juga memperoleh pelayanan
simpan-pinjam padahal belum memenuhi seluruh kewajibannya
sebagai anggota, apakah hal tersebut adil dan tidak beresiko bagi
anggota? Apakah ketentuan ini sudah cukup melindungi
kepentingan para anggota koperasi?

Ubah.

Tetap
Ubah

Pada prinsipnya koperasi adalah dari, oleh, dan untuk anggota
koperasi sehingga semestinya “calon anggota” tidak dapat
menikmati layanan seperti anggota.

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional (Tahun 2018), BPHN KEMENKUMHAM | 80

No

Pasal

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

1
12.
13.

2
Pasal 19 – Pasal 23
Pasal 24
Pembinaan dan pengawasan
Koperasi Simpan Pinjam dan Unit
Simpan Pinjam dilakukan oleh
Menteri.

3

4

5

6

7

D5
(positif)

Aspek
operasional
atau tidaknya
peraturan

14.
15.

Pasal 25 – Pasal 27
Pengaturan mengenai Modal
Penyertaan di antaranya:
Pasal 14, pasal 16, dan pasal 28,
serta pasal-pasal lainnya yang
terkait.
Pasal 29 - Pasal 38

D2

-

16.

Pemerintah cukup efektif dalam melakukan pengawasan
terhadap kegiatan koperasi khususnya KSP. Sampai dengan saat
ini terdapat 40.014 koperasi yang sudah dibubarkan. Karena tidak
sesuai antara izin dengan pelaksanaannya

Tetap
Tetap.

-

Pengaturan
dalam
peraturan
sudah
dilaksana-kan
secara efektif
-

Beberapa ketentuan yang mengatur tentang modal penyertaan,
berpotensi konflik dengan putusan Mahkamah Konstitusi
terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012.

Tetap
Ubah.

-

-

-

Tetap
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e. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Model Penyertaan Pada
Koperasi
Ada amanat dari Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992
tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa

Ketentuan mengenai

pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.
Modal Penyertaan memiliki landasan legal sebagai salah satu pilihan
pendanaan usaha Koperasi yang berbasis kelayakan usaha untuk menarik
pemodal masuk dalam internal Koperasi dengan hasil berupa bagi hasil dan
menanggung risiko. Pengalaman dilapangan memperlihatkan bahwa instrument
modal penyertaan itu telah mulai diminati dan dirasakan mampu mengubah
struktur pendanaan dan pendapatan koperasi dan para pemodalnya. Modal
Penyertaan sebagai komponen modal koperasi, memiliki ciri khas sebagai berikut:
1) Adanya suatu kegiatan atau usaha potensial yang layak dikembangkan. Usaha
tersebut dapat dikelola Koperasi, dikelola bersama-sama dengan investor
atau bekerjasama dengan pihak lain;
2) Modal Penyertaan dapat diterima dari pemodal (investor), yaitu :
a) Penerbit Modal Penyertaan adalah Koperasi, pembeli/penyerap Modal
Penyertaan adalah nvestor (anggota dana atau bukan anggota dari baik
secara individu maupun institusi seperti Pemerintah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
b) Pemerintah dan/atau masyarakat pemodal wajib turut menanggung risiko
dan bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai dengan
Modal Penyertaan sebatas nilai Modal Penyertaan yang ditanamkan dalam
Koperasi.
3) Kewajiban itu juga berlaku juga dalam hal Pemerintah dan/atau masyarakat
turut serta dalam pengelolaan usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan
dan/atau turut menyebabkan kerugian usaha yang dibiayai dengan Modal
Penyertaan;
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4) Penempatan Modal Penyertaan dilakukan dengan suatu Perjanjian
penempatan Modal Penyertaan dari Pemerintah dan/atau masyarakat.
Modal Penyertaan bukanlah “Penyertaan Modal”, sebab “Penyertaan Modal”
mengacu sebagai bentuk kewajiban “ pemilik perusahaan” dalam hal modal
“saham” (share capital) yang dibutuhkan untuk menggerakkan usaha. Jadi
penyertaan modal adalah “ ekuitas modal”kontribusi pemilik perusahaan.
Istilah Modal Penyertaan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun
1992 Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), juga Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun
1998. Esensinya, bahwa Modal Penyertaan bukanlah “ekuitas” atau modal sendiri
yang dihimpun dari anggota Koperasi sebagai pemilik (owner) perusahaan
koperasi yang sekaligus mereka (anggota) mendapat pelayanannya. Modal
penyertaan dihimpun dari anggota maupun bukan anggota. Kesertaan anggota
sebagai dalam modal penyertaan bukanlah karena kapasitasnya sebagai anggota,
melainkan pemilik dana yang menanamkan sejumlah uang atau barang dengan
berharap mendapatkan return atau penghasilan berupa bagi hasil. Kapasitas
anggota dalam hal modal penyertaan adalah sebagai penanam modal atau
pemodal. Begitu pula kesertaan non anggota sebagai pemodal dari instrumen
modal penyertaan. Peraturan Pemerintah ini sudah ditindaklanjuti dengan
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor
11/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal
Penyertaan Pada Koperasi.
Hasil analisis dan evaluasi terhadap PP ini menunjukkan substansi sudah
cukup baik dan direkomendasikan untuk dipertahankan dengan catatan
memperhatikan perkembangan yang saat ini sedang dibahas dalam penyusunan
RUU Perkoperasian.
Matrik temuan terhadap PP Nomor 33 Tahun 1998 tentang Model
Penyertaan Pada Koperasi dapat dilihat di bawah ini (halaman berikut).
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Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi

No

Pasal

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

2

3

4
Melaksana-kan
ketentuan
UndangUndang

5
Diperintah-kan
secara tegas

7
Tetap,
namun
perlu
memperhatikan perkembangan
materi pengaturan dalam RUU
Perkoperasian yang sedang
disusun
dan
dipersiapkan
perbaikannya bila diperlukan.

Kesesuaian
dengan
sistematika
dan
teknik
penyusunan
peraturan
perundangundangan

-

6
Pasal 42 ayat (2) berbunyi “ketentuan mengenai pemupukan
modal yang berasal dari modal penyertaan diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah. Dalam UU No.17 tahun 2012
tentang Perkoperasian Pasal 75 ayat (1) huruf b berbunyi “
Koperasi dapat menerima modal penyertaan dari masyarakat
berdasarkan perjanjian penempatan modal penyertaan”, ini
dibatalkan oleh Putusan MK No. 28/PUU-XI/2013. Pengaturan
mengenai modal penyertaan pada koperasi ke depannya perlu
memerhatikan juga pertimbangan dalam putusan MK agar tidak
menyalahi konstitusi.
Sebaiknya disebutkan amanat dari UU Perkoperasian.

1
1.

-

D1

2.

Bagian Menimbang huruf a

D3
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4.

Kelompok Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Badan Usaha
Milik Negara
a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
(UU BUMN) lahir sebagai pelaksanaan dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945
NRI. Undang-Undang ini mencabut tiga Undang-Undang yang berlaku
sebelumnya yaitu:
1) Indonesische Bedrijvenwet (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 419) sebagaimana
telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 12 Tahun 1955;
2) Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara;
3) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang BentukBentuk Usaha Negara menjadi Undang-Undang.
Dari hasil analisis dan evaluasi terhadap undang-undang ini, beberapa
temuan yang menjadi catatan adalah sebagai berikut:
1) Perlu adanya perubahan definisi terkait dengan BUMN yaitu terkait dengan
kepemilikan saham negara di atas 51% menjadi di atas 50%.
2) Kewenangan melakukan pengawasan dan penegakan hukum.
Undang-Undang BUMN, tidak tegas diatur mengenai siapa yang berwenang
mengaudit BUMN, sehingga sering timbul dualisme dalam pemeriksaan
terhadap BUMN, baik yang dlakukan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)
maupun yang dilakukan KAP (Kantor Akuntan Publik).
3) Definisi kekayaan negara yang dipisahkan.
Definisi mengenai kekayaan negara yang dipisahkan masih belum jelas dan
tegas, bahkan cenderung tumpang tindih, antara Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2003 tentang BUMN, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbedaharaan Negara. Tumpang tindih pengaturan ini menimbulkan
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multitafsir terhadap kekayaan negara yang dipisahkan dan perbedaan
pandangan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, perlu adanya rumusan
yang lebih tegas dan jelas pada Undang-Undang BUMN dan juga harmonisasi
dari peraturan lainnya.
4) UU No. 19 Tahun 2003 tidak memberikan penegasan mengenai Kedudukan
Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan bukan sebagai
penyelenggara negara/penyelenggara pemerintahan, sehingga sering timbul
perbedaan pemahaman yang pada akhirnya dapat menghambat upaya
peningkatan kinerja BUMN.
5) Penyesuaian dengan Putusan MK Nomor 77/PUU-IX/2011, Nomor 48/PUUXI/2013, dan Nomor 62/PUU-XI/2013. Paradigma Pengawasan Negara harus
berubah, yaitu tidak lagi berdasarkan paradigma pengelolaan kekayaan
negara dalam penyelenggaraan pemerintahan (Goverment Judgement Rules),
melainkan berdasarkan paradigma usaha (Business Judgement Rules).

Hasil analisis dan evaluasi terhadap Undang-Undang BUMN dapat dilihat di
bawah ini (halaman berikut).
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Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
No

Pasal

1

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

3

4
Mengatur
lebih
lanjut
ketentuan
UUD
NRI
Tahun
1945
yang
diamanatkan
secara tegas
Tindak lanjut
putusan MK

5
Diamanatkan
untuk diatur UU
namun
tidak
disebutkan
materinya
(Pasal 33 dan
Pasal 34)

6
Meski tidak disebutkan secara tegas dalam UUD 1945,
pengaturan mengenai BUMN merupakan pelaksanaan Pasal 33
ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan perekonomian nasional
diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi. Dengan
demikian dapat dikatakan bahwa UU ini merupakan pelaksanaan
dari UUD 1945.

Pengaturan
akibat putusan
MK

Penggunaan
bahasa, istilah,
kata
Penggunaan
bahasa, istilah,
kata

Tepat

Undang-Undang ini perlu menyesuaikan dengan Putusan MK
Nomor 77/PUU-IX/2011, Nomor 48/PUU-XI/2013, dan Nomor
62/PUU-XI/2013. Paradigma Pengawasan Negara harus berubah,
yaitu tidak lagi berdasarkan paradigma pengelolaan kekayaan
negara dalam penyelenggaraan pemerintahan (Goverment
Judgement Rules), melainkan berdasarkan paradigma usaha
(Business Judgement Rules).
Bagian mengingat ini masih merujuk pada ketentuan UndangUndang Dasar 1945 sebelum perubahan.

Tepat

Bagian mengingat ini masih merujuk Undang-undang Nomor 1
Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Aspek
relevansi

Pengaturan
dalam

Dalam UU No. 19 Tahun 2003, terdapat beberapa materi yang
diadopsi dari UU PT yang lama (UU No. 5 Tahun 1995 tentang

2

1.

Umum

D1

2.

Umum

D1

3.

Bagian Mengingat

D3

4.

Bagian Mengingat

D3

5.

Umum

D5

Rekomendasi
7
Tetap

Ubah, sesuaikan dengan amanat
Putusan MK terkait.

Ubah.
disesuaikan dengan UUD NRI
1945 setelah perubahan
Ubah.
disesuaikan dengan Undangundang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas.
Ubah.
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No

Pasal

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

1

2

3

4
dengan situasi
saat ini

5
peraturan
masih relevan
untuk
diberlakukan
secara efisien

6
Perseroan Terbatas), sehingga dengan adanya perubahan UUPT,
beberapa ketentuan tersebut menjadi tidak relevan. Hal ini
menyebabkan terjadinya keraguan dalam penerapan hukum
antara penerapan UU No. 19 Tahun 2003 atau UU PT yang baru
(UU No. 40 Tahun 2007). Oleh karenanya, untuk menghilangkan
komplikasi hukum seperti ini, maka seharusnya tidak perlu
adanya pengaturan secara detail mengenai pengurusan Persero,
namun cukup mempertegas bahwa pengelolaan Persero tunduk
sepenuhnya pada pengelolaan Perseroan Terbatas sesuai dengan
UUPT.
Pengertian Persero dalam UU No. 19 Tahun 2003 dirumuskan
sebagai BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang
modalnya seluruh atau paling sedikit 51 (lima puluh satu persen)
dimiliki oleh Negara. Rumusan ini menyebabkan Perseroan yang
sahamnya dimiliki oleh Negara sebesar 50%-51% tidak dapat
dikategorikan sebagai BUMN, padahal kontrol terhadap
Perseroan masih berada di tangan negara sebagai pemegang
saham mayoritas.
Pada Pasal 1 “sebelum ayat 10” Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2003 tentang BUMN belum dijelaskan pengertian
kekayaan Negara. Penegasan pengertian kekayaan negara yang
dipisahkan perlu diatur dalam Undang-Undang BUMN dan juga
diikuti dengan penyelarasan ketentuan terkait dalam UndangUndang Keuangan Negara dan Undang-Undang Perbendaharaan
Negara agar dapat efektif.

7

6.

Pasal 1 angka 2

D5

Aspek
relevansi
dengan situasi
saat ini

Pengaturan
dalam
peraturan
masih relevan
untuk
diberlakukan
secara efisien

7.

Pasal 1 angka 10 :
Kekayaan Negara yang dipisahkan
adalah kekayaan negara yang
berasal
dari
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN)
untuk
dijadikan
penyertaan modal negara pada
Persero dan/atau Perum serta

D2

Kewenangan
Hak
Kewajiban
Dan
Penegakan
Hukum

Adanya
dua
atau
lebih
peraturan yang
mengatur
mengenai
kewenangan,
hak, kewajiban,
dan, penegakan

Ubah
pengertian
Persero
menjadi:
BUMN
yang
berbentuk
perseroan terbatas yang seluruh
atau di atas 50 (lima puluh
persen) modalnya seluruhnya
dimiliki oleh Negara.
Ubah
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No
1

8.

Pasal

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

3

4

5

6

7

Dalam UU No. 19 Tahun 2003, maksud dan tujuan BUMN
dirumuskan sebagai satu kesatuan yang berlaku bagi Persero
maupun Perum. Hal ini menimbulkan permasalahan dalam
menafsirkan kedudukan dan fungsi dari kedua bentuk BUMN
tersebut.

Ubah.
Perlu sinkronisasi antara Pasal 2,
Pasal 12, Pasal 36.

Pasal 4 Ayat 4 tentang frasa ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah. Penyertaan modal merupakan suatu keputusan yang
berlaku khusus, bukan merupakan suatu aturan yang berlaku
umum. Dengan demikian, penyertaan modal pada dasarnya
merupakan suatu “beschiking” dan bukan “regeling”. Oleh karena
itu, penggunaan “Peraturan Pemerintah” dalam rangka
penyertaan modal menjadi tidak tepat apabila dikaitkan dengan
UU Nomor 11 Tahun 2012.
Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN
mengenai pengurusan Persero BUMN menyebut Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1995, sementara saat ini sudah diganti dengan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas.

Tetap
Ubah
menjadi
dengan Kepres”

2
perseroan terbatas lainnya.

hukum
yang
sama
Konsistensi
antarketen-tuan

D3

Penggunaan
Bahasa, istilah,
dan kata

9.
10.

Pasal 2 Ayat 1 (a) dan (b) :
Maksud dan tujuan pendirian
BUMN adalah :
a. Memberikan sumbangan bagi
perkembangan
perekonomian
nasional pada umumnya dan
penerimaan
negara
pada
khususnya;
b. Mengejar keuntungan;
Pasal 3
Pasal 4 Ayat 4 :

D3

Penggunaan
Bahasa, istilah,
dan kata

Tepat

11.
12.

Pasal 5 – Pasal 10
Pasal 11

D3

Penggunaan
Bahasa, istilah,
dan kata

Tepat

Tetap
Ubah.
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“ditetapkan

No

Pasal

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

3

4

5

6

7

15.
16.

2
Pasal 12 – Pasal 29
Pasal 30
Ketentuan lebih lanjut mengenai
persyaratan dan tata cara
pengangkatan
dan
pemberhentian Komisaris diatur
dengan Keputusan Menteri.
Pasal 30 – Pasal 33
Pasal 34

17.

18.

1
13.
14.

D3

Penggunaan
Bahasa, istilah,
dan kata

Tepat

Persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian
Komisaris merupakan ketentuan yang bersifat mengatur
(regelling) dan karena itu harusnya diatur dengan menggunakan
Peraturan Menteri.

Tetap
Ubah.

D3

Penggunaan
Bahasa, istilah,
dan kata

Tepat

Tetap
Ubah.

Pasal 35 – Pasal 70

-

-

-

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN
mengenai pengurusan Persero BUMN menyebut Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1995, sementara saat ini sudah diganti dengan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas.
-

Pasal 71
(1) Pemeriksaan
laporan
(Harusnya laporan tahunan)
perusahaan
dilakukan
oleh
auditor eksternal yang ditetapkan
oleh RUPS untuk Persero dan oleh
Menteri untuk Perum.

D3

Penggunaan
bahasa, istilah,
dan kata

Konsistensi
antar ketentuan

Ubah.
Pengawasan terhadap Persero
melalui
laporan
tahunan
merujuk pada UU PT.

D4

Ketertiban dan
kepastian
hukum

Adanya
ketentuan yang
jelas mengenai
pihak
yang
melakukan
pengawasan

Mengenai masalah Pemeriksaan Eksternal. Dalam UU No. 19
Tahun 2003, tidak tegas diatur mengenai siapa yang berwenang
mengaudit BUMN, sehingga sering timbul dualisme dalam
pemeriksaan terhadap BUMN, baik yang dlakukan oleh BPK
(Badan Pemeriksa Keuangan) maupun yang dilakukan KAP
(Kantor Akuntan Publik).

Tetap
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No

Pasal

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

1

2
(2) Badan Pemeriksa Keuangan
berwenang
melakukan
pemeriksaan terhadap BUMN
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 72 – Pasal 77
Pasal 78
Privatisasi dilaksanakan dengan
cara:
a. penjualan saham berdasarkan
ketentuan pasar modal;
b. penjualan saham langsung
kepada investor;
c. penjualan saham kepada
manajemen dan/atau karyawan
yang bersangkutan.
Pasal 79 – Pasal 95
Belum diatur dengan jelas perihal
piutang BUMN

3

4

5
dan penegakan
hukum

6

7

19.
20.

21.
22.

23.

Belum
diatur
mengenai
kedudukan Direksi dan Dewan
Komisaris/Dewan
Pengawas
bukan sebagai penyelenggara
negara

D4

Kebangsaan

Adanya
ketentuan yang
mengatur
mengenai
pembatasan
keikutsertaan
pihak asing

Pasal 78 Terkait dengan Prinsip NKRI masalah keikutsertaan
asing. Pada Pasal 78 perlu norma yang jelas terkait dengan
privatisasi, bahwa privatisasi diperbolehkan dengan menjual
saham langsung kepada investor. Kata investor disini tidak
dijelaskan apakah dalam negeri atau luar negeri, serta
pembatasan keikutsertaan asing dalam pengelolaannya.

Tetap
Ubah.

D5

Aspek
kekosongan
peengaturan

Belum
ada
pengaturan

Tetap
Ubah

D5

Aspek
kekosongan
peengaturan

Belum
ada
pengaturan

UU No. 19 Tahun 2003 belum mengatur masalah penegasan
bahwa piutang BUMN bukan piutang negara sehingga dalam
praktek timbul penafsiran yang berbeda-beda sehingga
berdampak pada upaya peningkatan kinerja BUMN
UU No. 19 Tahun 2003 tidak memberikan penegasan mengenai
Kedudukan Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas bukan
sebagai penyelenggara negara/penyelenggara pemerintahan,
sehingga sering timbul perbedaan pemahaman yang pada
akhirnya dapat menghambat upaya peningkatan kinerja BUMN.

Perlu ditambahkan penegasan
bahwa Direksi dan Dewan
Komisaris/Dewan
Pengawas
bukan penyelenggara negara.
Perubahan ini perlu diikuti
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No

Pasal

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

1

2

3

4

5

6

Belum adanya ketentuan mengenai penyertaan modal yang
berasal dari saham Negara pada BUMN lain. Kondisi ini dapat
menghambat proses holdingisasi perusahaan. Proses sinergi
BUMN (misalnya: holdingisasi) berpotensi terhambat dengan UU
persaingan usaha. Padahal sinergi antar BUMN ini sangat
penting.
Public Service Obligation. Dalam UU No. 19 Tahun 2003 belum
lengkap mengatur pemberian dana subsidi bagi BUMN, sehingga
sering menjadi permasalahan dalam praktek.
Dalam UU BUMN belum diatur masalah sinergitas BUMN
sehingga sering muncul keragu-raguan dalam pelaksanaan sinergi
antar BUMN, yang pada akhirnya menghambat peningkatan
kinerja BUMN.
Dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada direksi agar
kesalahan yang bersifat administratif dalam pengurusan BUMN
tidak serta merta menjadi tindak pidana. Dengan ketentuan ini
diharapkan Aparat Penegak Hukum tidak langsung melakukan
proses penegakan hukum sehingga hal ini diharapkan dapat
berimplikasi pada percepatan aksi-aksi korporasi BUMN dengan
tetap meperhatikan prinsip-prinsip business judgement rule yang
ada. Hal ini Sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Presiden Nomor

7
dengan penyelarasan ketentuan
di dalam Undang-Undang Nomor
28
Tahun
1999
tentang
Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas KKN.
Ubah.

24.

Belum
diatur
Mengenai
Penyertaan Modal yang berasal
dari saham negara pada BUMN

D5

Aspek
kekosongan
peengaturan

Belum
ada
pengaturan

25.

Belum diatur masalah
Service Obligation

Public

D5

Belum
ada
pengaturan

26.

Belum diatur Masalah Sinergitas
BUMN

D5

Aspek
kekosongan
peengaturan
Aspek
kekosongan
peengaturan

27.

Mengenai Penegakan Hukum

D5

Aspek
kekosongan
pengaturan

Belum
ada
pengaturan

Belum
ada
pengaturan

Ubah.

Ubah.

Ubah.
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No

Pasal

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

1

2

3

4

5

7

Aspek
operasional
atau tidaknya
peraturan

Pengaturan
dalam
peraturan
masih
belum
dilaksanakan
secara efektif

6
3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis
Nasional. untuk mendukung percepatan program proyek
strategis nasional diperlukan pengaturan mengenai penyelesaian
kesalahan administratif Direksi BUMN.
Kedudukan Perum perlu dikaji kembali agar dalam prakteknya
dapat berjalan dengan efektif.

28.

Eksistensi Perum

D5

Ubah.
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b. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi
Perusahaan Persero
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi
Perusahaan Persero merupakan amanat langsung dari Pasal 83 Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang berbunyi,
“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Privatisasi diatur dengan Peraturan
Pemerintah.” Secara umum, Peraturan Pemerintah ini telah mengatur dengan
cukup lengkap mengenai mekanisme privatisasi perusahaan persero. Meski
demikian, terdapat beberapa catatan terkait dengan kejelasan rumusan
ketentuan di dalam peraturan pemerintah ini. Secara substansial, masih perlu
dikaji lebih jauh mengenai mekanisme privatisasi seiring dengan perkembangan
ekonomi dan BUMN di Indonesia saat ini untuk kemudian mengkritisi apakah
aturan ini telah cukup akomodatif terhadap perkembangan-perkembangan yang
ada saat ini.
Hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara
Privatisasi Perusahaan Persero dapat dilihat di bawah ini (halaman berikut).
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Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan
No

Pasal

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

1
1.

2

3

-

D1

4
Melaksana-kan
Ketentuan UU

5
Diperintahkan
secara tegas

6
Pembentukan PP ini merupakan amanat dari pasal 83 UndangUndang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik
Negara. Sebagai peraturan pelaksana, maka sudah tepat bahwa
substansi ini diatur dalam bentuk peraturan pemerintah.
Bagian mengingat :
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

7

2.

Bagian Mengingat

D3

Penggunaan
Bahasa, istilah,
dan kata

Tepat

3.

Bagian Mengingat

D3

Penggunaan
Bahasa, istilah,
dan kata

Tepat

Pada bagian mengingat masih menyebutkan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sementara saat
ini sudah ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas.

4.

Pasal 1 angka 1

D5

Aspek
relevansi
dengan situasi
saat ini

Ketentuan ini perlu direvisi menjadi “minimal di atas 50%” untuk
mengakomodasi kepemilikan saham oleh negara yang sebesar 50
koma sekian persen.

Ubah.

5.

Pasal 2 – Pasal 11

-

-

Pengaturan
dalam
peraturan
masih relevan
untuk
diberlakukan
secara efisien
-

-

Tetap

Tetap.

Ubah.
Perlu ditambahkan Pasal 33
Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
Ubah.
Perlu ditambahkan pada bagian
mengingat:
Undang-undang Nomor
40
Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas.
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No

Pasal

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

1
6.

2

3

4
Penggunaan
bahasa, istilah,
dan kata

5

6
Dalam pasal ini belum jelas kepada siapa menteri memiliki
kewajiban untuk mensosialisasikan program tahunan privatisasi.
Perlu diperjelas kepada siapa menteri diwajibkan melakukan
sosialisasi program tahunan privatisasi.
Pasal ini menggunakan terminologi “konsolidasi” sementara pada
Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (9), terminologi yang digunakan
adalah “konsultasi”. Tidak terdapat penjelasan mengenai apa
yang dimaksud dengan konsolidasi dan apa perbedaannya
dengan konsultasi. Untuk kepastian hukum, jika tidak terdapat
perbedaan maksud yang hendak disampaikan, sebaiknya
terminologi yang digunakan disamakan, yaitu menggunakan
terminologi “konsultasi” agar tidak menimblkan kebingungan
dalam prakteknya.
-

7

Pasal 12 ayat (6)
Menteri
mensosialisasikan
program tahunan Privatisasi

D3

Jelas

7.

Pasal 12 ayat (9)
Menteri
mengkonsolidasikan
program tahunan Privatisasi
kepada DPR-RI.

D3

Penggunaan
bahasa, istilah,
dan kata

Konsistensi
antarketentuan

8.

Pasal 13 – Pasal 26

-

-

-

Ubah.

Ubah.

Tetap
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c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan,
Peleburan, Pengambilalihan, dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan
Usaha Milik Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan,
Peleburan, Pengambilalihan, dan Perubahaan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha
Milik Negara merupakan amanat dari Pasal 65 dan Pasal 92 Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Peraturan Pemerintah
ini merupakan pedoman bagi setiap orang yang terlibat dalam pengurusan dan
pengawasan BUMN serta pihak lainnya dalam hal Penggabungan, Peleburan,
Pengambilalihan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum BUMN.
Hasil analisis dan evaluasi menunjukkan ada beberapa ketentuan yang perlu
disesuaikan dengan perkembangan saat ini yaitu mengenai penggunaan istilah
“peraturan pemerintah” dan penggunaan media elektronik. Di luar itu tidak
ditemukan persoalan-persoalan yang urgen untuk ditindaklanjuti.
Hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Perubahaan
Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara dapat dilhat di bawah ini
(halaman berikut).
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Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Perubahan
Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara
No

Pasal

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

1

2

3

4
Melaksana-kan
Ketentuan UU

5
Diperintah-kan
secara tegas

6
Pembentukan PP ini merupakan amanat dari pasal 65 dan Pasal
92 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha
Milik Negara. Sebagai peraturan pelaksana, maka sudah tepat
bahwa substansi ini diatur dalam bentuk peraturan pemerintah.
Bagian mengingat :
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Perlu ditambahkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Bagian mengingat ini masih merujuk Undang-undang Nomor 1
Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Perlu diperbaiki,
disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas.
Ketentuan ini perlu direvisi menjadi “minimal di atas 50%” untuk
mengakomodasi kepemilikan saham oleh negara yang sebesar 50
koma sekian persen.

7

1.

-

D1

2.

Bagian Mengingat

D3

Penggunaan
Bahasa, istilah,
dan kata

Tepat

3.

Bagian Mengingat

D3

Penggunaan
Bahasa, istilah,
dan kata

Tepat

4.

Pasal 1 ayat (2)
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
yang tujuan utamanya mengejar

D5

Aspek
relevansi
dengan situasi
saat ini

Pengaturan
dalam
peraturan
masih relevan
untuk
diberlakukan
secara efisien

Tetap.

Ubah.

Ubah.

Ubah.
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No

Pasal

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

1

2

3

4

5

6

7

5.
6.

7.
8.

9.

keuntungan.
Pasal 2 – Pasal 3
Pasal 4
Penggabungan, Peleburan dan
Pengambilalihan
BUMN
ditetapkan dengan peraturan
pemerintah.

Pasal 5 – Pasal 15
Pasal 16 ayat (1)
Ringkasan
atas
Rancangan
Penggabungan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 wajib
diumumkan oleh Direksi Perum
yang
akan
melakukan
penggabungan paling sedikit
dalam 1(satu) surat kabar dan
diumumkan
secara
tertulis
kepada karyawan Perum yang
akan melakukan Penggabungan
paling lambat 7 (tujuh) had
setelah Rancangan Penggabungan
ditandatangani.
Pasal 17 – Pasal 20

D3

Penggunaan
bahasa, istilah,
dan kata

Tepat

D5

Aspek
Relevansi
dengan situasi
saat
ini

Pengaturan
dalam
peraturan
masih relevan
untuk
diberlakukan
secara efisien

-

-

-

Peraturan Pemerintah merupakan bentuk peraturan perundangundangan yang bersifat mengatur/regeling, sedangkan
penetapan/keputusan
penggabungan,
peleburan,
dan
pengambilalihan BUMN merupakan sebuah keputusan
administrasi
negara/Beschikking.
Dengan
demikian,
Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan BUMN lebih
tepat diatur dengan menggunakan Keputusan Presiden, bukan
Peraturan Pemerintah.
Pada bagian penjelasan dinyatakan bahwa yang dimaksud
dengan "surat kabar" dalam Peraturan Pemerintah ini adalah
surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai
peredaran nasional.
Dalam perkembangan saat ini, surat kabar harian (cetak) oleh
masyarakat sudah mulai ditinggalkan dan digantikan perannya
oleh media eletkronik. Ketentuan ini perlu diperbaiki agar dapat
mengakomodasi perkembangan teknologi yang ada agar
implementasi ketentuan ini dapat berjalan lebih efektif dan
efisien.

Tetap
Ubah.

-

Tetap

Tetap
Ubah.
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No
1
10.

11.
12.

Pasal

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

2
Penjelasan Pasal 21
Yang dimaksud dengan "daftar
perusahaan"
adalah
daftar
sebagaimana dimaksud dalam
Undang- undang Nomor 3 Tahun
1982 tentang Wajib Daftar
Perusahaan
Pasal 21 – Pasal 28
Pasal 29
Perubahan Bentuk Badan Hukum
BUMN
ditetapkan
dengan
peraturan pemerintah.

3

4

5
Pengaturan
dalam
peraturan
masih relevan
untuk
diberlakukan
secara efisien
Tepat

6

7

D5

Aspek
Relevansi
dengan situasi
saat
ini

D3

Penggunaan
bahasa, istilah,
dan kata

13.
14.

Pasal 30 – Pasal 37
Pasal 38 ayat (1)

D5

Aspek
Relevansi
dengan situasi
saat
ini

Pengaturan
dalam
peraturan
masih relevan
untuk
diberlakukan
secara efisien

15.

Pasal 39 – Pasal 43

-

-

-

Dalam prakteknya, saat ini pengaturan mengenai daftar
perusahaan, utamanya untuk Perseoran Terbatas tidak lagi
mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang
Wajib Daftar Perusahaan tetapi telah diatur di dalam UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Penjelasan ini perlu diubah agar tidak menyebut Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
Peraturan Pemerintah merupakan bentuk peraturan perundangundangan yang bersifat mengatur/regeling, sedangkan
penetapan/keputusan perubahan bentuk badan hukum BUMN
merupakan sebuah keputusan administrasi negara/Beschikking.
Dengan demikian, penetapan/keputusan perubahan bentuk
badan hukum BUMN lebih tepat diatur dengan menggunakan
Keputusan Presiden, bukan Peraturan Pemerintah.
Pada bagian penjelasan dinyatakan bahwa yang dimaksud
dengan "surat kabar" dalam Peraturan Pemerintah ini adalah
surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai
peredaran nasional. Dalam perkembangan saat ini, surat kabar
harian (cetak) oleh masyarakat sudah mulai ditinggalkan dan
digantikan perannya oleh media eletkronik. Ketentuan ini perlu
diperbaiki agar dapat mengakomodasi perkembangan teknologi
yang ada agar implementasi ketentuan ini dapat berjalan lebih
efektif dan efisien.
-

Ubah.

Tetap
Ubah.

Tetap

Tetap
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No
1
16.

17.

Pasal

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

2

3

4

5
Pengaturan
dalam
peraturan
masih relevan
untuk
diberlakukan
secara efisien

6
Pada bagian penjelasan dinyatakan bahwa yang dimaksud
dengan "surat kabar" dalam Peraturan Pemerintah ini adalah
surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai
peredaran nasional. Dalam perkembangan saat ini, surat kabar
harian (cetak) oleh masyarakat sudah mulai ditinggalkan dan
digantikan perannya oleh media eletkronik. Ketentuan ini perlu
diperbaiki agar dapat mengakomodasi perkembangan teknologi
yang ada agar implementasi ketentuan ini dapat berjalan lebih
efektif dan efisien.

7

-

-

Pasal 44
Direksi
Perum
hasil
Penggabungan atau Peleburan
wajib
mengumumkan
hasil
Penggabungan atau Peleburan
paling sedikit dalam 1 (satu) surat
kabar paling lambat 30 (tiga
puluh) hari terhitung sejak
tanggal
berlakunya
Penggabungan atau Peleburan.
Pasal 45 – Pasal 47

D5

Aspek
Relevansi
dengan situasi
saat
ini

-

-

Tetap
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d. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan
Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan
Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan
dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan
Perseroan Terbatas merupakan amanat langsung dari Pasal 4 ayat (6) UndangUndang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. PP ini telah
mengalami satu kali perubahan yakni melalui PP Nomor 72 Tahun 2016.
Hasil analisis dan evaluasi Pokja merekomendasikan norma-norma dalam PP
yang bersifat umum untuk dinaikkan ke dalam Undang-Undang BUMN agar
memberikan landasan yang semakin jelas dan kuat mengenai mekanisme
penyertaan dan penatausahaan modal negara pada BUMN dan Perseroan
Terbatas. Selain itu terdapat beberapa catatan lain terkait dengan penggunaan
istilah yang perlu dibuat konsisten dan relevan dengan perkembangan saat ini.
Hasil analisis dan evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016
dapat dilihat di bawah ini (halaman berikut).
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Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan
Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005
tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas
No

Pasal

Dimensi

Variabel

Indikator

1
1.

2

3

-

D1

4
Melaksana-kan
Ketentuan UU

5
Diperintahkan
secara tegas

2.

-

D1

Melaksana-kan
Ketentuan UU

Diperintahkan
secara tegas

3.

Bagian Mengingat

D3

Penggunaan
Bahasa, istilah,
dan kata

Tepat

4.

Bagian Mengingat

D3

Penggunaan
Bahasa, istilah,
dan kata

Tepat

5.

Pasal 1 angka 2
Perusahaan Perseroan, yang
selanjutnya disebut Persero,
adalah BUMN yang berbentuk

D5

Aspek
Relevansi
dengan situasi
saat

Pengaturan
dalam
peraturan
masih relevan

Analisis

Rekomendasi

6
Pembentukan PP ini merupakan amanat dari Undang-undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 4
ayat (6) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003. Sebagai
peraturan pelaksana, maka sudah tepat bahwa substansi ini
diatur dalam bentuk peraturan pemerintah.
Beberapa materi PP yang bersifat umum dan bukan teknis, perlu
dinaikkan ke dalam Undang-Undang untuk mempertegas
mekanisme penyertaan dan penatausahaan modal negara pada
BUMN dan PT
Bagian mengingat :
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Perlu ditambahkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Bagian mengingat ini masih merujuk Undang-undang Nomor 1
Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Perlu diperbaiki,
disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas.
Ketentuan ini perlu direvisi menjadi “minimal di atas 50%” untuk
mengakomodasi kepemilikan saham oleh negara yang sebesar 50
koma sekian persen.

7
Tetap.

Ubah.

Ubah.

Ubah.

Ubah.
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No

Pasal

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

1

2
perseroan
terbatas
yang
modalnya terbagi dalam saham
yang seluruh atau paling sedikit
51 % (lima puluh satu persen)
sahamnya dimiliki oleh Negara
Republik Indonesia yang tujuan
utamanya mengejar keuntungan.
Pasal 2A ayat (6) PP 72 Tahun
2016
Anak
perusahaan
BUMN
sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), kepemilikan sebagian besar
saham tetap dimiliki oleh BUMN
lain tersebut.
Pasal 3 – Pasal 5
Pasal 6
Penyertaan modal ke dalam
Perseroan Terbatas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf b,
dilakukan dalam keadaan tertentu
untuk
menyelamatkan
perekonomian nasional.
Pasal 7 – Pasal 27

3

4

5

6

7

6.

7.
8.

18.

ini

untuk
diberlakukan
secara efisien

D3

Penggunaan
bahasa, istilah,
dan kata

Konstitensi
antarketen-tuan

Terdapat perbedaan istilah yang digunakan dalam pasal 2A ayat
(6) dengan Penjelasannya. Pasal 2A ayat (6) menggunakan istilah
“BUMN lain” sedangkan dalam penjelasan digunakan istilah
“BUMN Induk”.

Ubah agar selaras

D3

Penggunaan
bahasa, istilah,
dan kata

Jelas

Tidak terdapat ukuran yang jelas terhadap istilah
“menyelamatkan perekonomian nasional”. Ketentuan ini perlu
diperjelas agar menjadi jelas dalam pelaksanaannya.

Tetap
Ubah.

-

-

-

-

Tetap
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e. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan,
Pengawasan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan,
Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara merupakan peraturan
yang diamanatkan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003
tentang Badan Usaha Milik Negara. Dari hasil analisis dan evaluasi terhadap PP
ini, terdapat beberapa temuan sebagai berikut:
1) Aturan mengenai larangan menjadi pengurus partai politik dan/atau
calon/anggota legislatif bagi Direksi BUMN dan Komisaris BUMN. Pengaturan
ini masih tumpang tindih dengan ketentuan dalam UU Pemerintahan Daerah
yang melarang kepala/wakil daerah menjadi pengurus BUMN.
2) Terdapat banyak perkembangan saat ini yang belum diakomodasi oleh
peraturan ini seperti: pengurusan direksi Perum, sinergi BUMN, penugasan
khusus BUMN, dsb.
Hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan
Usaha Milik Negara secara lengkap dapat dilihat di bawah ini (halaman berikut).
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Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara
No

Pasal

1
1.

Dimensi

Variabel

3

4
Melaksana-kan
Ketentuan UU

2
-

D1

Indikator
5
Diperintahkan
secara tegas

Analisis
6
Merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 35 ayat (3) UU
19/2003 tentang BUMN yang berbunyi:
Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, pembinaan,
pengurusan, dan pengawasan Perum diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Rekomendasi
7
Tetap.

Pasal 65 ayat (1) :
Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan,
pengambilalihan, dan pembubaran BUMN, diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

2.

-

D1

Tindak lanjut
putusan MK

Pengaturan
akibat putusan
MK

3.

Bagian Mengingat

D3

Penggunaan
Bahasa, istilah,
dan kata

Tepat

Peraturan ini sudah tepat diatur dalam bentuk Peraturan
Pemerintah.
Penyesuaian dengan Putusan MK Nomor 77/PUU-IX/2011,
Nomor 48/PUU-XI/2013, dan Nomor 62/PUU-XI/2013. Paradigma
Pengawasan Negara harus berubah, yaitu tidak lagi berdasarkan
paradigma pengelolaan kekayaan negara dalam penyelenggaraan
pemerintahan (Government Judgement Rules), melainkan
berdasarkan paradigma usaha (Business Judgement Rules).
Bagian mengingat hanya menyebutkan Pasal 5 ayat (2) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlu
ditambahkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Tetap.

Ubah.
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No
1
4.

5.
6.

7.
8.

Pasal
2
Bagian Mengingat

Pasal 1 – Pasal 21
Pasal 22
Anggota Direksi BUMN dilarang
menjadi pengurus partai politik
dan/atau calon/anggota legislatif.

Pasal 23 – Pasal 34
Pasal 35 ayat (4)
Dalam hal rancangan Rencana
Kerja dan Anggaran Perusahaan
belum
disahkan
oleh
RUPS/Menteri
sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), maka
rancangan Rencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan tersebut
dianggap sah untuk dilaksanakan
sepanjang
telah
memenuhi
ketentuan tata cara penyusunan

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

3

4
Penggunaan
Bahasa, istilah,
dan kata

5

6
Bagian mengingat ini masih merujuk Undang-undang Nomor 1
Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Perlu diperbaiki,
disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas.
Ketentuan larangan Direksi untuk merangkap dalam jabatan
politik perlu disesuaikan dengan Pasal 76 ayat (1) huruf c UU No.
23 Tahun 2014 tentang Pemda yang melarang Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah menjadi pengurus BUMN.

7

D3

D2

D2

Kewajiban

Kewajiban

Tepat

Adanya
pengaturan
mengenai
kewajiban yang
sama pada dua
peraturan yang
berbeda

Adanya
pengaturan
mengenai
kewajiban yang
sama pada dua
peraturan yang
berbeda

PP 45/2005 hanya mengatur larangan menjadi pengurus partai
politik dan/atau calon/anggota legislatif sehingga perlu
penambahan larangan berupa menjadi calon kepala/wakil kepala
daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah.
Ketentuan Pasal 35 ayat (4) yang menyatakan Dalam hal
rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum
disahkan oleh RUPS/Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), maka rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
tersebut dianggap sah untuk dilaksanakan sepanjang telah
memenuhi ketentuan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan.

Ubah.

Tetap
Ubah.

Tetap
Ubah.
Perlu diharmonisasikan.

Ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 65 ayat (2) UU 40/2007
yang menyatakan Rencana kerja tahun yang lampau berlaku juga
bagi Perseroan yang rencana kerjanya belum memperoleh
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No

Pasal

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

1

2

3

4

5

6
persetujuan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau
peraturan perundang-undangan.
Ketentuan larangan Direksi untuk merangkap dalam jabatan
politik perlu disesuaikan dengan Pasal 76 ayat (1) huruf c UU No.
23 Tahun 2014 tentang Pemda yang melarang Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah menjadi pengurus BUMN. PP ini
hanya mengatur larangan menjadi pengurus partai politik
dan/atau calon/anggota legislatif sehingga perlu penambahan
larangan berupa menjadi calon kepala/wakil kepala daerah
dan/atau kepala/wakil kepala daerah.
PP ini menggunakan istilah “pemisahan pembukuan” atas
pelaksanaan penugasan khusus. Hal ini menimbulkan penafsiran
adanya kewajiban menyusun pembukuan/laporan keuangan
tersendiri. Dengan menggunakan istilah “pengadminsitrasian”,
maka penugasan khusus yang dilaksanakan oleh BUMN tetap
dicatat tersendiri, baik secara kegiatan teknis maupun secara
keuangan, tetapi secara keseluruhan masuk dalam laporan
keuangan/laporan tahunan BUMN (BUMN tetap memiliki hanya
satu buku lamporan keuangan). Sebagai contoh, Perum
Jamkrindo memiliki pencatatan pelaksanaan penugasan KUR,
namun pelaksanaan penugasan KUR tersebut masuk dalam
Laporan Keuangan Tahunan keseluruhan (termasuk kegiatan
non-KUR).
-

7

9.
10.

Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan.
Pasal 36 – Pasal 54
Pasal 55 ayat (1)
Anggota Komisaris dan Dewan
Pengawas
dilarang
menjadi
pengurus partai politik dan/atau
calon/anggota legislatif.

D2

Kewajiban

Adanya
pengaturan
mengenai
kewajiban yang
sama pada dua
peraturan yang
berbeda

11.
12.

Pasal 56 – Pasal 64
Pasal 65 ayat (5)
BUMN
yang
melaksanakan
penugasan khusus Pemerintah,
harus secara tegas melakukan
pemisahan pembukuan mengenai
penugasan tersebut dengan
pembukuan
dalam
rangka
pencapaian
sasaran
usaha
perusahaan.

D3

Penggunaanba
hasa, istilah,
dan kata

Tidak Multitafsir

13.

Pasal 66 – Pasal 95

-

-

-

Tetap
Ubah.

Tetap
Ubah.

Tetap
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No
1
14.

15.
16.

17.
18.

Pasal

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

2

3

4

5
Pengaturan
dalam
peraturan
masih releevan
untuk
diberlakukan
secara efisien

6
Sesuai dengan aturan PP ini, Karyawan yang diangkat menjadi
Direksi harus Pensiun sebagai Karyawan BUMN sehingga banyak
penolakan bagi Karyawan untuk dicalonkan sebagai Direksi.
Ketentuan ini perlu diubah agar kader-kader terbaik yang
bersumber dari Karyawan BUMN dapat bersedia menjadi Direksi
BUMN tanpa harus kehilangan status Karyawan sebelum waktu
nya.

7

Pemberlakuan peraturan menteri yang berlaku secara otomatis
terhadap BUMN yang seluruh saham/modalnya dimiliki oleh
negara karena dalam hal ini Peraturan Menteri atas penetapan
pedoman umum tersebut sama dengan keputusan RUPS.
Sedangkan bagi BUMN yang tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh
negara, maka pemberlakuan pedoman umum yang ditetapkan
oleh Menteri dimaksud dikukuhkan terlebih dahulu dengan
keputusan RUPS. Menimbulkan ketidakjelasan kedudukan
Peraturan Menteri sebagai peraturan perundang-undangan yang
secara otomatis berlaku saat diundangkan, namun dilain sisi
peraturan tersebut dianggap bukan peraturan perundangundangan tapi sebagai keputusan RUPS yang tidak bisa serta
merta berlaku pada saat peraturan tersebut diundangakan.
Pemberlakuan peraturan menteri yang berlaku secara otomatis
terhadap BUMN yang seluruh saham/modalnya dimiliki oleh
negara karena dalam hal ini Peraturan Menteri atas penetapan

Pasal 96 ayat (1)
Dalam hal karyawan BUMN
diangkat menjadi anggota Direksi
BUMN, maka yang bersangkutan
pensiun sebagai karyawan BUMN
dengan pangkat tertinggi dalam
BUMN bersangkutan, terhitung
sejak diangkat menjadi anggota.
Pasal 97 – Pasal 98
Pasal 99 ayat (2)
Direksi BUMN menetapkan tata
cara pengadaan barang dan jasa
bagi BUMN yang bersangkutan,
selain pengadaan barang dan jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berdasarkan pedoman umum
yang ditetapkan oleh Menteri.

D5

Aspek
relevansi
dengan situasi
saat ini

D5

Kenusantaraan

Adanya
ketentuan yang
jelas mengenai
pembagian
kewenangan
antarsektor
secara
proporsional

Pasal 100 – Pasal 101
Pasal 102
Ketentuan lebih lanjut mengenai
tata cara penghapusan dan

D5

Kenusantaraan

Adanya
ketentuan yang
jelas mengenai

Ubah.

Tetap
Ubah.

Tetap
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No

Pasal

Dimensi

Variabel

1

2
pemindahtanganan aset BUMN
diatur dengan Peraturan Menteri.

3

4

19.
20.

Pasal 103 – Pasal 105
Belum
diatur
mengenai
Pengurusan Direksi Perum

D5

21.

Belum
diatur
mengenai
perekrutan
karyawan
yang
berasal dari profesional
Belum diatur mengenai sinergi
BUMN

D5

Belum ada pengaturan mengenai
pengurusan aset BUMN sebagai
kewenangan direksi

D5

22.

23.

D5

Aspek
kekosongan
peengaturan
Aspek
kekosongan
peengaturan
Aspek
kekosongan
peengaturan
Aspek
kekosongan
peengaturan

Indikator
5
pembagian
kewenangan
antarsektor
secara
proporsional

Belum
ada
pengaturan
Belum
ada
pengaturan
Belum
ada
pengaturan
Belum
ada
pengaturan

Analisis

Rekomendasi

6
pedoman umum tersebut sama dengan keputusan RUPS.
Sedangkan bagi BUMN yang tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh
negara, maka pemberlakuan pedoman umum yang ditetapkan
oleh Menteri dimaksud dikukuhkan terlebih dahulu dengan
keputusan RUPS. Menimbulkan ketidakjelasan kedudukan
Peraturan Menteri sebagai peraturan perundang-undangan yang
secara otomatis berlaku saat diundangkan, namun dilain sisi
peraturan tersebut dianggap bukan peraturan perundangundangan tapi sebagai keputusan RUPS yang tidak bisa serta
merta berlaku pada saat peraturan tersebut diundangakan.
Pengurusan Direksi Perum belum diatur. Pasal 13 hanya
mengatur pengurusan Persero sesuai ketentuan Perseroan
Terbatas, sedangkan Perum tidak disebutkan.
Ketentuan ini dalam rangka memenuhi kebutuhan BUMN
dan/atau meningkatkan kinerja BUMN yang tidak bisa dipenuhi
melalui SDM internal BUMN.
Bahwa BUMN perlu melakukan sinergi dalam rangka
mengoptimalkan peran BUMN sebagai agen pembangunan
dan/atau meningkatkan nilai perusahaan.
Belum ada penegasan pengurusan aset BUMN bagian dari
kewenangan Direksi sesuai dengan kewenangan pengurusan
sebagaimana dimaksud dalam UU PT maupun UU BUMN dengan
pembatasan-pembatasan
peraturan
perundang-undangan,
anggaran dasar, dan keputusan RUPS/Menteri. Diharapkan
dengan penegasan kewenangan ini, dapat memeberikan aturan

7

Tetap
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No

Pasal

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

1

2

3

4

5

6
yang lebih jelas bagi pelaksanaan tugas Direksi maupun Aparat
Penegak Hukum.
UU BUMN memungkinkan dana PKBL dari penyisihan laba,
sedangkan PSAK menghendaki dana PKBL dari anggaran/biaya.
Oleh karena itu, perlu disinkronkan.
Belum jelas tata cara pemberian penugasan khusus kepada
BUMN, perlu memperjelas mengenai siapa yang memberikan
penugasan kepada BUMN.

7

24.

D5

25.

Belum ada pengaturan yang jelas
mengenai tata cara pemberian
penugasan khusus kepada BUMN

D5

Aspek
kekosongan
peengaturan

Belum
ada
pengaturan

26.

Pengaturan
mengenai
penyelesaian
kesalahan
administratif direksi BUMN

D5

Aspek
kekosongan
peengaturan

Belum
ada
pengaturan

Dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada direksi agar
kesalahan yang bersifat administratif dalam pengurusan BUMN
tidak serta merta menjadi tindak pidana. Dengan ketentuan ini
diharapkan Aparat Penegak Hukum tidak langsung melakukan
proses penegakan hukum sehingga hal ini diharapkan dapat
berimplikasi pada percepatan aksi-aksi korporasi BUMN dengan
tetap meperhatikan prinsip-prinsip business judgement rule yang
ada. Hal ini Sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Presiden Nomor
3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis
Nasional. untuk mendukung percepatan program proyek
strategis nasional diperlukan pengaturan mengenai penyelesaian
kesalahan administratif Direksi BUMN.
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5.

Kelompok Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Badan Usaha
Milik Daerah
a. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD)
Cikal bakal pengaturan terkait Badan Usaha Milik Daerah dimulai dari
Undang-undang nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Undangundang nomor 5 Tahun 1962 ini dibentuk dengan tujuan untuk melakukan
reorganisasi dalam alat-alat produksi dan distribusi yang ditujukan kearah
pelaksanaan pasal 33 Undang-undang Dasar, serta pelaksanaan pemberian isi
otonomi yang rill dan luas kepada Daerah6. Namun dalam rangka pemurnian
Pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang nomor 5 Tahun 1962
tentang Perusahaan Daerah tersebut dicabut melalui Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang Dan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Selanjutnya pasal 59 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah
mengamanatkan pengaturan mengenai ketentuan pokok tentang Perusahaan
Daerah melalui undang-undang.
Sambil menunggu diberlakukannya undang-undang yang baru tentang
Perusahaan Daerah, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan kebijaksaan untuk
penataan status Perusahaan Daerah melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 5 tahun 1990 Tentang Perubahan Bentuk Badan Usaha Milik Daerah
Kedalam Dua Bentuk Perumda dan Perseroda7. Melalui Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 5 tahun 1990 tersebutlah istilah Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD) pertama kali dikenal. Selanjutnya ketentuan terkait BUMD diatur secara
umum melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun peraturan pelaksana khusus

6
7

Konsideran huruf a dan huruf b Undang-undang nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
Konsideran huruf f Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1990 Tentang Perubahan Bentuk
Badan Usaha Milik Daerah Kedalam Dua Bentuk Perumda dan Perseroda
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terkait BUMD baru dibentuk pada tahun 2017 melalui Peraturan Pemerintah
Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 dilakukan untuk
mengisi kekosongan hukum terkait pengaturan mengenai BUMD. Selain itu
beberapa hal yang mendorong perlu adanya dasar hukum pengelolaan BUMD
antara lain, BUMD dianggap masih belum memiliki etos kerja, terlalu birokratis,
inefisien, kurang memiliki orientasi pasar, tidak memiliki reputasi yang baik,
profesionalisme yang rendah, dan masih banyak Pemerintah Daerah yang
melakukan intervensi yang berlebihan terhadap BUMD, serta ketidakjelasan
antara menghasilkan profit dan di sisi lain dituntut untuk memiliki fungsi sosial
terhadap masyarakat dapat menyebabkan BUMD tidak fokus terhadap misi
utamanya8. Oleh karena itu itu menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut di
atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 ini dibentuk untuk mengatur
beberapa permasalahan pokok antara lain kewenangan kepala Daerah pada
BUMD, pendirian, modal, organ dan kepegawaian, satuan pengawas intern,
komite audit dan komite lainnya, perencanaan, operasional dan pelaporan, Tata
Kelola Perusahaan Yang Baik, pengadaan barang dan jasa, kerjasama, pinjaman,
penggunaan laba, anak perusahaan, penugasan pemerintah kepada BUMD,
evaluasi,

Restrukturisasi,

perubahan

bentuk

hukum,

dan

Privatisasi,

penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran BUMD, kepailitan,
pembinaan dan pengawasan, serta ketentuan lain-lain seperti pengaturan
mengenai asosiasi BUMD.
Dari hasil analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan terhadap Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, terdapat
setidaknya 6 (enam) persoalan utama, yaitu:
1) Ketentuan terkait Perseroda seharusnya tidak diatur secara detail pada
Peraturan-Pemerintah ini melainkan cukup dipertegas bahwa Perseroda
tunduk pada pengaturan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas;

8

Penjelasan Umum Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
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2) Adanya ketentuan terkait pemberian insentif terhadap Kepala Daerah selaku
pemilik modal pada perusahaan umum Daerah atau pemegang saham pada
perusahaan perseroan Daerah yang dipandang sebagai suatu bentuk
ketidakefisienan pengelolaan BUMD;
3) Belum adanya perlindungan kepada Pemerintah Daerah selaku pemilik atau
pemegang saham terhadap kemungkinan timbulnya kewajiban hukum yang
bukan merupakan kerugian atas perikatan yang dilakukan oleh BUMD;
4) Penyertaan modal daerah terhadap BUMD seharusnya tidak ditetapkan
melalui Perda dan tidak perlu diatur rigid sesuai dengan pengelolaan
keuangan daerah selama sudah mendapatkan persetujuan DPRD dalam APBD
atau APBD/P;
5) Belum ada larangan terhadap Komisaris, Dewan Pengawas, Direksi, dan
pegawai BUMD dilarang untuk menjadi anggota atau pengurus partai politik;
6) Prosedur pengadaan barang atau jasa BUMD yang rumit;
Berdasarkan temuan-temuan Pokja, Rekomendasi Pokja terhadap UU desa
adalah:
1) Rekomendasi umum
Memperkuat BUMD dengan menghindari pemberlakukan aturan-aturan yang
bersifat birokratis
2) Rekomendasi Khusus
Mencabut:
- Pasal 3 ayat 5, ayat 6, dan ayat 7
- Pasal 4 ayat 4
- Pasal 28 ayat 2
- Pasal 42
- Pasal 61
- Pasal 93 ayat 2
Mengubah:
- Pasal 1 angka 8
- Pasal 10 ayat 3
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- Pasal 16
- Pasal 21
- Pasal 119 ayat 1 huruf a
- Pasal 78
Tindakan lainnya dalam rangka efektivitas pelaksanaan peraturan perundangundangan:
- Melaksanakan pengawasan agar BUMD lebih professional dan tidak
menjadi alat politik;

Berikut ini matriks hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Pemerintah
Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. (Lihat halaman
berikutnya)
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Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
No

Pasal

Dimensi

Variabel

1

2
Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 2017 tentang Badan Usaha
Milik Daerah

3

4
Melaksanakan
ketentuan
undangundang

Penggunaan
bahasa, istilah,
kata

1

2

Pasal 1 angka 8:
Privatisasi
adalah
penjualan
saham perusahaan perseroan
Daerah
dalam
rangka
meningkatkan
kinerja
dan
nilai
tambah
perusahaan,
memperbesar
manfaat bagi Daerah dan
masyarakat,
serta
memperluas pemilikan saham

D1

D3

Indikator

Analisis

Rekomendasi

5
Diperintahkan
secara tegas

6
Peraturan pemerintah ini merupakan peraturan pelaksana dari
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah. Pembentukan Peraturan pemerintah ini diamanatkan
secara tegas melalui Pasal Pasal 331 ayat (6), Pasal 335 ayat (2),
Pasal 336 ayat (5), Pasal 337 ayat (2), Pasal 338 ayat (4), Pasal
340 ayat (2), Pasal 342 ayat (3) dan Pasal 343 ayat (2). Secara
umum materi muatan pada Peraturan Pemerintah ini sudah
tepat, kecuali ketentuan terkait Perseroda yang seharusnya tidak
diatur secara detail pada PP ini melainkan cukup dipertegas
bahwa Perseroda tunduk pada pengaturan dalam UU PT, serta
materi pengaturan status badan hokum Perumda yang
seharusnya diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah.

7

Tepat

Istilah privatisasi cenderung dimaknai sebagai peralihan
pengendalian BUMD dari pemerintah daerah kepada privat atau
swasta, padahal kegiatan privatisasi tidak merubah pengendalian
BUMD. Dengan demikian penggunaan kata privatisasi tidak tepat.

Tetap
Dengan
catatan
perlu
memberikan penegasan melalui
penambahan
pasal
yang
menyatakan bahwa seluruh
ketentuan mengenai Perseroda
mengikuti
ketentuan
pada
Undang-Undang Nomor 40
tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas.
Serta
menaikkan
materi pada Pasal 4 ayat 4 ke
Undang-Undang Nomor 23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan Daerah.
Ubah
Perlu merubah istilah privatisasi
sehingga bunyi Pasal 1 angka 8
menjadi:
“Penjualan saham adalah suatu
tindakan korporasi perusahaan
perseroan Daerah dalam rangka
meningkatkan kinerja dan nilai
tambah
perusahaan,
memperbesar manfaat bagi
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No

Pasal

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

1

2

3

4

5

6

Pemberian insentif terhadap Kepala Daerah selaku pemilik modal
pada perusahaan umum Daerah atau pemegang saham pada
perusahaan perseroan Daerah ini merupakan suatu bentuk
ketidakefisienan pengelolaan BUMD. Lagi pula pelaksanaan
pengelolaan BUMD secara keseharian dilakukan oleh Direksi dan
Komisaris dan bukan oleh Kepala Daerah selaku KPM. Dalam hal
ini kedudukan Kepala Daerah juga sebenarnya mewakili
Pemerintah Daerah (tidak pribadi), dan oleh karena itu
keuntungan didapatkan oleh pemerintah daerah melalui deviden
atas saham yang dimilikinya. Jadi tidak pantas apabila Kepala
Daerah secara pribadi mendapatkan insentif atas pelaksanaan
kewenangan yang sudah menjadi tugasnya.
Selain itu adanya insentif terhadap Kepala Daerah selaku KPM ini
juga akan menimbulkan polemik dalam pengelolaan Persero
Daerah, karena pemberian insentif ini tidak memenuhi rasa
keadilan terhadap pemegang saham lainnya. Dengan demikian
pasal ini melahirkan beban yang lebih tinggi daripada
manfaatnya.
Ketentuan mengenai pemberian status badan hokum seharusnya
diatur melalui Undang-undang. Sementara Undang-undang 23
tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak mengatur hal
tersebut.. Hal ini berbeda dengan pengaturan terkait status

7
Daerah dan masyarakat, serta
memperluas pemilikan saham
oleh masyarakat”
Tetap
Cabut

oleh masyarakat

3
4

Pasal 2
Pasal 3 ayat (5), Pasal 3 ayat (6),
dan Pasal 3 ayat (7)

D5

Aspek
rasio
beban
dan manfaat
(cost
and
benefit
ratio)

Perhitungan
manfaat harus
lebih
besar
daripada
beban/biaya
atau Nilai rasio
benefit
terhadap cost
harus di atas
angka 1 (B/C >
1)

4

Pasal 4 ayat 4:
“Kedudukan perusahaan umum
Daerah sebagai badan hukum
diperoleh pada saat Perda yang

D1

-

-

Cabut
Materi pada pasal ini seharusnya
diatur pada undang-undang 23
tahun
2014
tentang
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No

Pasal

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

1

2
mengatur mengenai pendirian
perusahaan umum Daerah mulai
berlaku”

3

4

5

6
badan hokum Perum BUMN yang secara tegas diatur melalui
Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang BUMN. Oleh karena itu
ketentuan pasal ini seharusnya dicabut dan materinya
dimasukkan pada Undang-undang 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.
Terjadi ketidakkonsistenan penggunaan istilah Kepala Daerah.
Pada Pasal 10 ayat 1 telah diatur bahwa “Kepala Daerah
menyampaikan usulan rencana pendirian BUMD kepada
Menteri”, oleh karena itu Pasal 10 ayat 3 seharusnya konsisten
menggunakan frasa “Kepala Daerah”.

5
6

Pasal 5 – Pasal 9
Pasal 10 ayat 3:
“Hasil
penilaian
Menteri
sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) disampaikan kepada gubernur
dan
bupati/walikota
paling
lambat 15 (lima belas) hari kerja
sejak usulan rencana pendirian
BUMD diterima”

D3

Penggunaan
bahasa, istilah,
kata

Konsisten antar
ketentuan

7
8

Pasal 10 – Pasal 15
Pasal 16:
“Modal BUMD yang bersumber
dari penyertaan modal Daerah
merupakan
batas
pertanggungjawaban
Daerah
atas kerugian BUMD”

D4

Kenusantaraan

Adanya
ketentuan yang
mengedepanka
n
Kepentingan
nasional

Rumusan pasal ini belum memberikan perlindungan kepada
daerah atas kemungkinan timbulnya kewajiban hukum yang
bukan merupakan kerugian kepada Pemerintah Daerah selaku
pemilik atau pemegang saham atas perikatan yang dilakukan oleh
BUMD. Oleh karena itu rumusan Pasal 20 ini sebaiknya dapat
melindungi Daerah dari kemungkinan tersebut. Selain itu
rumusan pasal ini hanya cocok untuk Perum Daerah karena
dimiliki 100% oleh Daerah, namun kurang sesuai dengan
Perseroan Daerah yang kekayaannya sudah terbagi-bagi atas

Rekomendasi
7
Pemerintahan Daerah.

Tetap
Ubah
Sehingga bunyi Pasal 10 ayat 3
menjadi:
“Hasil
penilaian
Menteri
sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) disampaikan kepada
Kepala Daerah paling lambat 15
(lima belas) hari kerja sejak
usulan rencana pendirian BUMD
diterima”
Tetap
Ubah
Sehingga bunyi Pasal 16
berbunyi menjadi:
“Pemerintah
daerah
tidak
bertanggung
jawab
atas
perikatan
yang
dibuat atas nama BUMD dan
tidak bertanggung jawab atas
kerugian
BUMD
melebihi
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No

Pasal

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

1

2

3

4

5

6
saham. Sementara terhadap Perum Daerah sebaiknya
disesuaikan dengan contoh pola perumusan klausula pembatasan
tanggung jawab negara dalam perum (Pasal 39 UU BUMN).
Sedangkan terhadap Perseroan Daerah harus disesuaikan
dengan perumusan klausula pembatasan tanggung jawab
pemegang saham pada Perseroan (Pasal 3 UU PT)
Berdasarkan Pasal 14 UU 12 tahun 2011, “Materi muatan
Peraturan
Daerah
Provinsi
dan
Peraturan
Daerah
Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka
penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta
menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih
lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi”.
Penyertaan modal daerah terhadap BUMD seharusnya tidak
ditetapkan melalui Perda, karena sifatnya bukan regeling,
melainkan beschiking. Dengan demikian Penyertaan modal
daerah terhadap BUMD seharusnya ditetapkan melalui Peraturan
Kepala Daerah, dengan catatan bahwa rencana penyertaan
modal daerah tersebut sudah disetujui oleh DPRD dalam APBD
atau APBD/P, hal ini demi menjamin terselenggaranya fungsi
pengawasan anggaran DPRD.

7
penyertaan
modal
Daerah
ataupun saham yang dimiliki
Daerah”

9
10

11

Pasal 17 – Pasal 20
Pasal 21 :
Penyertaan
modal
Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Perda

Pasal 22 – Pasal 27

D2

-

Kewenangan

-

Adanya
pengaturan
mengenai
kewenangan
yang sama pada
2 (dua) atau
lebih peraturan
yang berbeda
hierarki, tetapi
dilaksanakan
oleh
lembaga yang
berbeda

-

Dengan demikian ketentuan pasal ini disharmoni dengan Pasal 14
UU 12 tahun 2011.
-

Tetap
Ubah.
Sehingga bunyi
berbunyi menjadi:

Pasal

21

Penyertaan
modal
Daerah
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan
Kepala
Daerah
setelah rencana penyertaan
modal daerah tersebut disetujui
oleh DPRD dalam APBD atau
APBD/P.

Tetap
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No
1
12

13
14

15
16

Pasal

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

2

3

4

5
Pengaturan
dalam
peraturan
masih relevan
untuk
diberlakukan
secara efisien

6
Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ini
merupakan salah satu bentuk aksi korporasi, oleh karena hal ini
seyogyanya membutuhkan waktu yang cepat dan fleksibilitas
bisnis. Dengan demikian aksi korporasi semacam ini tidak perlu
diatur secara spesifik dengan mewajibkannya dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah, karena tidak
relevan dengan situasi bisnis yang membutuhkan keputusan yang
cepat.
Ketentuan pasal ini hanya tepat untuk BUMD yang berbentuk
Perumda. Terhadap BUMD yang berbentuk Perseroda, ketentuan
ini disharmoni dengan Pasal 111 ayat 3 UU PT yang mengatur
bahwa masa jabatan Dewan Komisaris adalah selama jangka
waktu tertentu dan tidak ada pembatasan pengangkatan
kembali. Ketentuan pasal ini seharusnya cukup dicantumkan
pada Anggaran Dasar Perseroda.

7

Pasal 28 ayat (2)
Penyertaan
modal
yang
bersumber dari modal kapitalisasi
cadangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
yang
mengatur mengenai pengelolaan
keuangan daerah.
Pasal 29 – Pasal 41
Pasal 42
Anggota Dewan Pengawas dan
anggota Komisaris diangkat untuk
masa jabatan paling lama 4
(empat)
tahun dan dapat diangkat kembali
untuk 1 (satu) kali masa jabatan

D5

Aspek
Relevansi
dengan situasi
saat
ini

D2

Hak

Pasal 43 – Pasal 60
Pasal 61

D2

Hak

Adanya
pengaturan
mengenai hak
yang sama pada
2 (dua) atau
lebih
peraturan yang
berbeda
hierarki, tetapi
memberikan
hak
yang
berbeda
Adanya
pengaturan
mengenai hak

Ketentuan pasal ini hanya tepat untuk BUMD yang berbentuk
Perumda. Terhadap BUMD yang berbentuk Perseroda, ketentuan
ini disharmoni dengan Pasal 93 UU PT yang mengatur bahwa

Cabut

Tetap
Cabut

Tetap
Cabut
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No

Pasal

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

1

2

3

4

5
yang sama pada
2 (dua) atau
lebih
peraturan yang
berbeda
hierarki, tetapi
memberikan
hak
yang
berbeda
Terpenuhinya
kepasitas,
integritas dan
kualitas
SDM
yang
dibutuhkan
dalam
menerapkan
pengaturan
dalam
peraturan

6
masa jabatan Direksi adalah selama jangka waktu tertentu dan
tidak ada pembatasan pengangkatan kembali. Ketentuan pasal ini
seharusnya cukup dicantumkan pada Anggaran Dasar Perseroda.

7

17
18

Pasal 62 – Pasal 77
Pasal 78
Pegawai BUMD dilarang menjadi
pengurus partai politik

D5

Aspek Sumber
Daya
Manusia

Ketentuan Pasal ini hanya melarang pegawai BUMD saja, dan
tidak mencakup Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas.
Meskipun salah satu syarat pengangkatan Direksi, Komisaris,
Dewan Pengawas adalah “tidak sedang menjadi pengurus partai
politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah,
dan/atau calon anggota legislatif”, namun perlu mempertegas
larangan untuk menjadi pengurus partai politik ini ketika sudah
diangkat defenitif menjadi Direksi, Komisaris, dan Dewan
Pengawas. Selain itu, mengingat maraknya kasus keterlibatan
pejabat dan pegawai BUMD dalam kegiatan partai politik, maka
untuk menghindari lunturnya profesionalitas dan netralitas
BUMD sebagai entitas bisnis yang bebas dari kepentingan politik,
untuk mengamankan penggunaan APBD yang diberikan kepada
BUMD melalui mekanisme penyertaan modal, serta demi
menjaga tujuan mulia pembentukan BUMD, maka Komisaris,
Dewan Pengawas, Direksi, dan pegawai BUMD sebaiknya dilarang

Tetap
Ubah.
Sehingga bunyi
berbunyi menjadi:

Pasal

78

Komisaris, Dewan Pengawas,
Direksi, dan pegawai BUMD
dilarang untuk menjadi anggota
atau pengurus partai politik.
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No

Pasal

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

1

2

3

4

5

6
juga untuk menjadi anggota partai politik.
Pengadaan barang dan jasa BUMD sebagaimana dimaksud pada
Pasal 93 ini merupakan salah satu bentuk aksi korporasi, oleh
karenanya membutuhkan waktu yang cepat dan fleksibilitas
dalam pelaksanaannya. Dengan demikian aksi korporasi semacam
ini tidak perlu diatur secara spesifik Peraturan Kepala Daerah

7

19
20

Pasal 79 – Pasal 92
Pasal 93 ayat 2
Ketentuan mengenai pengadaan
barang
dan
jasa
BUMD
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Peraturan
Kepala Daerah

D5

Aspek
operasional
atau tidaknya
peraturan

Pengaturan
dalam
peraturan
masih
belum
dilaksanakan
secara efektif.

21
22

Pasal 94 – Pasal 118
Pasal 119 ayat 1 huruf a:
“Privatisasi dilaksanakan dengan
cara”
a. Penjualan saham langsung
kepada pelanggan
b. …
c. …
d. …”

D5

Aspek
operasional
atau tidaknya
peraturan

Pengaturan
dalam
peraturan
masih
belum
dilaksanakan
secara efektif.

Ketentuan penjualan saham langsung kepada pelanggan ini dapat
menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaannya. Bahkan yang
dimaksud dengan pelanggan BUMD juga belum diatur secara
spesifik pada PP ini. Hal ini tentunya dapat menimbulkan
multitafsir dalam pelaksanaannya. Misalnya siapakah yang
dimaksud pelanggan PT Transjakarta? apakah seluruh masyarakat
yang tinggal di DKI Jakaarta atau hanya yang memiliki kartu
Transjakarta? lalu bagaimana tata cara pelaksanaan penawaran
langsung kepada pelanggan BUMD tersebut? serta bagaimana
pengawasannya? pertanyaan-pertanyaan tersebut tentunya akan
muncul dalam teknis pelaksanaan penjualan saham langsung
kepada pelanggan BUMD tersebut. Adapun penjelasan Pasal 119
ayat 1 huruf a menyatakan bahwa:
“Yang dimaksud dengan "penjualan saham kepada pelanggan"
adalah
penjualan
sebagian
saham BUMD kepada pelanggan BUMD yang bersangkutan

Tetap
Cabut

Tetap
Ubah
Perlu
menambahkan
Pasal
tersendiri untuk memberikan
mandat
pengaturan
teknis
penjualan
saham
langsung
BUMD kepada pelanggan melalui
peraturan menteri.
Pasal 119A
“Ketentuan mengenai tata cara
penjualan saham BUMD kepada
pelanggan
sebagaimana
dimaksud pada Pasal 119 ayat 1
huruf a diatur dengan Peraturan
Menteri”
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No

Pasal

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

1

2

3

4

5

6
secara langsung atau yang disebut customer stock ownership
plans (CSOPs)”.

7

23

Pasal 120 – Pasal 141

-

-

-

Penjelasan tersebut dipandang belum memberikan pedoman
yang jelas terkait tata cara pelaksanaan penjualan saham
langsung BUMD kepada pelanggan. Hal ini tentunya dapat
menimbulkan kebingungan pada pelaksanaannya. Dengan
demikian ketentuan terkait tata cara penjualan saham BUMD
kepada pelanggan perlu diatur lebih lanjut melalui peraturan
menteri.
-

Tetap
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6.

Kelompok Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Badan Usaha
Milik Desa
a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Keberadaan desa atau dengan istilah lain yang serupa telah diakui melalui
ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Negara mengakui
dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam
undang-undang”. Selanjutnya, pengaturan mengenai Desa atau dengan istilah
lain yang serupa tunduk pada ketentuan mengenai pemerintah daerah melalui
Pasal 18B ayat (2) dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18
ayat (7) yang menegaskan bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang”.
Dalam sejarah pengaturan Desa, beberapa pengaturan tentang Desa adalah
sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok
Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang PokokPokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang
Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965
tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya
Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah dan terakhir dalam UU No.6/2014.
Tujuan pengaturan Desa dalam UU No.6/2014 adalah sebagai berikut:
1) memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada
dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara
Kesatuan Republik Indonesia;
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2) memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem
ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh
rakyat Indonesia;
3) melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
4) mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk
pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
5) membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif,
terbuka, serta bertanggung jawab;
6) meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna
mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
7) meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan
masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian
dari ketahanan nasional;
8) memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan
pembangunan nasional; dan
9) memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.
Khusus mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), dalam Undang-Undang
No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, usaha desa merupakan salah satu
pendapatan bagi Desa. Lebih lanjut, secara lebih jelas dalam Undang-Undang No.
22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Desa menyatakan keberadaan badan usaha
milik desa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 108 berbunyi sebagai berikut
“Desa dapat memiliki badan usaha sesuai dengan peraturan perundangundangan. Lebih lanjut, keberadaan BUMDES diatur pula dalam Pasal 213 ayat (1)
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang berbunyi
sebagai berikut: “ Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan
kebutuhan dan potensi desa”.
Dalam ketentuan mengenai desa yang berlaku saat ini, yakni UU No.6/2014,
pengaturan BUMDES kembali menjadi bagian dari pengaturan. Terlebih
berdasarkan Pasal 72 UU No.6/2014, salah satu pendapatan desa adalah
bersumber dari alokasi APBN atau dana bersumber dari belanja pusat dengan
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mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.
Berdasarkan ketentuan tersebut, sejak tahun 2015, Pemerintah Pusat
menganggarkan dana desa setiap tahun dari APBN dan menyalurkannya secara
bertahap kepada masing-masing Desa. Adapun salah satu, peruntukan dana desa
salah satunya dialokasikan bagi BUMDES. Dengan demikian, sebagai salah satu
sarana yang akan digunakan untuk mengoptimalkan perekonomian desa,
BUMDES perlu diatur jelas sehingga pelaksanaan BUMDES dapat sesuai dengan
tujuan pendiriannya.
Dari hasil analisis dan evaluasi, terdapat setidaknya 2 (dua) persoalan utama
terkait pengaturan BUMDES, yaitu:
1) Pengaturan mengenai BUMDES tidak menetapkan secara jelas status
BUMDES apakah sebagai badan hukum atau bukan badan hukum. Kejelasan
status BUMDES sebagai badan hukum atau bukan badan hukum diperlukan
sebagai salah satu upaya untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan
tanggung jawab pengurus operasional dan kerjasama dengan pihak ketiga.
2) Perihal kepailitan BUMDES tidak diatur dalam tingkat undang-undang, namun
tercantum dalam peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan.
Perihal kepailitan perlu diatur dalam peraturan tingkat undang-undang untuk
lebih mewujudkan ketertiban hukum dan memudahkan proses harmonisasi.
Berdasarkan temuan-temuan Pokja, Rekomendasi Pokja terhadap UU desa
adalah:
1) Rekomendasi umum
UU Desa sesuai dengan tujuan diadakannya adalah untuk mengoptimalisasi
fungsi Desa. Oleh karenanya, keberadaan UU Desa tetap diperlukan
keberadaanya. Namun demikian, bentuk status BUMDES harus diberikan
kepastian dengan memberikan status badan hukum kepada BUMDES.
2) Rekomendasi Khusus
Rekomendasi khusus dari Pokja adalah mengubah Penjelasan Pasal 87 ayat
(1) mengenai status BUMDES serta menambah etentuan mengenai
kepailitan. Di samping itu, untuk meningkatkan efektivitas implementasi
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peraturan perundang-undangan perlu dilaksanakan sosialisasi terkait dengan
BUMDES.
Berikut ini hasil analisis dan evaluasi terhadap UU Desa. (Lihat halaman
berikutnya)
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

No

Pasal

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

1
1.

2

3
D1

5
Diamanatkan
untuk
diatur
dengan
atau
dalam UU dan
disebutkan
secara
tegas
materinya

2.
3.

Pasal 1 – Pasal 86
Pasal 87 ayat (1)

D3

Penggunaan
bahasa, istilah,
dan kata

Jelas

6
Dalam bagian mengingat, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
menyebutkan Pasal 18 dan Pasal 18B ayat (2) sebagai dasar
hukumnya. Kedua ketentuan UUD tersebut menyebut mengenai
pengaturan lebih lanjut mengenai pemerintahan daerah dan
kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak
tradisionalnya. Pengaturan mengenai desa merupakan
pelaksanaan dua ketentuan dalam UUD tersebut. Dengan
demikian. Aturan ini sudah tepat diatur dalam bentuk undangundang.
Berbeda dengan
Pasal 213 UU No.32/2004 tentang
Pemerintahan Daerah yang mencantumkan secara eksplisit
sebagai badan hukum, maka UU Desa tidak mengatur status
BUMDES. Adapun pada pengaturan BUMDES tidak diatur secara
eksplisit. Kejelasan mengenai bentuk BUMDES baru disebutkan
dalam Permendes No. 4/2015 yakni PT dan Lembaga Keuangan
Mikro yang dibentuk sebagai unit usaha BUMDES.

7

-

4
Mengatur
lebih
lanjut
ketentuan
UUD
DRI
Tahun
1945
yang
diamanatkan
secara tegas

Tetap.

Tetap
Ubah. Perlu ditetapkan status
BUMDES secara eksplisit sebagai
badan hukum.

Implikasi dari ketidakjelasan ini adalah batasan mengenai
kekayaan BUMDES dengan kekayaan pengurus. Dalam PP Desa,
pengelolaan BUMDES dilakukan oleh organ Pengawas, yakni
Kepala Desa, dan organ Pelaksana Operasional, yakni Orang yang
ditunjuk oleh Kepala Desa. Dengan demikian, dalam hal terjadi
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No

Pasal

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

1

2

3

4

5

6
kerugian terhadap BUMDES menjadi tanggung jawab dari
pengurus BUMDES.
Sejalan dengan semangat hakim Mahkamah Konstitusi dalam
putusan No.56/PUU-XIV/2016, Peraturan Desa merupakan
produk perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8
UU No.12/2011 sehingga seharusnya sejalan dengan
pertimbangan Mahkamah Konstitusi dibatalkan melalui
mekanisme Mahkamah Agung
Perihal kepailitan terhadap BUMDES diatur dalam PP. Padahal
kepailitan dapat berpengaruh pada pembebanan harta kekayaan
warganegara dan karena itu seharusnya diatur di dalam UndangUndang.

7

4.
5.

Pasal 88 – Pasal 114
Pasal 115

D2

Kewenangan

6.
7.

Pasal 116 – Pasal 122
Belum diatur

D1

8.

Efektivitas pelaksanaan

D4

Mengatur
lebih
lanjut
ketentuan
UUD NRI yang
tidak
diamanatkan
secara tegas
Ketertiban dan
kepastian
hukum

D5

Aspek
akses
informasi
masyarakat

Adanya
pengaturan
mengenai hal
yang sama pada
2 (dua) atau
lebih peraturan
Terkait
pengaturan
yang
dapat
membebani
harta kekayaan
warganegara
Adanya
ketentuan yang
menjamin
transparansi
(keterbukaan)

Sosialiasi terhadap kegiatan BUMDES perlu dilakukan secara
intensif sehubungan dengan adanya suatu penelitian yang
menyebutkan bahwa salah satu kendala tidak berjalannya
aktivitas BUMDES adalah rendahnya partisipasi masyarakat.
Terungkap bahwa rendahnya partisipasi disebabkan karena
minimnya informasi yang diterima masyarakat

Tetap
Ubah
Sesuaikan dengan pertimbangan
dalam putusan MK, mekanisme
pembatalan Perda harusnya
melalui Mahkamah Agung
Tetap
Tambahkan. Perihal kepailitan
ditambahkan dalam peraturan
setingkat undang-undang.

Perlu dibuka akses informasi
yang lebih luas kepada publik

Ketersediaan
informasi dalam
menerapkan
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No

Pasal

Dimensi

Variabel

1

2

3

4

Indikator
5
pengaturan
peraturan

Analisis

Rekomendasi

6

7
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b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Sesuai dengan amanat pembentukan peraturan pelaksana dalam UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(selanjutnya disebut “PP No.43/2014”). Dalam PP No. 43/2014 dirumuskan lebih
lanjut ketentuan mengenai:
1) Penataan Desa, kewenangan Desa, Pemerintahan Desa, tata cara penyusunan
peraturan di Desa, keuangan dan kekayaan Desa, pembangunan Desa dan
pembangunan kawasan perdesaan, badan usaha milik Desa, kerja sama Desa,
lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat Desa, serta pembinaan dan
pengawasan Desa oleh camat atau sebutan lain.
2) Terkait dengan Pemerintahan Desa, PP No. 43/2014 mengatur secara lebih
terperinci mengenai tata cara pemilihan kepala Desa secara langsung atau
melalui

musyawarah

Desa,

kedudukan,

persyaratan,

mekanisme

pengangkatan perangkat Desa, besaran penghasilan tetap, tunjangan, dan
penerimaan lain yang sah bagi kepala Desa dan perangkat Desa, penempatan
perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil, serta tata cara
pemberhentian kepala Desa dan perangkat Desa.
3) Terkait dengan keuangan dan kekayaan Desa, antara lain memuat ketentuan
mengenai ADD yang bersumber dari APBD kabupaten/kota, bagian dari hasil
pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, penyaluran bantuan
keuangan yang bersumber dari APBD provinsi atau APBD kabupaten/kota ke
Desa serta penggunaan belanja Desa, penyusunan APB Desa, pelaporan dan
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa, dan pengelolaan
kekayaan Desa.
Sebagai penyempurnaan dari PP No. 43/2014, diterbitkan Peraturan
Pemerintah No. 47/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 43
Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (selanjutnya
disebut “PP No. 47/2015”).Sebagai pelaksanaan dari PP No. 6/2014 dan PP No.
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43/2014, telah diterbitkan peraturan pelaksana, antara lain Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015
tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha
Milik Desa (selanjutnya disebut “Permendes No. 4/2015”). Walaupun Permendes
bukan

merupakan

lingkup

perundang-undangan

yang

menjadi

obyek

pemeriksaan, namun dikarenakan ketentuan dalam Permendes No.4/2015
memuat ketentuan-ketentuan yang memperluas atau seharusnya dimuat dalam
ketentuan perundang-undangan setingkat peraturan pemerintah, , maka
beberapa ketentuan Permendes menjadi catatan dalam pemeriksaan ini. Selain
ketentuan dalam Permendes No. 4/2015 terdapat aturan pelaksanaan lain terkait
dengan Desa, namun tidak dianalisis dan dievaluasi oleh Pokja AE terkait Badan
Usaha.
Dari hasil analisis dan evaluasi, terdapat setidaknya 4 (empat) persoalan
utama terkait pengaturan BUMDES, yaitu:
1) Susunan organisasi pengelola BUMDES tidak ditentukan secara definitif
sehingga menimbulkan potensi adanya penambahan posisi baru yang
tumpang tindah dalam tugas maupun kewenangan.
Perlu diatur secara definitif organisasi pengelola BUMDES berikut
kewenangan dan tanggung jawab dari masing-masing organisasi pengelola
tersebut.
2) Tidak adanya pembatasan wewenang bagi pengurus operasional.
Perlu

dirumuskan

kembali

pengaturan

mengenai

pihak

yang

bertanggungjawab terhadap kerugian BUMDES.
3) Kerugian BUMDES menjadi beban pengurus operasional yang dalam
pelaksanaan tugasnya tidak dapat bertindak bebas. Di sisi lain, tidak diatur
mengenai tanggung jawab organ organisasi BUMDES lain dalam hal terjadi
kerugian yang dialami BUMDES.
4) Beberapa ketentuan yang seharusnya diatur dalam level peraturan
pemerintah dituangkan dalam peraturan pelaksana.
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Berdasarkan temuan-temuan Pokja, Rekomendasi Pokja terhadap UU desa
adalah:
1) Rekomendasi Umum
PP Desa perlu diubah dengan memuat ketentuan-ketentuan yang semula ada
dalam Permendes 4/2015.
2) Rekomendasi Khusus
Rekomendasi khusus Pokja adalah untuk mencabut Pasal 147 huruf (e) dan
mengubah Pasal 132, Pasal 137 ayat (1) Pasal 138 ayat (1) dan (2), Pasal 139,
serta Pasal 140.
Berikut ini matriks hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lihat halaman berikutnya)
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Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
No

Pasal

Dimensi

Variabel

1

2

3

4
Melaksanakan
ketentuan
undangundang
Ketertiban dan
kepastian
hukum

Kewenangan

Adanya
pengaturan
mengenai
kewenangan
yang sama pada
2 (dua) aturan
yang berbeda
hirarki

1.

-

D1

2.
3.

Pasal 1 – Pasal 131
Pasal 132 ayat (4)
Organisasi pengelola BUM Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling sedikit terdiri atas:
a. penasihat; dan
b. pelaksana operasional.

D3

4.

Pasal 133
(1)
Penasihat
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 132
ayat (4) huruf a mempunyai
tugas melakukan pengawasan
dan memberikan nasihat
kepada pelaksana operasional
dalam menjalankan kegiatan
pengurusan dan pengelolaan

D2

Indikator

Analisis

Rekomendasi

5
Diperintahkan
secara tegas

6
Peraturan pemerintah ini merupakan peraturan pelaksana dari
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sehingga
sudah tepat diatur dalam bentuk peraturan pemerintah.

7

Adanya
ketentuan yang
menjamin
prosedur yang
jelas dan efisien

Berbeda dengan organ pengurus pada PT, Koperasi dan/atau
bentuk lainnya yang memberikan susunan pengurus secara
definitif. Dengan pencantuman redaksional “paling sedikit”
memberikan peluang dimungkinkan adanya penambahan jabatan
baru dalam BUMDES. Dalam Pasal 10 Permendes 4/2015
disebutkan bahwa susunan kepengurusan organisasi pengelola
BUMDES terdiri dari penasihat, pelaksanan operasional dan
pengawas. Apabila diperlukan fungsi pengawas, maka ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan setingkat Peraturan
Pemerintah.
Adanya penambahan tugas dan kewenangan penasihat dalam
Pasal 11 ayat (2) dan (3) Permendes 4/2015 yang berpotensi
mengintervensi pelaksana operasional dalam menjalankan
tugasnya, sebagi berikut:
a. Penasihat berkewajiban untuk:
i. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam
melaksanakan pengelolaan BUMDES;
ii. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang
dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa;dan

Tetap.

Tetap
Ubah.
Perlu diatur secara definitif
komponen
dari
organisasi
pengelola BUMDES.

Ubah.
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No

Pasal

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

1

2

3

4
Ketertiban dan
kepastian
hukum

5

6
iii. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM
Desa.
b. Penasihat diberikan kewenangan untuk:
i. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional
mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha
Desa; dan
ii. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat
menurunkan kinerja BUM Desa.

7

usaha Desa.
Penasihat
dalam
melaksanakan
tugas
sebagaimana dimaksud pada
ayat
(1)
mempunyai
kewenangan
meminta
penjelasan
pelaksana
operasional
mengenai
pengurusan dan pengelolaan
usaha Desa.
Pasal 136
(2)

5.

6.
7.

Pasal 134 – Pasal 136
Pasal 137 ayat (1)
Untuk mengembangkan kegiatan
usahanya, BUM Desa dapat:
a. menerima pinjaman dan/atau
bantuan yang sah dari pihak
lain; dan
b. mendirikan unit usaha BUM

D3

Adanya
ketentuan yang
menjamin
prosedur yang
jelas dan efisien

D3

Penggunaan
bahasa, istilah,
dan kata

Jelas

D3

Ketertiban dan
Kepastian
Hukum

Jelas

Ketidakjelasan kapan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
dibentuk, apakah setelah penetapan pembentukan BUMDES atau
setelah penerbitan Peraturan Desa. Apabila setelah terbitnya
Peraturan Desa, perlu diatur maksimal penyusunan dan
penerbitan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dalam
Pasal 5 Permendes No.14/2015 diatur bahwa penyusunan
anggaran dasar dilakukan pada Musyawarah Desa bersamaan
dengan pembahasan mengenai pendirian BUMDES.
Dalam Pasal 7 ayat (1) Permen 14/2015 diatur bahwa BUMDES
dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
Ketentuan mengenai bentuk unit usaha BUMDES seharusnya
dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah. Adapun, bentuk
badan hukum unit usaha BUMDES dapat dicantumkan dalam
peraturan Menteri sebagaimana yang telah tercantum dalam
Pasal 8 Permen 14/2015.

Ubah.

Tetap
Ubah.
Perlu dinyatakan dalam PP Desa
bahwa unit usaha BUMDES
dapat berbentuk badan hukum
maupun bukan badan hukum.
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No

Pasal

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

1

2

3

4

5

6

7

8.

9.

10.

11.

Desa.
Pasal 138 ayat (1)
Pelaksana operasional dalam
pengurusan dan pengelolaan
usaha Desa mewakili BUM Desa
di dalam dan di luar pengadilan.
Pasal 138 ayat (2)
Pelaksana operasional wajib
melaporkan pertanggungjawaban
pengurusan dan pengelolaan
BUM Desa kepada kepala Desa
secara berkala.
Pasal 139
Kerugian yang dialami oleh
BUM Desa menjadi tanggung
jawab pelaksana operasional BUM
Desa.

Pasal 140
1. Kepailitan BUM Desa hanya
dapat diajukan oleh kepala
Desa.
2. Kepailitan
BUM
Desa

D3

Penggunaan
bahasa, istilah,
dan kata

Jelas

D3

Penggunaan
bahasa, istilah,
dan kata

Jelas

D2

Kewajiban

Adanya
pengaturan
mengenai
kewajiban yang
sama pada 2
(dua) peraturan
yang berbeda

D1

Mengatur
lebih
lanjut
ketentuan
UUD NRI yang
tidak

Terkait
pengaturan
yang
dapat
membebani
harta kekayaan

Perlu ditambahkan pembatasan wewenang
Pelaksana
Operasional. Sebagai rujukan dalam Pasal 98 UUPT disebutkan
bahwa “kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan adalah
tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam
UU PT, anggaran dasar atau keputusan RUPS”.
Tidak djelaskan periode pelaporan. Bandingkan dengan Pasal 13
yang mengatur laporan berkala Kepala Desa dalam rangka desa
persiapan, yakni 6 (enam) bulan sekali. Perlu dicantumkan jangka
waktu periode pelaporan untuk kepastian pelaksanaan
pengawasan.

Ubah.
Perlu
diatur
wewenang
operasional.

Tidak ada pengecualian terhadap tanggung jawab Pelaksana
Operasional. Sedangkan, dalam menjalankan tanggung jawabnya
pelaksana operasional BUM Desa tidak bertindak secara bebas
karena melibatkan perangkat desa lainnya maupun organ
BUMDES lainnya. Dalam Pasal 27 ayat (1) Permendes No.14/2015
disebutkan bahwa kerugian yang dialami BUM Desa menjadi
beban BUM Desa. Sehingga ada dua ketentuan yang memberikan
pengaturan berbeda mengenai tanggung jawab atas kerugian
BUMDES.
Ketidakjelasan mengenai dasar pengajuan kepailitan oleh Kepala
Desa. Dalam Pasal 27 ayat (2) dan (3) Permendes No.14/2015
disebutkan bahwa dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi
kerugian dengan asset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan
rugi melalui Musyawarah Desa. Lebih lanjut dinyatakan bahwa

Ubah.
Perlu
diatur
mengenai
pembatasan
tanggungjawab
Pelaksana Operasional BUMDES
dan beban kerugian ditanggung
oleh BUMDES, kecuali terbukti
disebabkan karena tindakan
pelaksana operasional desa.

pembatasan
pelaksana

Ubah.
Perlu diatur perihal periode
pelaporan.

Ubah.
Detail kepailitan perlu diatur
dalam peraturan perundangundangan setingkat undangundang.
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No

Pasal

Dimensi

1

3

16.

2
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan mekanisme yang diatur
dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 141
Pasal 142
Ketentuan
lebih
lanjut
mengenai pendirian, pengurusan
dan
pengelolaan,
serta
pembubaran BUM Desa diatur
dengan Peraturan Menteri.
Pasal 143 – Pasal 146
Pasal 147
Kerja sama Desa berakhir apabila:
(e) dibuat perjanjian baru yang
menggantikan perjanjian lama
Pasal 148 – Pasal 153

17.

18.

12.
13.

14.
15.

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

4
diamanatkan
secara tegas

5
warganegara

6
unit usaha milik BUMDES yang tidak dapat menutupi kerugian
dengan asset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai kapailitan.

7

D5

Aspek
kekosongan
pengaturan

Ketersediaan
peraturan
pelaksananya

Permendes No.14/2015 belum mengatur mengenai pembubaran
BUMDES.

Tetap
Tetap, namun perlu dibuat
aturan mengenai pembubaran
BUMDES.

D3

Penggunaan
bahasa, istilah,
dan kata

Jelas

Ketidakjelasan maksud dari pencantuman kondisi berakhirnya
perjanjian dalam huruf (e)

Tetap
Cabut

-

-

-

-

Tetap

Pasal 154

D3

Penggunaan
bahasa, istilah,
dan kata

Jelas

Ketidakjelasan maksud terminologi “fasilitasi”. Menurut KKBI,
fasilitas memiliki arti sebagai sarana untuk melancarkan
pelaksanaan fungsi; kemudahan.

Pasal 155 – Pasal 159

-

-

-

-

Ubah.
Menggunakan kata yang lebih
tepat guna menunjukan maksud
pengaturan.
Tetap
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No
1
19.

Belum diatur

Pasal

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

2

3

4
Ketertiban dan
Kepastian
Hukum

5

6
Tidak ada ketentuan yang menentukan tanggung jawab
penasihat. Sedangkan, penasihat ex-officio dijabat oleh Kepala
Desa yang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana
Operasional. Dengan posisi tersebut, rentan penyalahgunaan
kewenangan oleh kepala desa dalam pengelolaan BUMDES.

7

D4

Jelas

Ubah.
Perlu diatur mengenai tanggung
jawab penasihat dalam hal
BUMDES mengalami kerugian.
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7.

Kelompok Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Wajib Daftar
Perusahaan
a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UU
WDP) merupakan Undang-Undang pokok yang mengatur mengenai kewajiban
pendaftaran perusahaan. Undang-undang tentang Wajib Daftar Perusahaan
dibuat untuk pemberian dan pembinaan kepada dunia usaha dan perusahaan,
khususnya bagi golongan ekonomi lemah. Bagi Pemerintah, adanya Daftar
Perusahaan sangat penting karena akan memudahkan untuk sewaktu-waktu
dapat mengikuti secara seksama keadaan dan perkembangan sebenarnya dari
dunia usaha di wilayah Negara Republik Indonesia secara menyeluruh, termasuk
tentang perusahaan asing.
Bagian penjelasan UU WDP menjelaskan bahwa

di samping untuk

kepentingan tersebut di atas, Daftar Perusahaan sekaligus dapat dipergunakan
sebagai pengaman pendapatan Negara, karena dengan wajib daftar perusahaan
itu dapat diarahkan dan diusahakan terciptanya iklim usaha yang sehat dan
tertib. Kemudian bagi dunia usaha, Daftar Perusahaan adalah penting untuk
mencegah dan menghindari praktek-praktek usaha yang tidak jujur (persaingan
curang, penyelundupan dan lain sebagainya). Daftar Perusahaan diharapkan bisa
melindungi perusahaan yang dijalankan secara jujur ("te goeder trouw"). Daftar
Perusahaan dapat dipergunakan sebagai sumber informasi untuk kepentingan
usahanya dan begitu pula untuk pihak ketiga yang berkepentingan akan informasi
semacam itu.
Tahun 2018, UU WDP telah berlaku sekitar 36 tahun dan telah terdapat
berbagai peraturan turunan, seperti peraturan menteri perdagangan yang
menjadikan UU WDP sebagai landasan hukumnya. Ketika dilakukan analisis dan
evaluasi, menjadi sangat wajar bahwa temuan-temuan yang utama berkisar pada
relevansi beberapa ketentuan dalam UU WDP dengan perkembangan saat ini
sebagai berikut:
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1) Perkembangan teknologi informasi
Dengan adanya perkembangan teknologi informasi, saat ini proses
pendaftaran perusahaan dapat dilakukan dengan waktu yang lebih singkat
dan dengan prosedur yang lebih efisien. Karenanya beberapa ketentuan yang
terkait dengan jangka waktu untuk

memproses permohonan serta

mekanisme untuk melakukan pengumuman dan pendaftaran seperti pada
Pasal 20, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 26 perlu diubah untuk disesuaikan dengan
kondisi terkini. Memang pada prakteknya ketentuan teknis mengenai hal-hal
ini telah diperbaharui pada tataran peraturan pelaksana seperti peraturan
menteri perdagangan. Namun guna memberi kepastian hukum dan
keselarasan pengaturan pada setiap lini peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan ini perlu diubah.
2) Perkembangan hukum terkini
Dalam kurun waktu 36 tahun, telah terdapat banyak perubahan
pengaturan terkait perusahaan maupun mekanisme pendaftaran perusahaan.
Sebagai contoh, UU WDP masih menggunakan istilah perusahaan kecil
perorangan, perusahaan jawatan (PERJAN), yang dalam prakteknya telah
mengalami perubahan-perubahan. Perusahaan kecil perorangan, misalnya
saat ini sudah lebih tepat apabila menggunakan perspektif Perusahaan Mikro,
Kecil dan Menengah yang juga telah memiliki undang-undang tersendiri
sedangkan PERJAN dalam prakteknya sudah tidak lagi ada.
Perkembangan

kedua

yang

perlu

menjadi

perhatian

adalah

perkembangan peraturan mengenai pendaftaran yang saat ini juga diatur
dalam peraturan lain mengenai perusahaannya. Sebagai contoh, UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur tersendiri mekanisme pendaftaran
Perseroan Terbatas, demikian juga Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992
tentang Perkoperasian. Besar kemungkinan Rancangan Undang-Undang
mengenai Persekutuan Perdata nantinya akan mengatur

tersendiri

mekanisme pendaftaran perusahaannya. Dengan demikian, di masa datang,
mungkin keberadaan UU WDP tidak menjadi relevan lagi karena mekanisme
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pendaftaran akan diatur secara terserak pada masing-masing undang-undang
yang mengatur bentuk perusahaannya.
Perkembangan ketiga yang perlu menjadi perhatian juga adalah terbitnya
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (PP OSS) yang kemudian mengatur
beberapa kewenangan pendaftaran perusahaan secara berbeda dari yang
telah ditetapkan dalam UU WDP. Sebagai contoh, PP OSS memindahkan
kewenangan pendaftaran Persekutuan Perdata, CV, Firma, dan Koperasi
kepada Kementerian Hukum dan HAM. Perubahan-perubahan seperti ini
sebetulnya menimbulkan tumpang tindih pengaturan dan ketidakpastian
hukum. Dengan perkembangan-perkembangan ini, di masa mendatang,
Undang-Undang WDP menjadi semakin kehilangan relevansinya dan
diusulkan untuk dicabut.
3) Ketentuan pidana kurungan
Dalam UU WDP terdapat ketentuan mengenai pidana kurungan yakni
pada Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1). Pada saat itu,
ancaman pidana kurungan ditetapkan untuk meningkatkan ketaatan
masyarakat melakukan wajib daftar perusahaan. Dengan adanya ketentuan
pidana, diharapkan dapat dibangun ketaatan dan kebiasaan di tengah
masyarakat.
Kini, ketika politik hukum pemidanaan sudah bergeser ke arah restorative
justice yang bertitik tumpu pada pemulihan dan kemanfaatan, maka
keberadaan

ketentuan

pidana

kurungan

dalam

rezim

pendaftaran

perusahaan menjadi tidak relevan lagi. Apalagi setelah saat ini kebiasaan
melakukan pendaftaran telah terbangun dan ditunjang oleh berbagai
kemudahan berkat keberadaan teknologi informasi.
Ke depannya, Pokja mengusulkan agar ketentuan pidana kurungan ini
dihapuskan. Sanksi terhadap pelanggaran kewajiban pendaftaran perusahaan
cukup menggunakan pidana denda atau sanksi administrasi.
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Berdasarkan temuan-temuan Pokja, Rekomendasi Pokja terhadap UU
WDP adalah:
1) Rekomendasi Umum
Mencabut UU WDP apabila pengaturannya telah diatur di dalam masingmasing undang-undang badan usaha terkait karena keberadaanya akan
menjadi tidak relevan lagi.
2) Rekomendasi Khusus
Pengaturan mengenai WDP ke depannya harus memperhatikan
perkembangan peraturan perundang-undangan terkini seperti UU UMKM
dan politik hukum yang sedang dibangun oleh pemerintah seperti
kebijakan

integrasi

pelayanan

perizinan

secara

elektronik

dan

penggunaan pidana untuk pemulihan dan kemanfaatan.

Berikut ini matriks hasil analisis dan evaluasi terhadap Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

(Lihat halaman

berikutnya).

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional (Tahun 2018), BPHN KEMENKUMHAM | 142

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
No

Pasal

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

1

2

3

4
Perintah
UndangUndang untuk
diatur dengan
UndangUndang

5
Diperintahkan
secara
tegas
oleh UU lain

Penggunaan
bahasa, istilah
dan kata

Tepat

6
Sebelum Undang-Undang ini berlaku, perihal daftar perusahaan
diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sehingga
dapat disimpulkan bahwa materi pengaturan daftar perusahaan
memang merupakan materi muatan undang-undang. Namun
dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang
mengatur mengenai pendaftaran Perseroan Terbatas dan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, pengaturan
mengenai pendaftaran perusahaan mulai tersebar pada
peraturan perundang-undangan lain. Ke depannya, sangat
mungkin untuk mengatur pendaftaran perusahaan bersamaan
dengan pengaturan badan usahanya sehingga mungkin saja
keberadaan undang-undang ini sudah tidak menjadi relevan lagi
dan dapat dicabut.
1. Kata dan/atau dalam frasa “berdasarkan ketentuan UndangUndang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya”
menunjukkan sifat alternatif. Apakah tepat bahwa ketentuan
dalam Undang-Undang dan peraturan pelaksanannya bersifat
alternatif (pilihan) seolah-olah ketentuan yang satu dapat
dikesampingkan yang lain? Ketentuan peraturan pelaksana
seharusnya merupakan turunan dari Undang-Undang yang
hierarkinya lebih tinggi dan karena itu bukan bersifat pilihan
tetapi merupakan satu kesatuan.
2. Frasa “menurut atau berdasarkan” terkesan mubazir karena

1.

-

D1

2.

Pasal 1 huruf a
Daftar Perusahaan adalah daftar
catatan resmi yang diadakan
menurut
atau
berdasarkan
ketentuan Undang-undang ini dan
atau
peraturan-peraturan
pelaksanaannya, dan memuat halhal yang wajib didaftarkan oleh
setiap perusahaan serta disahkan
oleh pejabat yang berwenang dari

D3

Rekomendasi
7
apabila

Cabut
pengaturan
mengenai
pendaftaran
perusahaan yang ada di dalam
UU WDP telah diatur dalam
Undang-Undang yang mengatur
badan usaha terkait.

Ubah.
- Frasa
“menurut
atau
berdasarkan” dipilih salah satu
saja
- Frasa “dan atau” diubah
menjadi “dan” saja
sehingga
rumusan
pasal
menjadi:
“Daftar

Perusahaan
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adalah

No
1

3.
4.

Pasal

Dimensi

Variabel

Indikator

3

4

5

2
kantor pendaftaran perusahaan;

Pasal 2 – Pasal 5
Penjelasan Pasal 6 ayat (1)
Yang dikecualikan dari kewajiban
pendaftaran adalah perusahaanperusahaan yang tidak bertujuan
memperoleh keuntungan dan
atau laba.

D3

Penggunaan
bahasa, istilah
dan kata

Konsistensi
antar
ketentuan

Analisis
6
menunjukkan pengertian yang sama. Sebaiknya
digunakan salah satu kata saja.

Rekomendasi
dapat

Apakah mungkin suatu perusahaan tidak bertujuan memperoleh
keuntungan dan atau laba? Ketentuan ini bertentangan dengan
definisi Perusahaan yang dituangkan dalam Pasal 1 huruf b yakni:
“Setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang
bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja
serta berkedudukan.dalam wilayah Negara Republik Indonesia,
untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Ketentuan
penjelasan ini juga bersifat memperluas ketentuan pasal 6 ayat
(1) yang telah membatasi secara ketat perusahaan yang
dikecualikan dari wajib daftar perusahaan, yaitu:
a. Setiap Perusahaan Negara yang berbentuk Perusahaan
Jawatan (PERJAN)”
b. Setiap Perusahaan Kecil Perorangan yang dijalankan oleh
pribadi pengusahanya sendiri atau dengan mempekerjakan
hanya anggota keluarganya sendiri yang terdekat serta tidak

7
daftar catatan resmi yang
diadakan
menurut
atau
berdasarkan ketentuan Undangundang ini dan peraturanperaturan pelaksanaannya, dan
memuat hal-hal yang wajib
didaftarkan
oleh
setiap
perusahaan serta disahkan oleh
pejabat yang berwenang dari
kantor pendaftaran perusahaan”
Tetap
Jika
pembatasan
sudah
dilakukan secara tegas dalam
bunyi pasal, maka ubah rumusan
penjelasan menjadi: cukup jelas.
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No

Pasal

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

1

2

3

4

5

7

Hak
dan
kewajiban

Adanya
pengaturan
mengenai hak
dan kewajiban
yang sama pada
2
peraturan
yang berbeda

6
memerlukan izin usaha dan tidak merupakan suatu badan hukum
atau suatu persekutuan.
Definisi “perusahaan kecil perorangan” perlu ditelaah dan
diselaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
lain dan arah kebijakan nasional untuk mencegah kerancuan.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah misalnya merumuskan definisi mengenai
Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagai berikut:
1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan
dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria
Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri
sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan
usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan
cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian
baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah
atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri
sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan
usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang
perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik
langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau
Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil
penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang
ini.

5.

Pasal 6 ayat 1 huruf b
Perusahaan kecil perorangan yang
melakukan kegiatan dan atau
memperoleh keuntungan dan
atau laba yang benar-benar hanya
sekedar
untuk
memenuhi
keperluan nafkah sehari-hari.
Anggota keluarga sendiri yang
terdekat adalah keluarga dalam
hubungan sampai derajat ketiga,
baik menurut garis lurus maupun
menurut
garis
kesamping
termasuk menantu dan ipar.

D2

Ubah
Selaraskan rumusan dengan
perkembangan peraturan terkini
misalnya
dengan
UndangUndang Nomor 20 Tahun 2008
tentang Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah.
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No

Pasal

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

1

2

3

4

5

6

7
Tetap
Ubah rumusan pasal menjadi:
Perusahaan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 Undangundang ini berbentuk :
a. Bukan Badan Hukum, yaitu:
1. Perorangan;
2. Persekutuan Perdata;
3. Persekutuan
Komanditer;
dan
4. Firma.
b. Badan Hukum, yaitu:
1. Perseroan Terbatas; dan
2. Koperasi.
Ubah.
Berbagai peraturan mengenai
lembaga
yang
berwenang
menerima
pendaftaran
perusahaan yang masih tumpang
tindih perlu diharmonisasi.

6.
7.

Pasal 7
Pasal 8
Perusahaan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 Undangundang ini berbentuk :
a. Badan Hukum, termasuk di
dalamnya Koperasi;
b. Persekutuan;
c. Perorangan;
d. Perusahaan lainnya di luar yang
tersebut pada huruf-huruf a, b,
dan c pasal ini.

D3

Penggunaan
bahasa, istilah,
dan kata

Jelas

Rumusan pasal seharusnya menggambarkan dengan lebih tegas
mengenai bentuk-bentuk perusahaan yang ada di Indonesia.
Apabila hendak menggunakan klasifikasi badan hukum dan bukan
badan hukum, rumusan seharusnya mencerminkan itu. Huruf d
berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan sebaiknya
dihapuskan.

8.

Pasal 9 ayat (1)
Pendaftaran dilakukan dengan
cara mengisi formulir pendaftaran
yang ditetapkan oleh Menteri
pada kantor tempat pendaftaran
perusahaan.

D2

Kewenangan,
Kewajiban

Adanya
pengaturan
mengenai
kewenangan
dan kewajiban
yang sama pada
dua aturan yang
berbeda.

Terdapat potensi tumpang tindih dengan perkembangan
pengaturan yang muncul belakangan:
- Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa daftar
perseroan diselenggarakan oleh Menteri yang tugas dan
tanggung jawabnya dibidang hukum dan hak asasi manusia
(“Daftar Perseroan”).
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.116/MDAG/PER/12/2105 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Perdagangan
No.
37/M-DAG/PER/9/2007
tentang
Penyelenggaraan
Pendaftaran
Perusahaan.
Permen
No.116/2015 antara lain mengatur bahwa:
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No

Pasal

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

1

2

3

4

5

7

Aspek
pelayanan dan
batasan waktu

Tata
kelola
pemerintahan
yang berbasis
elektronik

6
a. Menteri mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan
dan pelaksanaan wajib daftar perusahaan kepada Kepala
BKPM bagi perusahaan penanaman modal asing dengan
kriteria tertentu, yaitu:
 nilai investasi paling sedikit Rp.100.000.000.000,00
(seratus milyar Rupiah); dan/atau
 penyerapan tenaga kerja Indonesia paling sedikit 1.000
(seribu) orang.
b. Penyelenggaraan dan pelaksanaan wajib daftar
perusahaan dengan kriteria tertentu sebagaimana
disebutkan di atas, menggunakan sistem informasi
perusahaan online yang dikelola oleh Kementrian
Perdagangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Online
Single Submission yang menyerahkan kewenangan pendaftaran
perusahaan kepada Kementerian Hukum dan HAM.

D5

9.
10.

Pasal 10 – Pasal 17
Pasal 18
Menteri bertanggungjawab dalam
penyelenggaraan
Daftar
Perusahaan.

D2

Kewenangan

Adanya
pengaturan
mengenai
kewenangan

Perkembangan pengaturan di atas membuat lembaga yang
memiliki kewenangan terhadap pendaftaran perusahaan tidak
hanya kementerian perdagangan tetapi juga Kementerian
Hukum dan HAM (UU PT, PP OSS), dan PTSP (Permen 116/2015)
Menurut Pasal 1 huruf e, Menteri adalah menteri yang
bertanggungjawab dalam bidang perdagangan. Dalam
prakteknya, pendaftaran perusahaan tidak hanya menjadi
tanggungjawab kementerian perdagangan tetapi juga

Tetap
Ubah.
Berbagai peraturan mengenai
lembaga
yang
berwenang
menerima
pendaftaran
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No

Pasal

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

1

2

3

4

5
yang sama pada
dua aturan yang
berbeda.
Adanya
pengaturan
mengenai
kewenangan
yang sama pada
dua aturan yang
berbeda.

6
Kementerian Hukum dan HAM (UU PT, PP OSS), dan PTSP
(Permen 116/2015).

7
perusahaan yang masih tumpang
tindih perlu diharmonisasi.

Menurut Pasal 1 huruf e, Menteri adalah menteri yang
bertanggungjawab dalam bidang perdagangan. Dalam
prakteknya, pendaftaran perusahaan tidak hanya menjadi
tanggungjawab kementerian perdagangan tetapi juga
Kementerian Hukum dan HAM (UU PT), dan PTSP (Permen
116/2015). Ketentuan ini karenanya perlu dievaluasi lagi untuk
menentukan rekomendasi ke depannya, siapakah yang akan
bertanggungjawab melakukan pendaftaran perusahaan.
Apakah waktu 3 (tiga) bulan masih relevan untuk saat ini di mana
yang diperlukan adalah proses yang cepat dan singkat?

Ubah.
Berbagai peraturan mengenai
lembaga
yang
berwenang
menerima
pendaftaran
perusahaan yang masih tumpang
tindih perlu diharmonisasi.

Ubah rumusan Pasal sesuai butir
87 sampai dengan butir 95
Lampiran II Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2011.
Tetap

11.

Pasal 19
Menteri menetapkan tempattempat kedudukan dan susunan
kantor-kantor
pendaftaran
perusahaan
serta
tatacara
penyelenggaraan
Daftar
Perusahaan.

D2

Kewenangan

12.

D5

Aspek
pelayanan dan
batasan waktu

Tata
kelola
pemerintahan
yang berbasis
elektronik

13.

Pasal 20
Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan
setelah
menerima
formulir
pendaftaran yang telah diisi,
pejabat yang berwenang dari
kantor pendaftaran perusahaan
menetapkan pengesahan atau
penolakan.
Pasal 21

D3

Penggunaan
bahasa, istilah,
dan kata

Mudah
dipahami

Rumusan pasal ini memuat rincian. Agar lebih mudah dibaca,
pasal ini dapat direformulasi dengan memerhatikan butir 87
sampai dengan butir 95 Lampiran II Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2011.

14.

Pasal 22

-

-

-

-

Ubah dengan melihat berapa
rata-rata waktu yang dibutuhkan
untuk memproses permohonan
pendaftaran saat ini, terutama
ketika
telah
menggunakan
sistem digital.

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional (Tahun 2018), BPHN KEMENKUMHAM | 148

No

Pasal

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

2

3

4

5
Tata
kelola
pemerintahan
yang berbasis
elektronik
Mudah
dipahami

6
Untuk efisiensi, apabila nantinya pendaftaran telah diakomodasi
dengan suatu sistem elektronik, apakah masih tepat diatur
“mengajukan permintaan tertulis kepada kantor pendaftaran
perusahaan”?
1. Istilah “Kantor tempat pendaftaran perusahaan” perlu
disesuaikan dengan perkembangan ke depan
2. Uraian mengenai hal-hal yang perlu dilaporkan sebagai
perubahan dapat dibuat dalam bentuk rincian agar lebih
mudah dibaca. (lihat ketentuan pasal 26 mengenai alasanalasan daftar usaha hapus, disusun dalam bentuk rincian).

7
Ubah rumusan pasal

Istilah “Kantor tempat pendaftaran perusahaan”
disesuaikan dengan perkembangan saat ini.

perlu

Ubah

Ketentuan Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (3) memberikan
dua buah mekanisme bagi pengusaha yang keberatan terhadap
keputusan pembatalan daftar perusahaan yang dilakukan oleh
Menteri. Mengingat semangat untuk mewujudkan penyelesaian

Tetap
Ubah.

1
15.

Pasal 23

D5

Aspek
pelayanan dan
batasan waktu

16.
17.

Pasal 24
Pasal 25

D3

Penggunaan
bahasa, istilah,
dan kata

D5

Aspek
pelayanan dan
batasan waktu

18.

Pasal 26 ayat (3)
(3) Kantor tempat pendaftaran
perusahaan
melakukan
pengumuman atas hapusnya
Daftar Perusahaan.

D5

Aspek
relevansi
dengan situasi
saat ini

19.
20.

Pasal 27
Pasal 28 ayat (2)
Pengusaha yang tidak puas
dengan pembatalan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) pasal ini

D4

Ketertiban dan
kepastian
hukum

Tata
kelola
pemerintahan
yang berbasis
elektronik
Pengaturan
dalam
peraturan
masih relevan
untuk
diberlakukan
secara efisien
Prosedur yang
jelas dan efisien

Rekomendasi

Tetap
Ubah
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No

Pasal

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

1

2
dapat mengajukan keberatannya
kepada
Menteri
dengan
menyebutkan alasan-alasannya.

3

4

5

6
perkara yang singkat, sederhana, dan berbiaya ringan, perlu dikaji
apakah terhadap persoalan pembatalan daftar perusahaan akan
tetap disediakan dua mekanisme yang sifatnya bertahap
(Pertama-tama pengajuan keberatan pada Menteri, kedua
pmengajukan keberatan ke pengadilan). Apakah mungkin jika
penyelesaian persoalan ini cukup dilakukan pada satu tahap saja:
di Menteri saja atau di Pengadilan saja? Alternatif-alternatif ini
perlu dikaji dengan mempertimbangkan efisiensinya.
Pengadilan yang memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa
terkait keputusan tata usaha negara adalah Pengadilan Tata
Usaha Negara dan bukan Pengadilan Negeri.

7

*keterangan:
jo Pasal 29

21.

22.

Pasal 29 ayat (3) dan
Pasal 29 ayat (4)

Pasal 30
Setiap
perusahaan
yang
didaftarkan dikenakan biaya
administrasi
yang
besarnya
ditetapkan oleh Menteri.

D2

Kewenangan

Adanya
pengaturan
mengenai
kewenangan
yang
sama
diatur dalam 2
perautran yang
berbeda

D3

Penggunaan
bahasa, istilah,
dan kata
Kewajiban

Tepat

D2

Adanya
pengaturan
mengenai
kewajiban yang
sama dalam 2
peraturan yang

Ketentuan ini perlu dikaji dengan melihat perkembanganperkembangan terkini yang menghapus biaya-biaya terkait
pendaftaran perusahaan separti:
1. Peraturan Menteri Perdagangan nomor 14 tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin

Ubah rumusan menjadi: “…
pengusaha dapat mengajukan
keberatannya kepada Pengadilan
Tata Usaha Negara.”

Ubah menjadi, “tidak dikenakan
biaya”.
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No

Pasal

Dimensi

Variabel

1

2

3

4

23.
24.

25.

Pasal 31
Pasal 32 ayat (1)

Pasal 33 ayat (1)
Barang siapa melakukan atau
menyuruh
melakukan
pendaftaran secara keliru atau
tidak lengkap dalam Daftar
Perusahaan diancam dengan
pidana kurungan selama-lamanya
3 (tiga) bulan atau pidana denda

Indikator
5
berbeda.

D4

Keadilan

Adanya
ketentuan yang
jelas
terkait
dengan
nilainilai keadilan

D5

Aspek
penegakan
hukum

Rumusan sanksi
pidana

D4

Keadilan

Adanya
ketentuan yang
jelas
terkait
dengan
nilainilai keadilan

Analisis

Rekomendasi

6
Usaha Perdagangan Dan Tanda Daftar Perusahaan Secara
Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan: menggratiskan biaya
pendaftaran TDP
2. Pasal 9A Permendag No.8/M-DAG/PER/2/2017 tentang
Perubahan
Kedua
Atas
Permendag
No.
37/MDAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran
Perusahaan: Pembaruan TDP sudah tidak dikenakan biaya.
Dalam teori pemidanaan dikenal asas proporsionalitas di mana
penjatuhan pidana harus proposional dengan kejahatan/kerugian
yang ditimbulkan oleh pelaku. Selain itu saat ini juga arah politik
pemidanaan di Indonesia sudah mulai bergeser menjadi tak
hanya untuk memberikan efek jera tetapi juga untuk membawa
manfaat baik bagi pelaku dan masyarakat. Berdasarkan beberapa
perkembangan di atas, perlu dipikirkan apakah tepat jika
pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini
diancam dengan hukuman penjara/kurungan, atau cukup denda
saja.
Dalam teori pemidanaan dikenal asas proporsionalitas di mana
penjatuhan pidana harus proposional dengan kejahatan/kerugian
yang ditimbulkan oleh pelaku. Selain itu saat ini juga arah politik
pemidanaan di Indonesia sudah mulai bergeser menjadi tak
hanya untuk memberikan efek jera tetapi juga untuk membawa
manfaat baik bagi pelaku dan masyarakat. Berdasarkan beberapa
perkembangan di atas, perlu dipikirkan apakah tepat jika
pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini

7

Tetap
Ubah.

Ubah.
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No

Pasal

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

1

2
setinggi-tingginya Rp1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah).

3

4

6
diancam dengan hukuman penjara/kurungan, atau cukup denda
saja.

7

D5

5
Rumusan sanksi
pidana

Pasal 34 ayat (1)

D4

Adanya
ketentuan yang
jelas
terkait
dengan
nilainilai keadilan

Dalam teori pemidanaan dikenal asas proporsionalitas di mana
penjatuhan pidana harus proposional dengan kejahatan/kerugian
yang ditimbulkan oleh pelaku. Selain itu saat ini juga arah politik
pemidanaan di Indonesia sudah mulai bergeser menjadi tak
hanya untuk memberikan efek jera tetapi juga untuk membawa
manfaat baik bagi pelaku dan masyarakat. Berdasarkan beberapa
perkembangan di atas, perlu dipikirkan apakah tepat jika
pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini
diancam dengan hukuman penjara/kurungan, atau cukup denda
saja.
-

26.

27.

Pasal 35 – Pasal 39

Aspek
penegakan
hukum
Keadilan

D5

Aspek
penegakan
hukum

Rumusan sanksi
pidana

-

-

-

Ubah.

Tetap
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b. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1998 tentang Usaha atau Kegiatan yang
tidak Dikenakan Wajib Daftar Perusahaan
Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1998 tentang Usaha atau Kegiatan yang
Tidak Dikenakan Wajib Daftar Perusahaan merupakan Keppres yang lahir tanpa
adanya amanat langsung dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Di satu sisi, bentuk Keppres bersumber dari kewenangan atribusi Presiden
sehingga tidak selalu memerlukan delegasi pembentukan dari peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun di sisi lain menjadi penting untuk
mengevaluasi substansi Keppres ini dalam bingkai politik hukum pendaftaran
perusahaan untuk kemudian melihat apakah Keppres ini sejalan dengan politik
hukum yang ada, ataukah justru sebaliknya. Hal ini juga semakin penting
dilakukan mengingat Keppres ini telah berlaku selama 20 tahun, kurun waktu
yang cukup lama untuk dinilai keselarasannya dengan perkembangan cepat yang
terjadi di bidang perusahaan.
Dalam bagian mengingat, Keppres merujuk pada Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Meski demikian, justru hasil
analisis dan evaluasi menemukan adanya ketidakharmonisan antara Keppres ini
dengan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan. Beberapa persoalan yang
diindentifikasi terdapat pada Keppres ini adalah sebagai berikut:
1. Bentuk Peraturan Perundang-Undangan
Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang kemudian
dicabut oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan, Keputusan Presiden tidak lagi dimasukkan
sebagai

peraturan

perundang-undangan.

Terminologi

“Keputusan”

seyogyanya merujuk pada beschikking dan bukan peraturan yang bersifat
regelling.
Mengingat isi Keppres bersifat abstrak-umum, bukan konkrit, individual,
final, maka substansi Keppres sebetulnya bersifat regeling. Untuk
mewujudkan sistem peraturan perundang-undangan yang ajeg sesuai dengan
kerangka yang hendak dibangun melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun
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2011, jika substansi Keppres hendak dipertahankan, sebaiknya substansi
tersebut diintegrasikan dengan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai pendaftaran perusahaan dan bukan dengan Keppres.
2. Substansi Keppres bersifat memperluas dan tidak harmonis dengan UndangUndang Wajib Daftar Perusahaan.
Pada bagian menimbang Keppres, dinyatakan bawa “Wajib Daftar
Perusahaan pada dasarnya hanya diberlakukan terhadap usaha di bidang
perekonomian yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan/atau
laba” dan bahwa “dengan demikian usaha atau kegiatan di luar bidang
perekonomian pada dasarnya tidak dikenakan ketentuan Wajib Daftar
Perusahaan”. Kedua pernyataan ini tidak sepenuhnya selaras dengan filosofi
yang melandasi Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan (UU WDP).
Dalam UU

WDP, filosofi wajib daftar perusahaan adalah sebagai

perlindungan bagi semua pihak yang berkepentingan dengan kegiatan
perusahaan. WDP juga merupakan sarana untuk pemerintah melakukan
pembinaan, pengarahan, pengawasan, dan menciptakan iklim usaha yang
sehat. Jika dibandingkan dengan filosofi pada UU WDP, Keppres 53 Tahun
1988

tampak

mereduksi

semangat

perlindungan

tersebut

dengan

mengecualikan beberapa perusahaan dari kewajiban melakukan pendaftaran
perusahaan dengan alasan perusahaan memiliki kegiatan usaha di luar bidang
perekonomian. Padahal daftar perusahaan yang dikecualikan pada Diktum
Kedua Keppres ini pada faktanya memiliki peran penting di tengah
masyarakat sehingga memiliki potensi untuk melakukan pelanggaran dan
menimbulkan kerugian pada masyarakat. Akan menjadi berbeda bila memang
kegiatan usaha tersebut tidak dijalankan oleh perusahaan tetapi misalnya
oleh bentuk lain seperti Yayasan, Badan Layanan Umum – yang sebetulnya
tetap memiliki kewajiban pendaftaran pada mekanisme lain di luar
pendaftaran perusahaan (karena bentuk-bentuk tersebut bukanlah badan
usaha).
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Pemerintah harus tetap memiliki daftar perusahaan-perusahaan yang
bergerak pada kegiatan usaha yang disebutkan dalam diktum kedua sebagai
bentuk

pengawasan

dan

untuk

mewujudkan

perlindungan

kepada

masyarakat yang menggunakan jasa-jasa perusahaan ini. Selain itu, peraturan
perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh memperluas atau
menyimpangi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagai
induknya. Bila Keppres 53 Tahun 1998 menyebut UU WDP sebagai rujukan
pembentukannya, maka semangat yang dikandung oleh Keppres seharusnya
selaras dengan semangat yang terkandung dalam UU WDP.
Dari hasil temuan, rekomendasi Pokja terhadap Keppres 53 Tahun 1998
adalah:
1. Rekomendasi Umum
Mengintegrasikan ketentuan pengecualian wajib daftar perusahaan kepada
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang mengatur mengenai
pendaftaran perusahaan dan mencabut Keppres Nomor 53 Tahun 1998.
2. Rekomendasi Khusus
Substansi Keppres yakni mengenai usaha atau kegiatan yang tidak dikenakan
wajib daftar perusahaan perlu diselaraskan dengan semangat yang hendak
dibangun rezim wajib pendaftaran perusahaan yakni perlindungan terhadap
masyarakat. Dalam menetapkan usaha atau kegiatan usaha yang tidak
dikenakan wajib daftar perusahaan harus betul-betul mempertimbangkan
dampaknya terhadap masyarakat. Formula yang dibangun oleh UU WDP
sebenarnya sudah cukup baik di mana perusahaan yang dikecualikan dari
WDP hanyalah usaha perseorangan yang tidak memerlukan izin usaha, bukan
berbentuk badan hukum atau persekutuan. Ketentuan ini hanya perlu
diselaraskan dengan perkembangan saat ini seperti keberadaan UMKM.
Dalam hal ini, pengecualian tidak didasarkan kepada usaha atau kegiatan
usahanya tetapi dari bentuk badan usahanya serta besaran usahanya yang
berkorelasi dengan dampak perusahaan tersebut terhadap masyarakat.
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Matrik temuan dari analisis dan evaluasi terhadap Keppres Nomor 53 Tahun
1998 tentang Usaha atau Kegiatan yang Tidak Dikenakan Wajib Daftar
Perusahaan dapat dilihat di bawah ini (halaman berikutnya).
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Keppres Nomor 53 Tahun 1998 tentang Usaha atau Kegiatan yang Tidak Dikenakan Wajib Daftar Perusahaan
No

Pasal

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

1

2

3

4

5

6
Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, produk
hukum negara bersifat regeling dimuat dalam bentuk peraturan
perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam UndangUndang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam
Undang-Undang tersebut, nomenklatur yang digunakan untuk
menunjukkan
peraturan
perundang-undangan
adalah
“Peraturan” dan bukan, “Keputusan”. “Keputusan” digunakan
untuk menunjukkan beschikking. Keppres Nomor 53 Tahun 1988
tidak bersifat konkrit, final, individual yang merupakan ciri suatu
beschikking. Sebaliknya, Norma dalam Keppres Nomor 53 Tahun
1988 masih bersifat abstrak-umum sehingga merupakan bentuk
regelling. Dari segi jenis peraturan perundang-undangan, Keppres
ini seharusnya dimuat dalam bentuk Perpres karena merupakan
sebuah regelling, bukan beschikking, dan merupakan peraturan
pelaksana dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982.
Apa yang dikemukakan dalam bagian menimbang Keppres ini
tidak pernah dikemukakan sebelumnya pada Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UU
WDP) yang merupakan peraturan induk dari Keppres 53 Tahun
1988. Dalam UU WDP, filosofi wajib daftar perusahaan adalah
sebagai perlindungan bagi semua pihak yang berkepentingan
dengan kegiatan perusahaan. WDP juga merupakan sarana untuk
pemerintah melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan,
dan menciptakan iklim usaha yang sehat. Jika dibandingkan

7
Cabut dengan langkah-langkah
sebagai berikut:
1) Integrasikan
substansi
perpres pada peraturan
perundang-undangan yang
mengatur
mengenai
pendaftaran perusahaan.
2) Setelah
substansinya
diintegrasikan, PP 53 tahun
1998 dapat dicabut

1.

-

D1

-

-

2.

Bagian Menimbang
a. bahwa ketentuan Wajib Daftar
Perusahaan pada dasarnya
hanya diberlakukan terhadap
usaha di bidang perekonomian
yang
bertujuan
untuk
memperoleh
keuntungan
dan/atau laba;

D2

Perlindung-an

Dua
aturan
memberikan
perlindungan
yang berbbeda

Ubah
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No

Pasal

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

1

2
b. bahwa dengan demikian usaha
atau kegiatan di luar bidang
perekonomian pada dasarnya
tidak dikenakan ketentuan
Wajib Daftar Perusahaan;
c. bahwa sehubungan dengan itu,
dan
untuk
memperlancar
pelaksanaannya,
dipandang
perlu menetapkan usaha atau
kegiatan yang tidak termasuk
dalam bidang sebagaimana
dimaksud di atas dan karenanya
tidak dikenakan Wajib Daftar
Perusahaan;
Diktum Kesatu
Usaha atau kegiatan yang
bergerak
di
luar
bidang
perekonomian dan sifat serta
tujuannya tidak semata-mata
mencari keuntungan dan/atau
laba, tidak dikenakan wajib daftar
perusahaan
sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang
Nomor 3 Tahun 1982 tentang
Wajib Daftar Perusahaan.

3

4

5

6
dengan filosofi pada UU WDP, Keppres 53Tahun 1988 tampak
mereduksi
semangat
perlindungan
tersebut
dengan
mengecualikan beberapa perusahaan dari kewajiban melakukan
pendaftaran perusahaan dengan alasan perusahaan memiliki
kegiatan usaha di luar bidang perekonomian. Hal ini sangat dapat
dikritisi dengan melihat daftar perusahaan yang dikecualikan
pada Diktum Kedua Keppres ini, yang pada faktanya memiliki
peran penting di tengah masyarakat sehingga memiliki potensi
untuk melakukan pelanggaran dan menimbulkan kerugian pada
masyarakat. Pemerintah harus tetap memiliki daftar perusahaanperusahaan yang disebutkan dalam diktum kedua sebagai bentuk
pengawasan dan untuk mewujudkan perlindungan kepada
masyarakat yang menggunakan jasa-jasa perusahaan ini.

7

Perlindung-an

Dua
aturan
memberikan
perlindungan
yang berbbeda

Bunyi diktum ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1982 namun rujukan tidak dilakukan secara tepat.
Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, memang
mengatur mengenai perusahaan yang dikecualikan dari wajib
daftar, yaitu:
a. Setiap perusahaan negara yang berbentuk PERJAN
b. Setiap Perusahaan Kecil Perorangan yang dijalankan oleh
pribadi pengusahanya sendiri atau dengan mempekerjakan
hanya anggota keluarganya sendiri yang terdekat serta tidak
memerlukan izin usaha dan tidak merupakan suatu badan
hukum atau suatu persekutuan.
Sedangkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) memperluas ketentuan di
atas dengan menyatakan:

3.

D2

Ubah
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No

Pasal

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

1

2

3

4

5

6
Yang dikecualikan dari kewajiban pendaftaran adalah
perusahaan- perusahaan yang tidak bertujuan memperoleh
keuntungan dan atau laba. Ketentuan Diktum Kedua Keppres
kemudian melakukan perluasan lagi dengan frasa: Usaha atau
kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian dan sifat
serta tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan
dan/atau laba. Sebuah peraturan yang lebih rendah seharusnya
tidak boleh memperluas atau bertentangan dengan peraturan
yang lebih tinggi. Ketentuan ini perlu diselaraskan dengan
ketentuan yang lebih tinggi dengan memperhatikan politik
hukum pengaturan mengenai wajib daftar perusahaan di masa
mendatang.
Merujuk pada diktum pertama, maka bidang usaha yang tidak
dikenakan Wajib Daftar Perusahaan adalah “Usaha atau kegiatan
yang bergerak di luar bidang perekonomian dan sifat serta
tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan/atau
laba,” (meski diktum ini pun pada analisis sebelumnya dinilai
bermasalah karena memperluas ketentuan dari peraturan
perundang-undangan di atasnya).

7

4.

Diktum Kedua
Bidang usaha atau kegiatan yang
tidak dikenakan Wajib Daftar
Perusahaan adalah:
1) Pendidikan formal dalam
segala jenis dan jenjang yang
diselenggarakan oleh siapapun;
2) Pendidikan non formal yang
dibina oleh Pemerintah dan
diselenggarakan bersama oleh
masyarakat serta tidak dalam
bentuk badan usaha;
3) Notaris;
4) Penasihat hukum;
5) Praktek perorangan Dokter

D4

Pengayoman

Adanya
ketentuan yang
menjamin
perlindungan
masyarakat

Ubah

Daftar bidang usaha/kegiatan yang kemudian dimuat dalam
Diktum Kedua ini perlu dianalisis untuk melihat sudah
tepat/tidaknya kegiatan-kegiatan usaha ini dikecualikan dari
wajib daftar perusahaan.
Saat ini misalnya terdapat rumah sakit, klinik pengobatan,
pendidikan formal maupun non-formal, praktek dokter dan
praktek berkelompok dokter, notaris dan penasihat-hukum yang
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No

Pasal

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

1

2
dan praktek berkelompok Dokter;
6) Rumah sakit;
7) Klinik pengobatan.

3

4

5

6
betul-betul bersifat komersil. Mengingat perkembangan ini, perlu
ditinjau kembali apakah tidak terdapat kebutuhan bagi
perusahaan yang bergerak di bidang usaha-usaha ini untuk
dikenakan wajib daftar perusahaan. Lebih jauh lagi, dengan
semakin sederhananya mekanisme wajib daftar perusahaan,
apakah masih relevan untuk mengecualikan kegiatan usaha
tertentu dari kewajiban pendaftaran?

7
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c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Permendag Nomor 7/M-DAG/PER/2/2017 tentang
Perubahan Ketiga atas Permendag Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang
Penerbitan SIUP
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Permendag Nomor 7/M-DAG/PER/2/2017 tentang
Perubahan Ketiga atas Permendag Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang
Penerbitan SIUP merupakan peraturan pelaksana yang mengatur teknis
penerbitan SIUP. Permendag ini memuat lampiran berupa 10 format formulir
yang kemudian beberapa di antaranya diubah dalam Permen perubahan.
Lampiran Permendag meliputi formulir-formulir sebagai berikut:
1) Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan (SP-SIUP) (Diubah
Permendag 46/M-DAG/PER/9/2009);
2) Dokumen persyaratan permohonan

SIUP Baru,

pendaftaran ulang,

pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan, perubahan, pengganti yang hilang
atau rusak, dan contoh surat pernyataan;
3) Formulir

SIUP

Kecil/Menengah/Besar

(Diubah

Permendag

46/M-

DAG/PER/9/2009);
4) Formulir Keputusan Pembatalan SIUP , SIUP Perubahan, SIUP Pengganti,
Pencatatan Pendaftaran Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan Perusahaan
Perdagangan. (Ditambahkan Permendag 46/M-DAG/PER/9/2009);
5) Formulir Laporan Kegiatan Usaha Perusahaan (Diubah Permendag 46/MDAG/PER/9/2009);
6) Formulir Keputusan Penutupan Perusahaan;
7) Formulir Laporan Perkembangan Penerbitan SIUP (Diubah Permendag 46/MDAG/PER/9/2009);
8) Formulir Surat Peringatan Tertulis;
9) Formulir Keputusan Pemberhentian Sementara SIUP;
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10) Formulir Keputusan Pencabutan SIUP.
Permendag ini mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia
Nomor : 09/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan
Surat Izin Usaha Perdagangan. Dilihat dari riwayatnya, dapat terlihat bahwa
peraturan ini tergolong sangat dinamis. Dari sejak diterbitkan, Permendag ini
telah diubah sebanyak tiga kali sebagai berikut:
1) Perubahan Pertama: Permendag Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009
2) Perubahan Kedua: Permendag Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011
3) Perubahan Ketiga: Permendag Nomor 7/M-DAG/PER/2/2017
Selain mengubah format-format formulir, salah satu hal penting yang
dilakukan oleh perubahan-perubahan Permen adalah menghapuskan biaya
retribusi dalam penerbitan SIUP. Dalam perkembangannya, dengan lahirnya
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 mengenai Online Single Submission
(OSS), penerbitan izin usaha menjadi salah satu rezim yang diintegrasikan pada
mekanisme OSS sehingga Permendag ini perlu diharmonisasikan dengan
ketentuan dan mekanisme yang dibangun oleh OSS.
Hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendag Nomor
7/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag Nomor 36/MDAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan SIUP dapat dilihat di bawah ini (halaman
berikut).
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Permendag Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan SIUP sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendag Nomor 7/MDAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan SIUP
No

Pasal

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

1

2

3

4

5

6
Sudah tepat diatur dalam bentuk Peraturan Menteri karena
bersifat sangat teknis dan prosedural dan objeknya merupakan
kewenangan dari Menteri Perdagangan.

7

1.

-

D1

-

-

Namun dengan berlakunya PP Nomor 24 Tahun 2018 mengenai
Pelayanan Perizinan Usaha Terintegrasi Secara Elektroink (PP
OSS)
pengaturan mengenai penerbitan SIUP perlu
diharmonisasikan dengan mekanisme baru yang diintrodusir
dalam PP OSS yang memungkinkan penerbitan SIUP bersamaan
dengan diterbitkannya NIB (lihat lampiran bagian Perizinan
Berusaha Sektor Perdagangan).
2.
3.

Pasal 1 – Pasal 2
Pasal 3 (Permendag 46/2009)

D5

Aspek
relevansi
dengan situasi
saat ini

4.

Pasal 4 ayat (2) (Permendag
46/2009)

D3

Pengunaan
istilah, bahasa,

Pengaturan
dalam
peraturan
masih relevan
untuk
diberlakukan
secara efisien
Tegas

Batasan kekayaan bersih bagi SIUP kecil dan SIUP Menengah
selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Setelah
hampir 10 tahun berlalu, perlu dikaji apakahkriteria jumlah
kekayaan bersih yang digunakan untuk klasifikasi pemberian SIUP
dalam Pasal 3 ini masih relevan? Apakah terdapat batas bawah
atau batas atas yang perlu direvisi?
Frasa “apabila dikehendaki yang bersangkutan” menimbulkan
ketidakpastian. Rumusan norma ini membuat pemberian SIUP

Cabut.
Mengingat
sudah
terdapat
cukup banyak bagian pasal yang
diubah, lebih baik agar permen
ini dibuat menjadi permen baru
saja
untuk
memudahkan
pembacaan. Selain itu dengan
berlakunya PP OSS, pengaturan
mengenai penerbitan SIUP perlu
diharmoniskan
dengan
mekanisme
baru
yang
diintrodusir dalam PP OSS.
Tetap
Tetap.
Namun perlu dikaji lebih jauh
relevansi jumlah batas kekayaan
bersih yang digunakan untuk
mengklasifikasi jenis-jenis SIUP
ini.
Ubah.
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No

Pasal

Dimensi

1

2
Perusahaan Perdagangan Mikro
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c dapat diberikan SIUP
Mikro, apabila dikehendaki yang
bersangkutan.

3

5.
6.

7.
8.

Pasal 5 – Pasal 10
Pasal 11 ayat 2 (Permen 36/2007)
SP-SIUP baru atau perubahan
harus ditandatangani oleh Pemilik
atau
Pengurus
atau
Penanggungjawab
Perusahaan
Perdagangan di atas meterai
cukup.
Pasal 12 – Pasal 27
Lampiran

D4

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

5

6
Mikro suatu pilihan, bukan kewajiban, namun tidak disertai
dengan indikator yang jelas bagi Pejabat Penerbit. Bagaimana
mengukur bahwa yang bersangkutan memang menghendaki SIUP
Mikro? Daripada menimbulkan kebingungan, rumusan pasal ini
sebaiknya direvisi. Jika pada faktanya kepemilikan SIUP bagi
pengusaha mikro tidak diperlukan, maka lebih baik aturan ini
dicabut saja.
Apa yang dimaksud dengan frasa “materai cukup?”

7

4
dan kata
Ketertiban dan
kepastian
hukum

Adanya
prosedur yang
jelas dan efisien

D3

Pengunaan
istilah, bahasa,
dan kata

Jelas

D5

Aspek
relevanasi
dengan situasi
saat ini

Pengaturan
dalam
peraturan
masih relevan
untuk
diberlakukan
secara efisien

Formulir-formulir perlu dibuat secara sederhana dan tidak
membingungkan bagi pemohon. Hal-hal teknis semacam ini
terkadang luput dari perhatian. Formulir yang sederhana dan
mudah dipahami dapat meningkatkan efektivitas aturan ini dan
ketaatan hukum dari masyarakat. Perlu dilakukan tinjauan secara
berkala apakah formulir-formulir yang dibutuhkan dalam proses
ini cukup sederhana untuk menjadi sarana penghimpun data dan
komunikasi yang efektif dan efisien.

Tetap

Tetap
-
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d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2013 tentang Penerbitan
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Simultan bagi Perusahaan Perdagangan sebagaimana telah Diubah dengan
Permendag Nomor 14 Tahun 2016 tentang perubahan atas Permendag 77
Tahun 2013 tentang Penerbitan SIUP dan TDP Simultan bagi Perusahaan
Perdagangan
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendag)

Nomor 77 Tahun 2013

tentang Penerbitan SIUP dan TDP Simultan bagi Perusahaan Perdagangan yang
telah diubah dengan Permendag Nomor 14 Tahun 2016 tentang perubahan atas
Permendag 77 Tahun 2013 tentang Penerbitan SIUP dan TDP Simultan bagi
Perusahaan Perdagangan diterbitkan untuk:
1. Memberi kemudahan bagi perusahaan perdagangan untuk memulai usaha
2. Mempercepat pelayanan penerbitan SIUP dan TDP
Hasil analisis dan evaluasi tidak menemukan persoalan yang berarti terkait
efektivitas penerapannya. Catatan penting yang muncul kemudian adalah terkait
harmonisasi antara ketentuan dalam Permendag ini dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Usaha
Terintegrasi Secara Elektroink (PP OSS). SIUP dan TDP merupakan izin-izin usaha
yang diintegrasikan ke dalam sistem OSS. Dalam kerangka OSS, Nomor Induk
Berusaha (NIB) dipersamakan dengan TDP dan penerbitan TDP dapat dilakukan
simultan dengan NIB. Perubahan-perubahan ini perlu diselaraskan dalam
Permendag yang akan mengatur teknis pelaksanaan dari norma-norma dalam PP
OSS tersebut.
Hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturn Menteri Dalam Negeri
(Permendag) Nomor 77 Tahun 2013 tentang Penerbitan SIUP dan TDP Simultan
bagi Perusahaan Perdagangan yang telah diubah dengan Permendag Nomor 14
Tahun 2016 tentang perubahan atas Permendag 77 Tahun 2013 tentang
Penerbitan SIUP dan TDP Simultan bagi Perusahaan Perdagangan dapat dilihat di
bawah ini (halaman berikut).
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Permendag Nomor 77 Tahun 2013 tentang Penerbitan SIUP dan TDP Simultan bagi Perusahaan Perdagangan sebagaimana telah Diubah dengan Permendag Nomor
14 Tahun 2016 tentang perubahan atas Permendag 77 Tahun 2013 tentang Penerbitan SIUP dan TDP Simultan bagi Perusahaan Perdagangan
No

Pasal

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

1

2

3

4

5

6
Sudah tepat diatur dalam bentuk Peraturan Menteri karena
bersifat sangat teknis dan prosedural dan objeknya merupakan
kewenangan dari Menteri Perdagangan. Namun dengan
berlakunya PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Usaha Terintegrasi Secara Elektroink (PP OSS)
pengaturan mengenai penerbitan SIUP dan TDP perlu
diharmonisasikan dengan mekanisme baru yang diintrodusir
dalam PP OSS yang memungkinkan penerbitan SIUP dan TDP
bersamaan dengan diterbitkannya NIB (lihat lampiran bagian
Perizinan Berusaha Sektor Perdagangan).
Dalam PP OSS, Nomor Induk Berusaha merupakan sekaligus TDP
sedangkan SIUP dapat diterbitkan bersamaan dengan NIB.
Adanya perubahan-perubahan ini menyebabkan ketentuan PP ini
perlu diharmonisasi agar tidak menimbulkan kebingungan dalam
prakteknya.

7

1.

-

D1

-

-

2.
3.

Pasal 1 – Pasal 4
Pasal 5 ayat (1)
Pejabat Penerbit menerbitkan
SIUP dan TDP secara simultan
paling lama 2 (dua) hari kerja
terhitung
sejak
tanggal
diterimanya permohonan secara
lengkap dan benar.
Pasal 5 ayat (3)
Dalam hal permohonan dinilai
belum lengkap dan benar, Pejabat
Penerbit
membuat
surat

D2

Kewenangan
dan kewajiban

Adanya
dua
peraturan yang
mengatur
kewenangan
dan kewajiban
yang berbeda

D2

Kewenangan
dan kewajiban

Adanya
dua
peraturan yang
mengatur
kewenangan

4.

Dalam PP OSS, Nomor Induk Berusaha merupakan sekaligus TDP
sedangkan SIUP dapat diterbitkan bersamaan dengan NIB.
Adanya perubahan-perubahan ini menyebabkan ketentuan PP ini
perlu diharmonisasi agar tidak menimbulkan kebingungan dalam

Cabut.
Perlu harmonisasi dengan PP
OSS.

Tetap
Ubah.

Ubah.

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional (Tahun 2018), BPHN KEMENKUMHAM | 166

No

Pasal

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

1

2
penolakan kepada pemohon
paling lama 1 (satu) hari kerja
terhitung
sejak
tanggal
diterimanya permohonan.
Pasal 6
Dalam rangka pembinaan dan
pengawasan
perusahaan
perdagangan, pejabat penerbit
harus menyampaikan setiap SIUP
dan TDP yang telah diterbitkan
kepada Kepala Dinas yang
bertanggungjawab di bidang
perdagangan
dalam
bentuk
fotokopi

3

4

5
dan kewajiban
yang berbeda

6

7

5.

6.

Pasal 7

D3

Penggunaan
bahasa, istilah,
dan kata

Konsisten
antarketentu-an

-

-

-

prakteknya.

Pasal 5 ayat (5) sudah dinyatakan adanya sistem informasi
perusahaan online yang dikelola oleh Kementerian Perdagangan.
Hal ini menunjukkan adanya semangat dari pembentuk peraturan
perundang-undangan untuk mulai menggalakkan digitalisasi
proses penerbitan SIUP dan TDP. Ketika pada Pasal 6 kemudian
diatur secara rigid bahwa SIUP dan TDP yang diterbitkan
disampaikan dalam bentuk fotokopi, tidakkah nampak ada
perbedaan semangat dengan Pasal 5 ayat (5)? Pada aturan
sebelumnya, hanya diatur bahwa Pejabat Penerbit wajib
memberikan pemberitahuan kepada Kepala Dinas yang
bertanggungjawab di bidang perdagangan. Dalam bentuk apa
pemberitahuan itu diberikan tidaklah diatur. Jika pada Pasal 5
ayat (5) telah nampak adanya semangat melakukan digitalisasi
proses, mungkin akan lebih baik apabila pada Pasal 6 juga
ditunjukkan semangat yang serupa di mana proses
pemberitahuan mungkin dapat dilakukan terintegrasi dengan
sistem informasi yang telah dikembangkan? Hal ini perlu juga
diharmonisasikan dengan sistem yang dibangun oleh PP OSS.
-

Cross check pada PTSP

Tetap
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8.

Kelompok Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Dokumen
Perusahaan
a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (UU DP)
mencabut Pasal 6 KUHD dan peraturan pelaksananya yang bertentangan dengan
ketentuan UU ini. Tujuan dari undang-undang ini adalah agar pengelolaan
perusahaan lebih efektif dan efisien dengan cara:
1) mengurangi jangka waktu penyimpanan dari 30 tahun (diatur dalam Pasal 6
KUHD) menjadi 10 tahun;
2) memberi dasar hukum untuk pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan
dokumen perusahaan agar lebih ekonomis;
3) menyederhanakan tata cara penyimpanan, pemindahan, pemusnahan, dan
penyerahan dokumen perusahaan yang penting artinya bagi efisiensi kegiatan
perusahaan;
4) tetap menjamin kepastian hukum dan melindungi kepentingan para pihak
dalam suatu hubungan hukum.
Hasil analisis dan evaluasi menunjukkan bahwa Undang-Undang ini sudah
cukup baik. Tidak terdapat juga keluhan dari pemangku kepentingan terhadap
ketentuan-ketentuan dalam UU DP ini. Meski demikian terdapat catatan
terhadap UU ini, yaitu:
1) Perlu penyelarasan dengan perkembangan teknologi dan pengaturan terkini.
Pasal 10 ayat (1) mewajibkan dokumen perusahaan dibuat di kertas.
Padahal untuk proses pencatatan yang lebih efisien saat ini banyak yang
beralih pada media elektronik. Kemudian pasal 12 ayat (1) UU DP
menyebutkan bahwa Dokumen perusahaan dapat dialihkan ke dalam
mikrofilm atau media lainnya. Ketentuan ini sebetulnya sudah cukup baik
karena tetap membuka ruang untuk perkembangan teknologi dengan frasa
“media lainnya”. Meski demikian, bagian penjelasan merinci beberapa bentuk
media lain seperti CD-ROM dan WORM yang mungkin saat ini sudah mulai
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ditinggalkan. Demikian juga Penjelasan Pasal 10 misalnya masih menyebut
Disket yang saat ini hampir sudah tidak pernah dipergunakan lagi.
Memang tidak terdapat urgensi yang tinggi untuk diperbaiki karena
rumusan norma masih tetap membuka ruang yang cukup karena tetam
mencantumkan frasa “sarana lain” atau “media lain”. Namun apabila
peraturan ini diubah, hal-hal ini perlu menjadi perhatian. Selain itu dapat
dipertimbangkan juga untuk menyelaraskan terminologi-terminologi yang
akan digunakan dengan perkembangan peraturan-peraturan lainnya yang
mengintrodusir terminologi baru seperti “dokumen elektronik” atau
“informasi

elektronik”.

Definisi-definisi

ini

mungkin

relevan

untuk

mendeskripsikan aspek-aspek dari dokumen perusahaan yang nantinya
dibuat dalam bentuk elektronik sebagaimana telah lazim digunakan saat ini.
2) Perlunya parameter yang terukur terhadap istilah “dokumen perusahaan
tertentu yang mempunyai nilai guna bagi kepentingan nasional”
Istilah “dokumen perusahaan tertentu yang mempunyai nilai guna bagi
kepentingan nasional” lazim ditemukan dalam UU DP dan peraturan
turunannya namun tidak terdapat parameter yang jelas dan terukur. Padahal
terdapat kewajiban bagi perusahaan untuk menyerahkan dokumen ini kepada
Arsip Negara Republik Indonesia. Dengan adanya parameter yang lebih jelas,
ketentuan ini akan lebih mudah diimplementasikan baik oleh perusahaan
maupun bagi pemerintah.
Dari hasil temuan di atas, rekomendasi Pokja terhadap UU DP adalah sebagai
berikut:
1. Rekomendasi Umum
UU DP perlu diubah untuk disesuaikan dengan perkembangan saat ini di
mana tujuan perubahan adalah untuk mewujudkan proses pencatatan dan
pengelolaan dokumen perusahaan yang lebih efisien, akurat, dan aman.
2. Rekomendasi Khusus
Apabila UU ini hendak diubah, setidaknya ada dua ketentuan yang perlu
diubah yakni yang terkait dengan sarana dan media untuk membuat catatan
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perusahaan atau pengalihan bentuk dokumen perusahaan (Pasal 10 dan Pasal
12). Kedua adalah membuat parameter yang lebih terukur untuk ketentuan
mengenai “dokumen perusahaan tertentu yang mempunyai nilai guna bagi
kepentingan nasional” sehingga lebih mudah diimplementasikan.
Matrik temuan hasil analisis dan evaluasi hukum terhadap UU DP dapat
dilihat di bawah ini (halaman berikut).
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
No

Pasal

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

1

2

3

4
Mengganti-kan
UndangUndang

5

6
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 dibuat untuk
menggantikan ketentuan Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum
Dagang (Wetboek van Koophandel). Sesuai ilmu perundangundangan, suatu peraturan perundang-undangan hanya bisa
diubah atau dicabut oleh peraturan perundang-undangan yang
setingkat atau lebih tinggi. Dengan demikian materi UndangUndang ini sudah tepat diatur dalam bentuk undang-undang.
Pasal 8 ayat (2) berbunyi:
Catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dibuat
dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang
Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia. Pengaturan izin
dalam ketentuan ini perlu dievaluasi apakah memang
diperlukan/tidak.
Di satu sisi, dengan mewajibkan penyusunan catatan dalan
bahasa Indonesia memenuhi indikator perlindungan dalam asas
pengayoman. Tetapi di sisi lain, menambahkan kewajiban
meminta izin untuk menyusun catatan dalam bahasa asing
menimbulkan beban bagi perusahaan karena menambah
prosedur yang harus ditempuh oleh perusahaan? Padahal,
prosedur yang efisien merupakan salah satu indikator
kemudahan berusaha dan juga indikator pada asas kemanfaatan.
Akan lebih baik apabila tahap “izin” ini dipangkas dengan
mereformulasi ketentuan pasal ini di mana UU langsung

7

1.

-

D1

2.
3.

Pasal 1 – Pasal 7
Pasal 8 ayat (3)
Dalam hal ada izin dari Menteri
Keuangan, catatan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) dapat
disusun dalam bahasa asing.

D4

Ketertiban dan
kepastian
hukum

-

Prosedur yang
jelas dan efisien

Tetap.

Tetap
Ubah
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No

Pasal

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

1

2

3

4

5

7

4.
5.

Pasal 9
Pasal 10 ayat (1)
Catatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9, wajib dibuat di atas
kertas.

D4

Ketertiban dan
kepastian
hukum

Prosedur yang
jelas dan efisien

6.

Pasal 10 ayat (2)
Catatan yang berbentuk rekening,
jurnal transaksi harian, atau
setiap
tulisan
yang
berisi
keterangan mengenai hak dan
kewajiban serta hal-hal lain yang
berkaitan dengan kegiatan usaha
suatu perusahaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5, dibuat di
atas kertas atau dalam sarana
lainnya.
Pasal 11

D5

Relevansi
dengan situasi
saat ini

Pengaturan
dalam
peraturan
masih relevan
untuk
diberlakukan
secara efisien

6
menyatakan dalam kondisi-kondisi apa saja sebuah perusahaan
diizinkan untuk membuat catatan dalam bahasa asing.
Catatan yang dimaksud dalam Pasal 9 adalah:
Catatan yang berbentuk neraca tahunan, perhitungan laba rugi
tahunan, atau tulisan lain yang menggambarkan neraca dan laba
rugi. Catatan ini wajib ditandatangani oleh pimpinan perusahaan
atau pejabat yang ditunjuk. Dalam perkembangan saat ini perlu
dievaluasi apakah masih relevan untuk mewajibkan catatan yang
dimaksud pada Pasal 9 dibuat di atas kertas ataukah sudah dapat
dibuka kemungkinan untuk membuatnya dalam sarana lain
misalnya secara elektronik/digital agar prosesnya dapat menjadi
lebih efisien.
Penjelasan Pasal 10 ayat (2)
Yang dimaksud dengan "sarana lainnya" adalah alat bantu untuk
memproses pembuatan dokumen perusahaan yang sejak semula
tidak dibuat di atas kertas, misalnya menggunakan pita magnetik
atau disket. Perlu dievaluasi sarana-sarana lain apa yang tersedia
sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini. Apakah “pita
magnetik’ dan “disket” masih relevan?

-

-

-

-

7.

Tetap

Ubah
Ketentuan bagian penjelasan
perlu diperbaharui agar lebih
sesuai dengan perkembangan
saat ini.

Tetap
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No

Pasal

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

1

2

3

4
Relevansi
dengan situasi
saat ini

5
Pengaturan
dalam
peraturan
masih relevan
untuk
diberlakukan
secara efisien

7

Penggunaan
bahasa, istilah,
kata

Tidak
menimbulkan
ambiguitas

6
Penjelasan Pasal 12 ayat (1) menyatakan:
Yang dimaksud dengan:
- "mikrofilm" adalah film yang memuat rekaman bahan tertulis,
tercetak, dan tergambar dalam ukuran yang sangat kecil.
- "media lainnya" adalah alat penyimpan informasi yang bukan
kertas dan mempunyai tingkat pengamanan yang dapat
menjamin
keaslian
dokumen
yang
dialihkan
atau
ditransformasikan, misalnya Compact Disk-Read Only Memory
(CD-ROM), dan Write-Once-Read-Many (WORM). Perlu dievaluasi
dalam perkembangan terkini apakah masih tepat menggunakan
frasa “mikrofilm atau media lainnya”. Perlukah menyesuaikan
dengan term-term lain yang sudah berkembang saa ini misalnya:
“elektronik” – sebagaimana kerap digunakan dalam beberapa
istilah di dalam peraturan perundang-undangan lain seperti:
“dokumen elektronik”, “alat bukti elektronik”, dsb.
Penjelasan Pasal 12 ayat (3) ini sebetulnya sudah terdapat usaha
untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan “kepentingan
nasional” namun belum dibuat secara terperinci. Selain itu,
kalimat kedua penjelasan ini menimbulkan kebingungan ketika
dikatakan bahwa yang menentukan suatu dokumen memiliki
makna kepentingan nasional adalah pimpinan perusahaan.
Rumusan ini menimbulkan kesan bahwa pimpinan perusahaanlah
yang memiliki kewenangan untuk menentukan. Sebaiknya
ketentuan parameter mengenai kapan suatu dokumen
perusahaan memiliki nilai kepentingan nasional ditentukan oleh
peraturan perundang-undangan secara jelas. Pemimpin
perusahaan nantinya tinggal menetapkan suatu dokumen

8.

Pasal 12 ayat (1)
Dokumen perusahaan dapat
dialihkan ke dalam mikrofilm atau
media lainnya.

D5

9.

Penjelasan Pasal 12 ayat (3)
Suatu dokumen perusahaan
mempunyai makna "kepentingan
nasional"
apabila
dokumen
perusahaan tersebut memiliki
nilai historis yang digunakan
dalam
rangka
kegiatan
pemerintahan dan pembangunan
serta kehidupan kebangsaan,
misalnya rekening atau bukti
iuran
untuk
pembangunan
Monumen
Nasional,
Mesjid

D3

Ubah
Ketentuan bagian penjelasan
perlu diperbaharui agar lebih
sesuai dengan perkembangan
saat ini dan ketentuan peraturan
perundang-undangan
lain
misalnya yang terkait dengan
dokumen elektronik.

Penjelasan perlu diperbaiki
dengan memberikan parameter
mengenai apa yang dimaksud
sebagai “dokumen perusahaan
yang
mempunyai
makna
kepentingan nasional” secara
lebih terukur.
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No

Pasal

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

1

2
Istiqlal.
Selanjutnya
yang
menentukan suatu dokumen
mempunyai makna kepentingan
nasional
adalah
pimpinan
perusahaan.
Pasal 13
Pasal 14 ayat (1) dan (2)

3

4

5

6
memiliki nilai kepentingan nasional dengan mengacu kepada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

7

D4

Ketertiban dan
kepastian
hukum

Prosedur yang
jelas dan efisien

Tetap
Ubah.

D5

Relevansi
dengan situasi
saat ini

D3

Penggunaan
bahasa, istilah,
kata

Pengaturan
dalam
peraturan
masih relevan
untuk
diberlakukan
secara efisien
Tidak
menimbulkan
ambiguitas

Dalam penjelasan umum dituangkan bahwa semangat dari
Undang-Undang Dokumen Perusahaan adalah agar pengelolaan
dokumen perusahaan dapat menjadi lebih efektif dan efisien.
Apakah prosedur legalisasi sebagaimana diatur dalam pasal ini di
mana untuk setiap dokumen perusahaan yang dialihkan perlu
dibuat sebuah berita acara sudah cukup efektif dan efisien?
Apakah prosedur ini dapat disederhanakan lagi sesuai dengan
praktik terkini?

Tidak terdapat parameter mengenai “dokumen perusahaan
tertentu yang mempunyai nilai guna bagi kepentingan nasional”.
Lihat analisis pada Pasal 12 ayat (3)

Ubah.

-

-

-

-

Tetap

10.
11.

12.

13.

Pasal 18 ayat (1)
Dokumen perusahaan tertentu
yang mempunyai nilai guna bagi
kepentingan
nasional
wajib
diserahkan kepada Arsip Nasional
Republik Indonesia berdasarkan
keputusan pimpinan perusahaan.
Pasal 19 – Pasal 65
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b. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Penyerahan
dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan
Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyerahan
dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan merupakan peraturan pelaksana yang
diamantkan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang
Dokumen Perusahaan. Peraturan Pemerintah ini ditujukan sebagai pedoman
yang dapat digunakan sebagai dasar atau pegangan dalam melaksanakan
penyerahan dan pemusnahan dokumen perusahaan melalui tahap-tahap yang
ditentukan.

Kegiatan-kegiatan

penyerahan

dan

pemusnahan

dokumen

perusahaan tsb, merupakan salah satu sarana penting untuk menyelamatkan dan
melestarikan bahan bukti resmi yang mempunyai nilai guna bagi kepentingan
nasional dan untuk mengatasi penimbunan dokumen perusahaan yang tidak
berguna, mengurangi beban penyimpanan, dan menghemat ruangan serta
memungkinkan terkumpulnya dokumen perusahaan yang selektif.
Peraturan ini diharapkan dapat menghindarkan kemungkinan musnahnya
dokumen perusahaan yang mempunyai nilai guna ataupun yang mengandung
nilai informasi yang mempunyai nilai guna bagi kepentingan nasional. Mesi
demikian, justru salah satu catatan terbesar dari PP ini adalah ketidakjelasan
parameter dokumen yang mempunyai nilai guna bagi kepentingan nasional.
Untuk dapat mencapai tujuan yang dikehendaki dari pembentukan PP ini,
ketentuan mengenai hal tersebut perlu dipertajam dan dibuat lebih terukur
sehingga mudah dilaksanakan baik oleh Perusahaan maupun oleh Negara. Hasil
analisis dan evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Tata
Cara Penyerahan dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan dapat dilihat di bawah
ini (halaman berikut).
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Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyerahan dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan
No
1
1.

2.

3.

Pasal
2
Bagian Menimbang

Pasal 1 angka 1
Dokumen perusahaan adalah
data,
catatan,
dan
atau
keterangan yang dibuat dan atau
diterima oleh perusahaan dalam
rangka pelaksanaan kegiatannya,
baik tertulis di atas kertas atau
sarana lain maupun terekam
dalam bentuk corak apapun yang
dapat dilihat, dibaca, atau
didengar.
Pasal 1 angka 2
Penyiangan
adalah
kegiatan
memilah, mengeluarkan, dan
menyisihkan
dokumen
perusahaan yang telah berakhir
fungsinya
untuk
dilakukan
penilaian.

Dimensi

Variabel

3

4
Melaksana-kan
ketentuan
undangundang
Relevansi
dengan situasi
saat ini

Penggunaan
bahasa, istilah,
kata

D1

D5

D3

Indikator

Analisis

Rekomendasi

5
Diperintahkan
secara tegas

6
Peraturan Pemerintah ini : melaksanakan ketentuan ketentuan
Pasal 22 Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen
Perusahaan.

7

Pengaturan
dalam
peraturan
masih relevan
untuk
diberlakukan
secara efisien

Yang dimaksud dengan “sarana lain” dalam ketentuan pasal 1
angka 1 ini merujuk pada Penjelasan Pasal 10 ayat (2) UndangUndang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan bahwa :
Yang dimaksud dengan "sarana lainnya" adalah alat bantu untuk
memproses pembuatan dokumen perusahaan yang sejak semula
tidak dibuat di atas kertas, misalnya menggunakan pita magnetik
atau disket. Perlu dievaluasi sarana-sarana lain apa yang tersedia
sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini. Apakah “pita
magnetik’ dan “disket” masih relevan?

Ubah

Tidak
menimbulkan
ambiguitas

Tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan
“berakhir fungsinya”, sehingga menimbulkan kebingungan
dokumen perusahaan seperti apa yg telah berakhir fungsinya
apakah yang telah melewati jangka waktu penyimpanan yaitu 10
tahun atau apa? Perlu ketentuan yang lebih jelas dan terukur
mengenai apa yang dimaksud dengan “berakhir fungsinya”.

Ubah

Tetap
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No

Pasal

Dimensi

1

2

3

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

4
Pengayoman

5
Jaminan
terhadap
keberlanjutan
generasi
kini
dan
generasi
yang
akan
datang
pada
asas
pengayoman

6
Yang dimaksud dengan "nilai guna dokumen" dalam ketentuan
pasal 1 angka 3 ini merujuk pada Penjelasan Pasal 11 ayat (3)
Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
bahwa "nilai guna dokumen" adalah nilai dokumen perusahaan
yang didasarkan pada kegunaan dokumen dalam menunjang
pelaksanaan kegiatan usaha perusahaan. Berdasarkan nilai guna
dokumen
yang
bersangkutan,
maka
jangka
waktu
penyimpanannya dapat ditetapkan kurang dari 10 (sepuluh)
tahun atau lebih dari 10 (sepuluh) tahun. Ketentuan Pasal 1
angka (3) ini telah memenuhi indikator Jaminan terhadap
keberlanjutan generasi kini dan generasi yang akan datang pada
asas pengayoman.
Ketentuan pada pasal 1 angka 4 ini merujuk pada ketentuan pasal
12 ayat (3) UU 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan,
dimana dalam penjelasan pasalnya disebutkan bahwa : Suatu
dokumen perusahaan mempunyai makna "kepentingan nasional"
apabila dokumen perusahaan tersebut memiliki nilai historis yang
digunakan dalam rangka kegiatan pemerintahan dan
pembangunan serta kehidupan kebangsaan, misalnya rekening
atau bukti iuran untuk pembangunan Monumen Nasional, Mesjid
Istiqlal. Sebaiknya ketentuan parameter mengenai kapan suatu
dokumen perusahaan memiliki nilai kepentingan nasional
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan secara jelas.
Tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan
“berakhir fungsinya”, sehingga menibulkan kebingungan
dokumen perusahaan seperti apa yg telah berakhir fungsinya

7

4.

Pasal 1 angka 3
Penilaian
adalah
kegiatan
menentukan nilai guna dokumen
perusahaan yang didasarkan pada
kegunaannya bagi kepentingan
pengguna dokumen.

D4

5.

Pasal 1 angka 4
Penyerahan adalah kegiatan
menyerahkan
dokumen
perusahaan
tertentu
yang
mempunyai nilai guna bagi
kepentingan nasional kepada
Arsip Nasional.

D3

Penggunaan
bahasa, istilah,
kata

Tidak
menimbulkan
ambiguitas

6.

Pasal 1 angka 5
Pemusnahan adalah kegiatan
menghancurkan secara total

D3

Penggunaan
bahasa, istilah,
kata

Tidak
menimbulkan
ambiguitas

Tetap

Ubah

Ubah.
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No

Pasal

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

1

2
dokumen perusahaan yang telah
berakhir fungsinya dan yang tidak
lagi memiliki nilai guna.

3

4

5

6
apakah yang telah melewati jangka waktu penyimpanan yaitu 10
tahun atau seperti apa? Perlu ketentuan yang lebih jelas dan
terukur mengenai apa yang dimaksud dengan “berakhir
fungsinya”.
Dalam Penjelasan Pasal 12 ayat (3) UU 8 Tahun 1997 tentang
Dokumen Perusahaan, disebutkan bahwa :
Suatu dokumen perusahaan mempunyai makna "kepentingan
nasional" apabila dokumen perusahaan tersebut memiliki nilai
historis yang digunakan dalam rangka kegiatan pemerintahan dan
pembangunan serta kehidupan kebangsaan, misalnya rekening
atau bukti iuran untuk pembangunan Monumen Nasional, Mesjid
Istiqlal. Sebaiknya ketentuan parameter mengenai kapan suatu
dokumen perusahaan memiliki nilai kepentingan nasional
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan secara jelas.
Dalam Penjelasan Pasal 12 ayat (3) UU 8 Tahun 1997 tentang
Dokumen Perusahaan, disebutkan bahwa :
Suatu dokumen perusahaan mempunyai makna "kepentingan
nasional" apabila dokumen perusahaan tersebut memiliki nilai
historis yang digunakan dalam rangka kegiatan pemerintahan dan
pembangunan serta kehidupan kebangsaan, misalnya rekening
atau bukti iuran untuk pembangunan Monumen Nasional, Mesjid
Istiqlal. Sebaiknya ketentuan parameter mengenai kapan suatu
dokumen perusahaan memiliki nilai kepentingan nasional
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan secara jelas.

7

7.

Pasal 2
Setiap perusahaan yang dalam
kegiatan
usahanya
memiliki
dokumen yang mempunyai nilai
guna bagi kepentingan nasional
wajib menyerahkan dokumen
tersebut kepada Arsip Nasional.

D3

Penggunaan
bahasa, istilah,
kata

Tidak
menimbulkan
ambiguitas

8.

Pasal 3 ayat (1) huruf a
Pimpinan perusahaan secara
berkala
wajib
melakukan
penyiangan
dan
penilaian
terhadap dokumen perusahaan
yang dibuat atau diterima oleh
perusahaan yang bersangkutan
untuk menentukan:
a. dokumen perusahaan yang
wajib diserahkan kepada Arsip
Nasional; dan

D3

Penggunaan
bahasa, istilah,
kata

Tidak
menimbulkan
ambiguitas

Ubah.

Tetap
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No

Pasal

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

1

2

3

4
Penggunaan
bahasa, istilah,
kata

5

6
Dalam Penjelasan Pasal 12 ayat (3) UU 8 Tahun 1997 tentang
Dokumen Perusahaan, disebutkan bahwa :
Suatu dokumen perusahaan mempunyai makna "kepentingan
nasional" apabila dokumen perusahaan tersebut memiliki nilai
historis yang digunakan dalam rangka kegiatan pemerintahan dan
pembangunan serta kehidupan kebangsaan, misalnya rekening
atau bukti iuran untuk pembangunan Monumen Nasional, Mesjid
Istiqlal. Sebaiknya ketentuan parameter mengenai kapan suatu
dokumen perusahaan memiliki nilai kepentingan nasional
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan secara jelas.
Apa yang dimaksud dengan : jangka waktu wajib simpan yang
tercantum dalam jadwal retensi?

7

9.

Pasal 4

D3

Tidak
menimbulkan
ambiguitas

10.
11.

Pasal 5 – Pasal 9
Pasal 10

D3

Penggunaan
bahasa, istilah,
kata

Jelas

14.

Pasal 11 – Pasal 17

-

-

-

-

Ubah.

Tetap
Perjelas makna “Jangka waktu
wajib simpan yang tercantum
dalam jadwal retensi”

Tetap
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c. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pengalihan
Dokumen Perusahaan ke dalam Mikrofilm atau Media Lainnya dan Legalisasi
Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pengalihan
Dokumen Perusahaan ke dalam Mikrofilm atau Media Lainnya dan Legalisasi
merupakan amanat langsung dari Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997
tentang Dokumen Perusahaan. Secara umum, hasil analisis dan evaluasi
menunjukkan perlunya pembaharuan beberapa ketentuan untuk menyesuaikan
dengan perkembangan teknologi saat ini serta perlunya memperjelas beberapa
frasa seperti “kepentingan nasional”.
Hasil analisis dan evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1999
Tentang Tata Cara Penyerahan dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan dapat
dilihat di bawah ini (halaman berikut).
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Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan ke dalam Mikrofilm atau Media Lainnya dan Legalisasi
No

Pasal

Dimensi

Variabel

1

2

3

4
Melaksana-kan
ketentuan
undangundang
Relevansi
dengan situasi
saat ini

1.

-

D1

2.
3.

Pasal 1
Pasal 2
Setiap
perusahaan
dapat
mengalihkan
dokumen
perusahaan yang dibuat atau
diterima baik di atas kertas
maupun dalam sarana lainnya ke
dalam mikrofilm atau media
lainnya.

D5

Indikator
5
Diperintahkan
secara tegas

Pengaturan
dalam
peraturan
masih relevan
untuk
diberlakukan
secara efisien

Analisis

Rekomendasi

6
Peraturan Pemerintah ini melaksanakan ketentuan ketentuan
Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen
Perusahaan. Dengan demikian ketentuan ini sudah tepat diatur
dalam bentuk peraturan pemerintah.
Tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan
“sarana lainnya”, “mikrofilm” dan “media lainnya” dalam Pasal 2
PP Nomor 88 Tahun 1999 ini, namun ketentuan ini dapat
merujuk pada penjelasan pasal 12 ayat (1) UU 8 Tahun 1997
tentang Dokumen Perusahaan yang menyatakan:
Yang dimaksud dengan:
- "mikrofilm" adalah film yang memuat rekaman bahan tertulis,
tercetak, dan tergambar dalam ukuran yang sangat kecil.
- "media lainnya" adalah alat penyimpan informasi yang bukan
kertas dan mempunyai tingkat pengamanan yang dapat
menjamin keaslian dokumen yang dialihkan atau
ditransformasikan, misalnya Compact Disk-Read Only Memory
(CD-ROM), dan Write-Once-Read-Many (WORM).

7
Tetap.

Tetap
Ubah
Ketentuan bagian penjelasan
perlu diperbaharui agar lebih
sesuai dengan perkembangan
saat ini dan ketentuan peraturan
perundang-undangan
lain
misalnya yang terkait dengan
dokumen elektronik.

Sehingga jika dimungkinkan ada revisi atau perubahan pada
ketentuan ini dapat dipertimbangkan untuk menyelaraskan
terminologi-terminologi yang akan digunakan dengan
perkembangan peraturan-peraturan lainnya dan disesuaikan
dengan perkembangan saat ini.
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No

Pasal

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

1

2

3

4

5

6

7

4.
5.

Pasal 3
Pasal 4
Dalam pengalihan dokumen
perusahaan,
pimpinan
perusahaan
wajib
mempertimbangkan
kegunaan
naskah asli dokumen yang perlu
disimpan karena mengandung
nilai tertentu demi kepentingan
nasional
atau
kepentingan
perusahaan.

D3

Penggunaan
bahasa, istilah,
kata

Tidak
menimbulkan
ambiguitas

6.

Pasal 5

-

-

-

Dalam ketentuan ini tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan
“dokumen yang perlu disimpan karena mengandung nilai
tertentu demi kepentingan nasional atau kepentingan
perusahaan”. Namun jika merujuk pada Penjelasan Pasal 12 ayat
(3) UU Dokumen Perusahaan :
Suatu dokumen perusahaan mempunyai makna "kepentingan
nasional" apabila dokumen perusahaan tersebut memiliki nilai
historis yang digunakan dalam rangka kegiatan pemerintahan dan
pembangunan serta kehidupan kebangsaan, misalnya rekening
atau bukti iuran untuk pembangunan Monumen Nasional, Mesjid
Istiqlal. Selanjutnya yang menentukan suatu dokumen
mempunyai makna kepentingan nasional adalah pimpinan
perusahaan. Rumusan pasal ini menimbulkan kesan bahwa
pimpinan perusahaanlah yang memiliki kewenangan untuk
menentukan dokumen mana yang perlu disimpan karena
mengandung nilai tertentu demi kepentingan nasional atau
kepentingan perusahaan. Sebaiknya ketentuan mengenai kapan
suatu dokumen perusahaan memiliki nilai kepentingan nasional
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan secara jelas.
Sehinnga Pimpinan perusahaan nantinya tinggal menetapkan
suatu dokumen memiliki nilai kepentingan nasional dengan
mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
-

Tetap
Ubah.

Tetap
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No

Pasal

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

1

2

3

4
Relevansi
dengan situasi
saat ini

5
Pengaturan
dalam
peraturan
masih relevan
untuk
diberlakukan
secara efisien
Prosedur yang
jelas dan efisien

6
Apakah prosedur pengalihan dokumen sebagaimana diatur
dalam pasal ini di mana perusahaan yang bersangkutan wajib
melakukan persiapan dan penelitian dari berbagai aspek atas
dokumen perusahaan yang akan dialihkan sudah cukup efektif
dan efisien? Apakah prosedur ini dapat disederhanakan lagi
sesuai dengan praktik terkini?

7

7.

Pasal 6

D5

8.
9.

Pasal 7
Pasal 8
Dalam dokumen perusahaan yang
dibuat perusahaan berbentuk
neraca tahunan, perhitungan laba
rugi tahunan, atau tulisan lain
yang menggambarkan neraca laba
rugi, pengalihan hanya dapat
dilakukan
setelah
dokumen
perusahaan tersebut dibuat di
atas kertas dan ditandatangani
oleh pimpinan perusahaan atau
pejabat
yang
ditunjuk
di
lingkungan perusahaan yang
bersangkutan.

D4

Ketertiban dan
kepastian
hukum

D5

Relevansi
dengan situasi
saat ini

Pengaturan
dalam
peraturan
masih relevan
untuk
diberlakukan
secara efisien

Pasal 9 – Pasal 12

-

-

-

10.

Jika merujuk pada pasal 10 UU Dokumen Perusahaan, dokumen
perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 PP ini wajib
dibuat diatas kertas. Sementara Penjelasan Umum PP ini
menyatakan bahwa:
Dukungan teknologi telah memungkinkan dokumen perusahaan
yang dibuat atau diterima di atas kertas atau sarana lainnya
dialihkan untuk disimpan dalam mikrofilm atau media lainnya. Ini
berarti bahwa pembuatan dan penyimpanan dokumen
perusahaan dimungkinkan dengan tidak menggunakan kertas.
Pemanfaatan mikrofilm atau media lainnya sangat menghemat
ruangan, tenaga dan waktu untuk penyimpanan dokumen
perusahaan. Sehingga perlu dievaluasi apakah masih relevan
apabila dokumen perusahaan sebagaimana yang dimaksud dalam
pasal 8 tersebut harus dibuat diatas kertas ataukah dimungkinkan
untuk dibuat dalam bentuk sarana lainnya?
-

Ubah.

Tetap
Ubah.

Tetap
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No

Pasal

Dimensi

Variabel

Indikator

Analisis

Rekomendasi

2

3

4
Relevansi
dengan situasi
saat ini

5
Pengaturan
dalam
peraturan
masih relevan
untuk
diberlakukan
secara efisien
-

6
Apakah prosedur legalisasi sebagaimana diatur dalam pasal ini di
mana untuk setiap dokumen perusahaan yang dialihkan perlu
dibuat sebuah berita acara sudah cukup efektif dan efisien?
Apakah prosedur ini dapat disederhanakan lagi sesuai dengan
praktik terkini?

7

1
11.

Pasal 13

D5

12.

Pasal 14 – Pasal 18

-

-

-

Ubah.

Tetap
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BAB III
PENUTUP

A. Simpulan
Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap 26 (dua puluh
enam) peraturan perundang-undangan yang menjadi objek analisis dan evaluasi,
maka disimpulkan sebagai berikut:
1. Sebanyak 7 (tujuh) Undang-Undang yang beberapa ketentuan pasalnya perlu
diubah, yakni:
 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 (Berlaku kembali setelah dibatalkanya
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 melalui Putusan MK Nomor 28 /PUUXI/2013);
 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; dan
 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan;
2. Sebanyak 1 (satu) Undang-Undang perlu dicabut, yaitu:
 UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan perlu
dipertimbangkan desain pengaturan mengenai wajib daftar perusahaan ke
depannya agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan atau beban kewajiban
pendaftaran yang berulang sehingga membebani pelaku usaha.
3. Sebanyak 16 (enam belas) Peraturan Pemerintah yang beberapa ketentuan
pasalnya perlu diubah, yakni:
 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan
Dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas;
 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial
Dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
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 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar
Perseroan Terbatas;
 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pengesahan Akta dan Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi
oleh Pemerintah;
 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1995 tentang Kegiatan Usaha Simpan
Pinjam ;
 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Model Penyertaan Pada
koperasi;
 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi
Perusahaan Persero;
 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan,
Peleburan, Pengambilalihan, Dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan
Usaha Milik Negara;
 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan
Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan
Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 2005;
 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Pendirian, Pengurusan,
Pengawasan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD);
 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Penyerahan
dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan; dan
 Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pengalihan
Dokumen Perusahaan kedalam Mikrofilm atau Media Lainnya dan Legalisasi;
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4. Sebanyak 1 (satu) Keputusan Presiden, yang perlu dicabut, yakni:
 Keppres Nomor 53 Tahun 1998 tentang Usaha atau Kegiatan yang Tidak
Dikenakan Wajib Daftar Perusahaan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
Integrasikan substansi perpres pada peraturan perundang-undangan yang
mengatur

mengenai

pendaftaran

perusahaan.

Setelah

substansinya

diintegrasikan, peraturan pemerintah ini dapat dicabut.
5. Sebanyak 2 (dua) Peraturan Menteri, yang perlu dicabut, yakni:
 Permendag

Nomor

36/M-DAG/PER/9/2007

Tentang

Penerbitan

SIUP

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendag Nomor
7/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag Nomor
36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan SIUP, karena perlu menyesuaikan
dengan mekanisme baru yang dibangun oleh PP OSS; dan
 Permendag Nomor 77 Tahun 2013 tentang Penerbitan SIUP dan TDP Simultan
bagi Perusahaan Perdagangan sebagaimana telah Diubah dengan Permendag
Nomor 14 Tahun 2016 tentang perubahan atas Permendag 77 Tahun 2013
tentang Penerbitan SIUP dan TDP Simultan bagi Perusahaan Perdagangan,
karena perlu menyesuaikan dengan mekanisme baru yang dibangun oleh PP
OSS.

B. Rekomendasi
Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan, maka berikut
rekomendasi yang dihasilkan:
1. Perubahan:
a. Perubahan beberapa peraturan perundang-undangan di bawah ini perlu
ditindaklanjuti oleh Kementerian Hukum dan HAM yakni oleh Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum, yaitu:
 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
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 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan
Dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas;
 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab
Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas; dan
 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal
Dasar Perseroan Terbatas;
b. Perubahan beberapa peraturan perundang-undangan di bawah ini perlu
ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Penataan Hukum Lingkungan Kementerian
Lingkungan Hidup:
 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab
Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
c. Perubahan beberapa peraturan perundang-undangan di bawah ini perlu
ditindaklanjuti oleh Biro Hukum Kementerian Koperasi:
 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Berlaku
kembali setelah dibatalkanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012
melalui Putusan MK Nomor 28 /PUU-XI/2013);
 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pengesahan Akta dan Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar
Koperasi;
 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran
Koperasi oleh Pemerintah;
 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1995 tentang Kegiatan Usaha
Simpan Pinjam ; dan
 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Model Penyertaan
Pada koperasi;
d. Perubahan beberapa peraturan perundang-undangan di bawah ini perlu
ditindaklanjuti oleh Biro Hukum Kementerian BUMN:
 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik
Negara;
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 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi
Perusahaan Persero;
 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan,
Peleburan, Pengambilalihan, Dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan
Usaha Milik Negara;
 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik
Negara Dan Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2016 tentang Perubahan atas PP
Nomor 44 Tahun 2005; dan
 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Pendirian, Pengurusan,
Pengawasan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.
e. Perubahan beberapa peraturan perundang-undangan di bawah ini perlu
ditindaklanjuti oleh Biro Hukum Kementerian Desa dan Percepatan
Pembangunan Daerah Tertinggal:
 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; dan
 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
f. Perubahan peraturan perundang-undangan di bawah ini perlu ditindaklanjuti
oleh Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat BUMD, BLUD,
dan Barang Milik daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah
Kementerian Dalam Negeri
 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD).
2. Pencabutan:
Pencabutan beberapa peraturan perundang-undangan di bawah ini perlu
ditindaklanjuti oleh Biro Hukum Kementerian Perdagangan:


UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan perlu
dipertimbangkan desain pengaturan mengenai wajib daftar perusahaan ke
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depannya agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan atau beban
kewajiban pendaftaran yang berulang sehingga membebani pelaku usaha.


Keppres Nomor 53 Tahun 1998 tentang Usaha atau Kegiatan yang Tidak
Dikenakan Wajib Daftar Perusahaan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
Integrasikan substansi perpres pada peraturan perundang-undangan yang
mengatur

mengenai

pendaftaran

perusahaan.

Setelah

substansinya

diintegrasikan, peraturan pemerintah ini dapat dicabut.


Permendag Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan SIUP
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendag Nomor
7/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag Nomor
36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan SIUP, karena perlu menyesuaikan
dengan mekanisme baru yang dibangun oleh PP OSS; dan



Permendag

Nomor 77 Tahun 2013 tentang Penerbitan SIUP dan TDP

Simultan bagi Perusahaan Perdagangan sebagaimana telah Diubah dengan
Permendag Nomor 14 Tahun 2016 tentang perubahan atas Permendag 77
Tahun 2013 tentang Penerbitan SIUP dan TDP Simultan bagi Perusahaan
Perdagangan, karena perlu menyesuaikan dengan mekanisme baru yang
dibangun oleh PP OSS.
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