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KATA PENGANTAR 

Pembicaraan mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 
salah satu pelaku ekonomi di Indonesia tidak ada 
habishabisnya. Pembicaraan arah kebijakan dan segala 

permasalahan yang terjadi pada Badan Usaha Milik Negara ini. 
Pertanyaannya apakah Badan Usaha Milik Negara ini masih 
diharapkan atau tidak sebagai agent of development, dimana 
dalam reaisasinya masih membutuhkan dominasi pemerintah, 
sedangkan disisi lain Badan Usaha Milik Negara harus mencari 
laba dalam rangka mempertahankan laju kehidupan Perusahaan.

BUMN mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan 
perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan 
masyarakat. Dalam rangka mengoptimalkan peran dan 
mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan 
ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif, BUMN 
perlu menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme 
antara lain melalui pembenahan pengurusan dan pengawasan 
BUMN. Pengurusan dan pengawasan BUMN harus dilakukan 
berdasarkan prinsip-prinsip tata-kelola perusahaan yang baik 
(good corporate governance) dan berdasarkan kehatian-hatian 
yang didasarkan atas analisis resiko hukum (legal risk).

Naskah buku ini pada awalnya adalah laporan Penelitian dan 
Pengabdian Masyarakat (P2M) Penelitian Unggulan UNS Tahun 
2020. Kemudian dimofidikasi dan ditata ulang dalam format buku 
untuk dapat diterbitkan sehingga informasi yang terkandung di 
dalamnya dapat dibaca khalayak yang lebih luas lagi. Sisi menarik 
naskah ini karena ia menyajikan analisis khsusus penelitian 
mengenai sejauh apa Perusahaan yang notabene Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN) melaksanaan pengelolaannya disamping 
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mencari laba juga mencukupi dan menjadi agent of development 
ekonomi Indonesia. 

Oleh karena itu pengelolaan BUMN  wajib menerapkan 
Good Corporate Governance secara konsisten dan menjadikan 
Good Corporate Governance sebagai landasan operasional. 
Kermudian dalam rangka meningkatkan kinerja BUMN, maka 
perubahan sikap jajaran manajemen BUMN sangat dibutuhkan, 
diharapkan perusahaan perusahaan BUMN terciptanya budaya 
baru yang profesional, produktif terhadap perkembangan bisnis 
serta berorientasi ke segment pasar masa depan, dari sisi 
hubungan atasan bawahan yang masih culture of structure harus 
dirubah kearah culture of operation, sehingga memungkinkan 
para direksi BUMN meminta penjelasan secara langsung pada 
karyawan operasional dan sekaligus mengarahkan pentingnya 
desentralisasi otoritas. Kemudian perubahan cara pandang yang 
lebih mengutamakan masa depan dan sekaligus perubahan 
sebagai suatu kesempatan untuk berkembang harus juga 
dibudayakan di lingkungan BUMN.

Kepada tim peneliti/penulis dan semua pihak yang sudah 
membantu diterbitkannya buku ini diucapkan terimakasih. Karena 
masih banyak kekurangan dan kelemahan, maka tegur sapa dan 
kritik yang membangun dari semua pihak akan diterima dengan 
senang hati. Semoga buku ini dapat memenuhi fungsinya.

Surakarta,      September 2020
         
Penulis
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A. Latar Belakang
Penelitian ini perlu dilakukan dengan minimal 3 (tiga) 
pertimbangan sebagai berikut. Pertama, dukungan dan 
kesesuaian dengan program pemerintah yang memberi 
tempat utama BUMN dalam pembangunan negara.1Dominasi 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam perekonomian 
di era pemerintahan Presiden Joko Widodo menjadi isu 
krusial.2 Sorotan yang sudah sayup-sayup terdengar dua 
tahun belakangan ini, seakan meledak ketika sejumlah 
petinggi Kamar Dagang dan Industri (KADIN) mengangkat 
keluhan tentang ini secara terbuka. Kedua, ternyata masih 
banyak BUMN yang belum memiliki manajemen resiko 
yang baik. Bahkan dari 119 BUMN dan mengelola 13 sektor 
usaha yang ada saat ini, ada 17 BUMN yang tidak memiliki 
manajemen risiko sama sekali.3 Risiko paling besar yang 
dihadapi adalah risiko regulasi dan risiko sosial. Padahal 
manajemen risiko bukan hanya hanya menghitung risiko 
yang ada4, namun juga bagaimana memahami proses bisnis 
dengan perhitungan matang dari analisis-analisis yang 

1  M. I. Ansari, “Penugasan Pemerintah pada Badan Usaha Milik 
Negara Sektor Ketenagalistrikan Dalam Perspektif Hukum Korporasi,” 
Pajajaran Jurnal Ilmu Hukum, vol. 4, no. 3, 2017.

2  E. E. Siadari, “Dominasi BUMN di Era Jokowi,” Satu Harapan, 
Jakarta, 26- Okt-2017.

3  Satyasarwan, “Untung Rugi BUMN di Era Jokowi,” Upperline, 
Jakarta, 10- Mei-2019.

4  P. Sutaryono, “Good Corporate Governance Bank BUMN,” Media 
Indonesia, Jakarta, 04-Sep-2019.

BAB I PENDAHULUAN
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dilakukan di sebuah perusahaan.5 Ketiga, banyak pejabat di 
lingkungan BUMN yang kemudian ditangkap atau berurusan 
dengan otoritas penegakan hukum karena korupsi atau 
menyalahgunakan kewenangan.6

Fokus penelitian ini adalah pembadanan risiko hukum 
pada BUMN. Dalam literatur, kemampuan sebuah BUMN 
menjalankan manajemen risiko hukum antara lain akan 
mempengaruhi reputasi dalam pasar modal7, memperlancar 
hubungan antara induk perusahaan dengan anak perusahaan8, 
menjamin ketersediaan rantai pasokan9, mendukung 
reformasi perseroan10, dan kemampuan mempertahankan 
terhadap litigasi11. Pembadanan risiko hukum merupakan 
bagian dari reformasi BUMN. Dalam berbagai penelitian, 
reformasi hukum sudah merupakan gejala global dan telah 
menjadi bagian dari studi perbandingan hukum dan ekonomi 

5  T. K. S. Natun, “Status Kepemilikan Anak Perusahaan BUMN,” 
Mimbar Keadilan, vol. 12, no. 1, hlm. 1–12, 2019

6 S. Susanti, N. Sarah, dan N. Hilimi, “Korporasi Indonesia Melawan 
Korupsi: Strategi Pencegahan,” Integritas, vol. 4, no. 2, hlm. 207–232, 2018.

7  G. Siougle, “Earnings Forecasts Disclosed in SEO Prospectuses: 
Evidence from an Emerging Market.,” Journal of Emerging Market Finance, 
vol. 6, no.3, hlm. 249–267, 2007, doi: 10.1177/097265270700600302.

8  N. Erhardt dan J. L. Gibbs, “The Dialectical Nature of Impression 
Management in Knowledge Work: Unpacking Tensions in Media Use Between 
Managers and Subordinates,” Management Communication Quarterly, vol. 28, 
no. 2, hlm. 155–186, 2014, doi: https://doi.org/10.1177/0893318913520508.

9  H. Purohit dan V. Kumar, “Supply Chain Risk Evaluation: 
Understanding the Technical Risks from the Perspectives of Dubai Logistics 
Supply Chain Companies,” Asia-Pacific Journal of Management Research 
and Innovation, vol. 9, no. 3, hlm. 291–303, 2013.

10  C. Murphy, “Radical company law reform: implications for 
researching companies,” Business Information Review, vol. 20, no. 1, hlm. 
42–50, 2003, doi: https://doi.org/10.1177/026638210302000106

11  A. Patel dan L. Reinsch, “Companies Can Apologize: 
Corporate Apologies and Legal Liability,” Business and Professional 
Communication Quarterly, vol. 66, no. 1, hlm. 9–25, 2003, doi:https://doi.
org/10.1177/108056990306600103.



3■

yang cukup atraktif12. Dalam konteks ini, relevan kiranya 
mendasarkan pembadanan risiko hukum BUMN sebagai 
padanan reformasi perusahaan negara dalam konteks 
global tersebut.13

Secara normatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 
angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang 
Badan Usaha Milik Negara, BUMN adalah badan usaha 
yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 
negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal 
dari kekayaan negara yang dipisahkan. Pengertian ini 
menunjukkan bahwa undang-undang mendefinisikan BUMN 
sebagai badan hukum.14 Sebagaimana diatur undang-
undang, BUMN meliputi 2 (dua) jenis yaitu Persero atau 
Perusahaan Perseroan dan Perum atau Perusahaan Umum 
(Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003). Khusus 
bagi Persero, berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip 
undang-undang perseroan terbatas.15

Sebagai entias bisnis, BUMN menjalankan doktrin 
“fiduciary duty”, di mana direksi bertanggung jawab atas 

12  F. Z. Hu, “Industrial capitalisation and spatial transformation in 
Chinese cities: Strategic repositioning, state-owned enterprise capitalisation, 
and the reproduction of urban space in Beijing,” Urban Studies, vol. 52, no. 15, 
hlm. 2799–2821, 2015, doi: https://doi.org/10.1177/0042098015590989.

13  Alvaro Cuervo-Cazurra, A. Inkpen, A. Musacchio, dan K. Ramaswamy, 
“Governments as owners: State-owned multinational companies,” Journal of 
International Business Studies, vol. 45, hlm. 919–942, 2014, doi: https://doi.
org/10.1057/jibs.2014.43.

14  C. Chistie, “Tinjauan Yuridis Kedudukan BUMN Sebagai Entitas 
Mandiri Badan Hukum dan Tanggung Jawab Dalam Pengelolaan Aset 
Kekayaan BUMN Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 
Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 
Tentang Badan Usaha Milik Negara,” Skripsi Sarjana Universitas Kristen 
Maranatha, 2015.

15  B. Suryani, Tanya Jawa PT Perseroan Terbatas. Jakarta: Laskar 
Aksara,2013.
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segala tindakan perseroan.16 Dalam melakukan tindakan 
tersebut, direksi sebagai organ perseroan harus memiliki 
pemahaman tentang risiko hukum yang mencakup 
konsekuensi hukum dari risiko bisnis dan risiko bisnis 
dengan asal muasal hukum (seperti hukum tidak pasti atau 
produk pekerjaan hukum yang tidak memuaskan). Karena 
itu, meskipun direksi telah melaksanakan kewajiban untuk 
menerapkan manajemen risiko oleh BUMN yang dipimpinnya, 
namun tetap saja kegiatan usaha BUMN itu sendiri masih 
sering menimbulkan berbagai risiko akhir sebagai risiko sisa 
(risk residual) berupa risiko hukum, yang mana dalam hal ini 
adalah berupa kasus-kasus hukum.17

 Dengan pemahaman di atas, maka kemampuan 
membadankan risiko hukum bukan hanya untuk menjaga 
eksistensi pribadi Direksi dari tanggung jawab yang 
dibebankan oleh ketentuan perundang-undangan, akan 
tetapi juga guna menjaga kelangsungan usaha BUMN 
dan menghindarkan perusahaan dari potensi kerugian di 
masa yang akan datang. Manajemen risiko inilah yang 
menjadi pekerjaan rumah rutin setiap tahun bagi BUMN 
di Indonesia karena penerapan manajemen ini merupakan 
sesuatu kewajiban hukum bagi sebuah perusahaan negara. 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka disusun penelitian 
dengan judul “MODEL PEMBADANAN LEGAL RISK BERBASIS 
CORPORATE GOOD GOVERNANCE UNTUK MENUNJANG 
REFORMASI BADAN USAHA MILIK NEGARA” ini.

16  M. Fuady, Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan 
Eksistensinya dalam Hukum Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

17  D. A. C. Smith dan M. J. Trebilcock, “State-Owned Enterprises in 
Less Developed Countries: Privatization and Alternative Reform Strategies,” 
European Journal of Law and Economics, vol. 12, hlm. 217–252, 2001.
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B. Permasalahan
Penelitian dirancang untuk dilaksanakan dalam 2 (dua) 
tahun penelitian. Untuk tahun 1, fokus penelitian diarahkan 
kepada rancang bangun kebijakan yang terkait dengan 
Pemetaan Legal Risk Berbasis Corporate Good Governance 
pada Badan Usaha Milik Negara. Sementara itu, untuk tahun 
2, fokus penelitian adalah memetakan konstruksi ideal dan 
Diseminasi Pemangku Kepentingan yang terkait dengan 
pemetaan Legal Risk berbasis Corporate Good Governance 
pada Badan Usaha Milik Negara. Untuk memberikan 
panduan dalam rangka analisis fokus penelitian tersebut, 
dirumuskan masalah sebagai berikut:

Tahun 1 : Bagaimanakah konstruksi rancang 
bangun kebijakan terkait dengan pemetaan Legal Risk 
berbasis CGG (Corporate Good Governance) pada Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN) ? 

Tahun 2 : Bagaimanakah formulasi model kebijakan dan 
diseminasi pemangku kepentingan terkait dengan pemetaan 
Legal Risk berbasis Corporate Good Governance pada Badan 
Usaha Milik Negara ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Penelitian ini secara umum bertujuan untuk melakukan 
analisis terhadap pembadanan legal risk berbasis corporate 
good governance untuk menunjang reformasi BUMN. Secara 
spesifik tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis dan memberikan penjelasan 
terhadap pemetaan legal risk sehubungan dengan 
penerapan corporate good governance pada BUMN.

2. Menganalisis dan mengembangkan konstruksi 
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ideal legal risk sehubungan dengan penerapan 
corporate good governance pada BUMN.

Manfaat penelitian ini dapat dirinci menjadi manfaat 
bagi penentu kebijakan, manfaat untuk ilmu pengetahuan, 
manfaat bagi praktisi, dan manfaat bagi peneliti lain.

1. Manfaat bagi penentu kebijakan, yaitu hasil 
penelitian diharapkan n memberikan sumbangan 
pemikiran kepada pemerintah, khususnya 
Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dalam 
merancang dan memantau pelaksanan legal risk 
pada BUMN.

2. Manfaat bagi praktisi, yaitu hasil penelitian 
diharapkan memberikan informasi kepada pelaku 
usaha BUMN sehubungan dengan analisis legal 
risk dalam kegiatan perseroan.

3. Manfaat bagi ilmu pengetahuan, yaitu hasil 
penelitian ini diharapkan memberikan data 
dasar (benchmark data), bagi penelitian lebih 
lanjut mengenai legal risk sehubungan dengan 
penerapan corporate good governance pada BUMN.

4. Manfaat bagi peneliti lain, yaitu hasil penelitian 
ini diharapkan dapat memberikan informasi 
terbaru bagi peneliti lain yang ingin mengetahui 
lebih mendalam mengenai legal risk sehubungan 
dengan penerapan corporate good governance 
pada BUMN.
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A. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian socio legal research. 
Dalam penelitian ini, Hukum, preskripsi hukum dan definisi 
hukum tidak diasumsikan atau diterima begitu saja, tetapi 
dianalisis secara problematik dan dianggap penting untuk 
dikaji kemunculan, artikulasi, dan tujuannya.18

B. Kebaruan Penelitian
Penelitian ini menawarkan kebaruan pemetaan faktor-
faktor legal risk berbasis corporate good governance 
secara komprehensif dengan sudut pandang hukum dan 
manejemen. Kebaruan lain dari penelitian ini adalah tidak 
menggunakan data-data sekunder seperti kebanyakan 
literatur akan tetapi menggunakan data primer dari pelaku 
BUMN yang merupakan mitra research group.

C. Sumber Informasi Penelitian
1. Sumber informasi penelitian meliputi:

Data primer, yaitu bahan dan data yang diperoleh dari 
wawancara terhadap :

a. Sekretaris Perusahaan pada BUMN sektor 
perdagangan besar dan eceran;

18  R. Banakar dan M. Travers, “Law, Sociology and Method,” dalam 
Theory and Method in Socio-Legal Research, R. Banakar dan M. Travers, Ed. 
Onati: Hart Publishing Oxford and Portland Oregon, 2005.

BAB II METODE PENELITIAN
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b. Sekretaris Perusahaan pada BUMN sektor farmasi 
dan industri pengolahan; dan

c. Sekretaris Perusahaan pada BUMN sektor 
pertambagan dan penggalian.

Pemilihan terhadap data primer di atas didasarkan 
kepada purposive sampling di hadapan 13 sektor usaha 
BUMN dan memiliki ketercakupan besar dalam peran dalam 
sektor perekonomian di Indonesia.

2. Data sekunder, yaitu data pelengkap, berupa peraturan 
perundang-undangan yang meliputi:

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha 
Tidak Sehat;

b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara;

d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas;

e. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-
01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik (Good Corporate Govarnance) 
pada Badan Usaha Milik Negara; dan

f. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-
12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan 
Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik 
Negara.
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D. Teknik Analisis Data Penelitian
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A. TINJAUAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL
1. Definisi Negara

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian negara 
adalah organisasi di suatu wilayah yang mempunyai 
kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat; kelompok 
sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang 
diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang 
efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga 
berhak menentukan tujuan nasionalnya.19 Menurut F. Isjwara 
dikutip Dari buku Ni‟matul Huda dalam buku ”Ilmu Negara” 
Istilah Negara diterjemahkan dari kata-kata asing Staat 
(bahasa Belanda dan Jerman); State (bahasa Inggris); Etat 
(bahasa Prancis). Istilah Staat mempunyai sejarah sendiri. 
Istilah itu mula-mula dipergunakan dalam abad ke-15 di 
Eropa Barat.Anggapan umum yang iterima bahwa kata staat 
(state, etat) itu dialihkan dari kata bahasa Latin status atau 
statum.20

Konsepsi Kelsen mengenai Negara menekankan bahwa 
Negara merupakan suatu gagasan tekhnis semata-mata 
yang menyatakan fakta bahwa serangkaian kaidah hukum 
tertentu mengikat sekelompok individu yang hidup dalam 

19  Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2007. Kamus 
Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. hlm. 777.
20  Ni’matul Huda. 2013. Ilmu Negara. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 1.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN
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suatu wilayah teritorial terbatas.21

Negara merupakan suatu lembaga, yaitu satu sistem 
yang mengatur hubungan yang ditetapkan oleh manusia 
antara mereka sendiri sebagai satu alat untuk mencapai 
tujuan yang paling pokok di antaranya ialah satu sistem 
ketertiban yang menaungi manusia dalam melakukan 
kegiatan. Negara adalah lanjutan dari keinginan manusia 
hendak bergaul antara seorang dengan orang lainnya dalam 
rangka menyempurnakan segala kebutuhan hidupnya.22 

Negara merupakan subjek utama hukum internasional. 
Beberapa sarjana telah mengemukakan pendapatnya 
mengenai definisi negara. Henry C. Black mendefinisikan 
negara sebagai sekumpulan orang yang secara permanen 
menempati suatu wilayah yang tetap, diikat oleh ketentuan-
ketentuan hukum yang melalui pemerintahannya, 
mampu menjalankan kedaulatannya yang merdeka dan 
mengawasi masyarakat dan harta bendanya dalam wilayah 
perbatasannya, mampu menyatakan perang dan damai 
serta mampu mengadakan hubungan internasional dengan 
masyarakat internasional lainnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Konvensi Montevindo 
tahun 1933 mengenai Hak-hak dan Kewajiban-Kewajiban 
Negara mengemukakan karakteristik-karakteristik negara 
yang merupakan subjek hukum internasional sebagai 
berikut:23

a. Penduduk yang tetap. 

Penduduk merupakan kumpulan individu-individu 
21  J.G.Starke. 1989. Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh. 
Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 128.
22  J.J. Brierly.1996. Hukum Bangsa-Bangsa: Suatu Pengantar Hukum 
Internasional. Diterjemahkan oleh Moh. Radjah. Jakarta: Bhratata. hlm. 97.
23  Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar. 2006. Hukum Internasional 
Kontemporer. Bandung: Refika Aditama. hlm. 2
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yang terdiri dari dua kelamin tanpa memandang 
suku, bahasa, agama, dan kebudayaan yang hidup 
dalam suatu masyarakat dan yang terikat dalam 
suatu negara melalui hubungan yuridik dan politik 
yang diwujudkan dalam bentuk kewarganegaraan. 
Penduduk merupakan unsur pokok bagi pembentukan 
suatu negara. Suatu pulau atau suatu wilayah tanpa 
penduduk tidak mungkin menjadi suatu negara. 
Syarat penting untuk unsur ini yaitu bahwa rakyat 
atau masyarakat ini harus terorganisir dengan baik 
(organized population). Sebab sulit dibayangkan, suatu 
negara dengan pemerintahan terorganisir dengan baik 
hidup berdampingan dengan masyarakat disorganized. 

b. Wilayah yang Tetap. 

Wilayah yang tetap adalah suatu wilayah yang 
dimukimi oleh penduduk atau rakyat dari negara itu. 
Agar wilayah itu dapat dikatakan tetap atau pasti 
sudah tentu harus jelas batas-batasnya. Wilayah 
suatu negara terdiri dari daratan, lautan, dan udara 
diatasnya.

c. Pemerintah. 

Sebagai suatu person yang yuridik, negara 
memerlukan sejumlah organ untuk mewakili dan 
menyalurkan kehendaknya. Lauterpacht menyatakan 
bahwa adanya unsur pemerintah merupakan syarat 
terpenting untuk adanya suatu negara. Jika pemerintah 
tersebut ternyata secara hukum atau secara faktanya 
menjadi negara boneka atau negara satelit dari suatu 
negara lainnya, maka negara tersebut tidak dapat 
digolongkan menjadi negara. 
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d. Kemampuan untuk melakukan hubungan dengan 
negara-negara lain. 

Untuk unsur keempat Oppenheim-Lautherpacht 
menggunakan kalimat pemerintah yang berdaulat 
(sovereign), yaitu kekuasaan yang tertinggi yang 
merdeka dari pengaruh suatu kekuasaan lain di 
muka bumi. Kedaulatan dalam arti sempit berarti 
kemerdekaan yang sepenuhnya, baik ke dalam 
maupun ke luar batas-batas negeri.

Dari keempat unsur diatas, unsur keempat yang 
paling penting berdasarkan hukum internasional. 
Unsur ini pula yang membedakan negara dengan unit-
unit yang lebih kecil seperti anggota-anggota federasi 
atau protektorat-protektorat yang tidak menangani 
sendiri urusan luar negerinya dan tidak diakui oleh 
negaranegara lain sebagai anggota masyarakat 
internasional yang mandiri.24

Menurut Usman, para ahli ketatanegaraan masih 
memiliki keanekaragaman persepsi dalam memberikan 
definisi mengenai apa itu negara, baik dipandang dari 
sudut kedaulatan (kekuasaan) ataupun negara dinilai 
dari perspektif peraturan (kajian hukum).25 Menurut 
Aristoteles (384-322 SM) yaitu salah seorang filsuf 
zaman Yunani, memberikan definisi tentang negara 
yaitu suatu kekuasaan masyarakat (persekutuan dari 
pada keluarga dan sekumpulan tempat tinggal) yang 
bertujuan untuk mencapai kebaikan yang tertinggi 
bagi umat manusia.26

24  Op.Cit. hlm. 7
25  Usman. 2015. Negara dan Fungsinya (Telaah atas Pemikiran 
Politik). Jurnal Al-Daulah Volume 4 Nomor 1 Juni 2015. Makassar: Fakultas 
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin. hlm. 132.
26  Ibid.
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Menurut Krasner merumuskan negera sebagai 
sejumlah peran dan institusi yang memiliki dorongan 
dan tujuan khusus yang berbeda dari kepentingan 
kelompok tertentu mana pun dalam masyarakat.27 
Menurut Eric Nordlinger melihat negara sebagai 
semua individu yang memegang jabatan di mana 
jabatan tersebut memberikan kewenangan kepada 
invidu-individu untuk membuat dan menjalankan 
keputusan-keputusan yang dapat mengikat pada 
sebagian atau keseluruhan dari segmen- segmen 
dalam masyarakat.28 

Roger F. Solteau misalnya, dalam bukunya 
Introduction to Politics mengtakan:“ ilmu politik 
mempelajari Negara, tujuan Negaranegara … dan 
lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-
tujuan itu, hubungan antara Negara dan warganya 
serta hubungan antar Negara “(Political Science is the 
study of the state, its aim and purposes … the institutions 
by which these are going to be realized, its relations with 
its individual members, and other state).”29 

2. Teori Negara Hukum

Dalam pengertian Negara Hukum Klasik terdapat 
dua tipe pokok negara hukum, yaitu:

a. Tipe Eropa Kontinental, yang berdasarkan pada 
kedaulatan hukum (rechtsouvereiniteit), yang 
berintikan Rechtstaat (negara hukum) 

27  Stephen Krasner. 1978. Defending the National Interest: Raw 
Materials and U.S> Foreign Policy. Princeton: Princeton University Press. hlm. 
110.
28  Eric Nordlinger. 1981. On the Autonomy of Democratic State. USA: 
Harvard University Press. hlm. 29.
29  Dikutip dalam buku Miriam Budiardjo. 1991. Dasar-Dasar Ilmu 
Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm. 48.
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b. Tipe Anglo Saxon, yang berintikan The Rule of Law; 

c. Rechtstaat adalah sebuah konsep dalam pemikiran 
hukum Eropa Kontinental yang awalnya dipinjam 
dari hukum Jerman, yang dapat diterjemahkan 
sebagai “legal state”, “state of law”, “state of justice”, 
or “state of rights” dimana pelaksanaan kekuasaan 
pemerintahan yang dibatasi oleh hukum.30

Frederich Stahl mengungkapkan setidaknya terdapat 4 
unsur dari Rechstaat, yaitu:31 

a. Jaminan terhadap Hak Asasi Manusia; 

b. Adanya pembagian kekuasaan; 

c. Pemerintah berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan; 

d. Adanya Peradilan Administrasi Negara yang 
berdiri sendiri (independent).

Istilah The Rule of Law ditemukan dalam buku AV. Dicey 
yang berjudul Introduction To The Study Of The Constitution 
(1952). Di dalam buku yang banyak dipakai dalam kajian 
tentang negara hukum ini, Dicey menjelaskan keunikan 
cara berhukum orang-orang Inggris yang menganut sistem 
common law. Dicey menarik garis merah dari cara berhukum 
tersebut sebagai sebuah konsep The Rule of Law dimana 
masyarakat dan pemerintah taat dan patuh kepada hukum 
sehingga ketertiban dapat dinikmati bersama- sama yang 
tidak ditemukan di beberapa negara Eropa lainnya.32 

30  Friedrich Hayek. 1960. The COnstitution of Liberty. Chicago: 
University of Chicago Press. hlm. 199.
31  Adi Sulistiyono. 2007. Negara Hukum, Kekuasaan, Konsep, dan 
Paradigma Moral. Surakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) 
dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press). 
32  A.V. Dicey. 1952. Introduction to The Study of the Law of the 
Constitution. London: Mc Milan and Co. Limited St. Martin’s Street. http://
www.constitution.org/cmt/avd/lawcon.html Diakses pada tanggal 27 Juni 
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A.V. Dicey dalam Philippus M. Hadjon menguraikan 
adanya 3 unsur penting dalam setiap negara hukum yang 
disebutnya dengan istilah “The Rule of Law”, yaitu:33 

a. Supremacy of Law yaitu dominasi dari aturan-
atauran hukum untuk menentang dan meniadakan 
kesewenang-wenangan, dan kewenangan bebas 
yang begitu luas dari pemerintah; 

b. Equality Before the Law yaitu persamaan di hadapan 
hukum atau penundukan yang sama dari semua 
golongan kepada ordinary law of the land yang 
dilaksanakan oleh ordinary court ini berarti tidak 
ada orang yang berada diatas hukum, baik pejabat 
maupun warga negara biasa, berkewajiban untuk 
mentaati hukum yang sama; 

c. Due Prosess of Law atau terjaminnya hak-hak manusia 
oleh konstitusi yang merupakan hasil dari “the ordinary 
law of land”, bahwa hukum konstitusi bukanlah 
sumber, akan tetapi merupakan konsekwensi dari 
hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan 
oleh peradilan, singkatnya prinsipprinsip hukum 
privat melalui tindakan peradilan dan parlemen 
sedemikian diperluas sehingga membatasi posisi 
crown dan pejabat. 

Dalam perkembangan konsep negara hukum, ada 
upaya untuk menghilangkan batasan pengertian negara 
hukum antara Rechtstaat dan The Rule of Law, seperti halnya 
berangkat dari embrio pemikiran para penggagas negara 
hukum, seperti John Lock dan Montesquieu. Brian Tamanaha 

pukul 19.52 WIB. 
33  Philiphus M. Hadjon. 2007. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di 
Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh 
Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan 
Administrasi, Jakarta: Peradaban. hlm. 75.
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mencoba melakukan terobosan dengan memformulasikan 
sebuah alternatif baru dalam konsep negara hukum, dimana 
Brian Tamanaha menawarkan pemisahan konsep The Rule 
of Law kedalam dua kategori dasar, formal dan substantif, 
yang kedua-duanya masing-masing memiliki tiga cabang 
atau format yang berbeda-beda.34

Di dalam konsep Rule by Law merupakan sebuah 
gagasan bahwa hukum adalah sarana negara melakukan 
urusan, segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, 
harus sesuai dengan aturan hukum. Sehingga apapun 
yang dikatakan oleh hukum adalah suatu perintah yang 
harus dilaksanakan oleh pemerintah, dan pemerintah lebih 
memilih konsep Rule by Law sebagai cara karena dianggap 
paling nyaman untuk memerintah. Rule by Law merupakan 
antithesis sebagai pelaksanaan kekuasaan kesewenang-
wenangan oleh negara atau pemerintah. Rule by Law bagian 
dari bentuk konsep formal di dalam sistem teori negara 
hukum Rule of Law.35

Di dalam catatan sejarah diungkapkan bahwa konsep 
negara hukum dapat dibedakan menurut konsep Eropa 
Kontinental yang biasa dikenal dengan Rechtsstaat dan 
dalam konsep Anglo Saxon dikenal dengan Rule of Law. 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Rechtsstaat 
tersebut direduksi dalam sistem hukum yang dinamakan 
Civil Law atau yang biasa kita sebut dengan Modern Roman 
Law. Konsep Rechtsstaat ini ditelaah secara historis 
merupakan penentangan secara tajam atas pemikiran kaum 
Hegelianisme yang mengembangkan absolutisme, jadi dapat 
dikatakan sebagai revolusioner. Berbeda dengan Rule of 
Law yang berkembang dengan metode evolusioner, yang 

34  Brian Z. Tamanaha. 2004. On The Rule of Law, History, Politics, 
Theory. United Kingdom: Cambridge University Press. hlm. 91.
35  Ibid.
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direduksi dalam sistem hukum Common Law.36

Setelah menelaah pendapat para ahli hukum tata 
negara, Teguh Prasetyo mengemukakan bahwa secara 
formal istilah negara hukum dapat disamakan dengan 
Rechtsstaat ataupun Rule of Law, karena ketiga istilah ini 
memiliki arah dan tujuan yang sama menghindari adanya 
kekuasaan yang bersifat absolut dan mengedepankan serta 
menyatakan adanya pengakuan serta perlindungan akan 
hak-hak asasi manusia. Adapun perbedaan yang dapat 
diungkapkan hanya terletak pada segi historis masing-
masing tentang sejarah dan sudut pandang suatu bangsa.37

Layaknya ahli-ahli Hukum Eropa Kontinental seperti 
Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl menggunakan 
istilah rechtsstaat sedangkan para ahli Anglo-Saxon seperti 
Dicey memakai istilah Rule of Law. Mungkin penyebutan ini 
hanyalah bersifat teknis yuridis untuk mengungkapkan suatu 
kajian ilmu bidang hukum yang memiliki pembatasan karena, 
bagaimanapun juga, paham klasik akan terus mengilhami 
pemahaman para ahli-ahli hukum seperti halnya konsep 
negara tidak dapat campur tanan dalam urusan warganya, 
terkecuali dalam hal yang menyangkut kepentingan umum 
seperti adanya bencana atau hubungan antar-negara. 
Konsepsi ini yang dikenal dengan “Negara adalah Penjaga 
Malam” (Nachtwachterstaat).38 Dalam suasana alam pikiran 
semacam inilah timbul dan berkembang gejala “welfare 
state” sebagai jawaban para pemikir kenegaraan terhadap 
keburukan- keburukan sosial yang ditimbulkan konsep 

36  Philipus M. Hadjon. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat 
Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penerapannya oleh 
Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan 
Administrasi Negara. Surabaya: Bina Ilmu. hlm. 90.
37  Teguh Prasetyo. 2010. “Rule of Law Dalam Dimensi Negara Hukum 
Indonesia”. Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum Edisi Oktober 2016. hlm. 136.
38  Ibid
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negara yang berideologi liberal individualis kapitalistik dan 
konsep negara yang berideologi socio-capitalist state.39 

Ide negara kesejahteraan lahir sebagai jawaban atas 
keburukan- keburukan sosial yang ditimbulkan konsep 
negara berideologi liberal individual kapitalistik dan konsep 
negara sosio-kapitalis. Ideologi negara kesejahteraan 
(welfare state) menjadi landasan kedudukan dan fungsi 
pemerintah (bestuurfunctie) oleh negara-negara modern. 
Konsep negara kesejahteraan lahir atas dasar pemikiran 
untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap 
penyelenggaraan kekuasaan negara, khususnya eksekutif 
yang pada pasa monarki absolut telah terbukti banyak 
melakukan penyalahgunaan kesalahan.40

Berdasarkan uraian di atas bisa dipahami apabila 
konsep negara hukum memiliki karakteristik berbeda-beda 
untuk setiap negara, sehingga di Indonesia dikenal konsep 
Negara Hukum Pancasila. Padmo Wahyono mengatakan 
bahwa pola yang diambil tidak menyimpang dari konsep 
negara hukum pada umumnya, namun dikodifikasikan 
dengan situasi Indonesia atau digunakan dengan ukuran 
pandangan hidup atau pandangan negara kita.41

Negara sebagai tempat untuk meningkatkan 
perkembangan makro ekonomi memegang peranan 
penting dalam meningkatkan kesejehteraan masyarakat 
di dalamnya.42 Ketidakpuasan pengembangan konseptual 
terhadap teori neo klasikal dalam menghadapi perkembangan 

39  W. Riawan Tjandra. 2008. Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta. hlm. 23.
40  Ibid.
41  Juniarso Ridwan dan Ahmad Sodik. 2009. Hukum Administrasi 
Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik. Bandung: Nuansa. Hlm. 24.
42  Angel de la Fuente. 2000. “Convergence Across Countries and 
Regions: Theory and Empirics”. European Investment Bank (EIB) Volume 5 
Issue 2. Luxembourg: Eorupean Investment Bank. hlm.25.
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masif terhadap teknologi, memicu masifnya penemuan 
teori baru yang bersifat dinamis sesuai perkembangan 
masyarakat.43 Peningkatan ekonomi sebagai prioritas 
pengembangan telah dilakukan banyak negara, baik oleh 
negara maju ataupun negara berkembang.44 

Tidak terkecuali Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 termasuk 
dalam negara bertipe welfare. Sesuai dengan UUD 1945 
fungsi Negara Republik Indonesia dapat dijabarkan sebagai 
berikut:45 

a. Tugas keamanan, pertahanan dan ketertiban (defence, 
security and protection function) penjabaran fungsi ini 
Negara harus mempertahankan apabila ada serangan 
dari luar dan rongrongan atau pemberontakan dari 
dalam, pencegahan terhadap pencurian kekayaan di 
lautan serta kekayaan alam lainnya, baik di laut maupun 
di udara, pelanggaran wilayah oleh angkatan perang 
asing, dan sebagainya. Termasuk juga dalam fungsi ini 
perlindungan terhadap hak milik dan hak-hak lainnya 
sesuai yang akan diatur dalam peraturan perundang-
undangan. 

b. Tugas kesejahteraan atau welfare state function tugas 
ini pun dalam arti yang seluas-luasnya termasuk social 
service dan social welfare, seperti bantuan bencana alam, 
kemiskinan, pengangguran, penentuan upah minimun, 

43  Ibid.
44  Ozgur Bayram Soylu, Ismail Cakmak, & Fatih Okur. 2018. “Economic 
Growth and Unemployment Issue: Panel Data Analysis in Eastern Europeuan 
Countries”. Journal of International Studies Volume 11 Edition 1. hlm. 93. 
doi:10.14254/2071-8330.2018/11-1/7 
45  Philipus M. Hadjon. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat 
Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penerapannya oleh 
Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan 
Administrasi Negara. Surabaya: Bina Ilmu. hlm. 91.
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bantuan kesehatan, panti asuhan dan lain-lain. Yang 
jelas seluruh kegiatan yang ditujukan terwujudnya 
kesejahteraan masyarakat serta keadilan bagi seluruh 
rakyat Indonesia. 

c. Tugas pendidikan (educational function) ini pun harus 
ditafsirkan dalam arti seluas-luasnya. Termasuk dalam 
fungsi ini misalnya tugas untuk penerangan umum, 
nation character building, peningkatan kebudayaan dan 
lain-lain.

d. Tugas untuk mewujudkan ketertiban serta kesejahteraan 
dunia (world peace and human welfare) dalam arti yang 
paling luas. Dalam politik bebas aktif, Negara Republik 
Indonesia ikut menciptakan kedamaian yang kekal dan 
abadi bagi kehidupan manusia pada umumnya.46

Marsilam Simanjuntak mengatakan bahwa dengan 
dilakukannya beberapa kali amandemen terhadap Undang-
Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia 
semakin kukuh sebagai negara hukum yang hidup di tengah-
tengah peradaban yang maju dan modern, negara hukum yang 
melaksanakan demokrasi dan memperjuangkan hak-hak asasi 
manusia secara lebih proresif.47

Menurut Hamid S. Atamimi Negara Indonesia sejak didirikan 
telah bertekad menetapkan diri sebagai negara yang berdasar 
atas hukum, sebagai Rechtsstaat. Bahkan rechtsstaat Indonesia 
itu ialah rechtsstaat yang “memajukan kesejahteraan umum”, 
“mencerdaskan kehidupan bangsa” dan mewujudkan suatu 
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Rechtsstaat itu ialah 
rechtsstaat yang materiil, yang sosialnya, yang oleh Bung Hatta 
46  Muchsan. 2000. Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat 
Pemerintah dan Peradilan Tata Negara di Indonesia. Yogyakarta: Liberty. hlm. 
8.
47  Prajudi Atmosudirjo. 1994. Hukum Administrasi Negara. Bogor: 
Ghalia Indonesia. hlm. 161.
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disebut negara pengurus, suatu terjemahan Verzorgingsstaat.48 

Bagir Manan menyebutkan bahwa dimensi sosial ekonomi 
dari negara berdasar atas hukum adalah berupa kewajiban 
negara dan pemerintah untuk mewujudkan dan menjamin 
kesejahteraan sosial (kesejahteraan umum) dalam suasana 
sebesar-besarnya kemakmuran menurut asas keadilan sosial 
bagi seluruh rakyat. Dimensi ini secara spesifik melahirkan 
paham negara kesejahteraan (Verzorgingsstaat, welfare state).49

Jika adanya kewajiban pemerintah untuk memajukan 
kesejahteraan umum itu merupakan ciri konsep negara 
kesejahteraan, Indonesia tergolong sebagai negara kesejahteraan, 
karena tugas pemerintah tidaklah hanya di bidang pemerintahan 
saja, melainkan harus juga melaksanakan kesejahteraan 
sosial dalam rangka mencapai tujuan Negara, yang dijalankan 
melalui pembangunan nasional. Secara konsitusional negara 
dan pemerintah wajib mengatur dan mengelola perekonomian, 
cabang-cabang produksi, dan kekayaan alam dalam rangka 
mewujudkan “kesejahteraan sosial”, memelihara fakir miskin 
dan anak-anak telantar, serat memberikan jaminan sosial dan 
kesehatan bagi warga negara, seperti yang ditentukan dalam Bab 
XIV Pasal 33 dan 34 UUD NRI 1945. Berdasarkan uraian-uraian 
di atas bisa dikemukakan bahwa Negara Kesatuan Republik 
Indonesia adalah negara hukum yang menganut desentralisasi 
dan berorientasi kesejahteraan.

3. Teori Negara 

Teori statis klasik mengenai keabsahan negara sebagai 
pemangku hak kedaulatan teritorial, seperti disarikan oleh, 
menyebutkan bahwa suatu negara mendapatkan kedaulatan 
dalam suatu wilayah karena ia mampu menciptakan dan 
48  Op.Cit. hlm. 165.
49  Ibid.
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mempertahankan tertib sosial, dan meningkatkan kesejahteraan 
hidup penduduk yang tinggal di area kekuasaan negara 
bersangkutan. Cara berfikir ini disebut juga teori negara 
utilitarian.50 

Walaupun klaim utilitarian bisa dengan mudah diterima 
sebab dalam dunia modern, negara menjadi satu satunya institusi 
terorganisir yang mampu menegakan tatanan masyarakat, ada 
kebingungan yang mengemuka khusus menyangkut seberapa 
besar ukuran negara yang secara efektif akan dapat membina 
orde sivil. Ada yang berpendapat bentuk negara kecil (small 
state) lebih efektif daripada negara besar, dan karena itu negara 
harus dibagi menjadi unit-unit yang lebih kecil dalam konteks 
struktur maupun teritori, sehingga kontrol sosial lebih mudah 
diterapkan.51 

Di sisi lain, penganut gagasan empire state menolak asumsi 
teori small state. Menurut teori empire state, negara-negara yang 
terpisah-pisah sebaiknya dipersatukan oleh satu negara kuat 
dan besar, dianeksasi, supaya tercipta sistem bernegara yang 
lebih kokoh dan stabil. Berikutnya mungkin akan ada pendapat 
mengenaisuatu negara yang dapat mengklaim hak kedaulatan 
teritorial karena menganggap perfomanya dalam menjamin 
tertib sosial lebih superior dibandingkan negara rival.52 

Satu hal yang terlewatkan oleh versi utilitarian teori statis 
ialah konsiderasi yang menghubungkan eksistensi negara 
dengan teritori khusus. Jalan keluarnya antara lain yang telah 
dirumuskan oleh Dudley Knowles yakni melalui pemberian 

50  Richard Foley. 2007. “Plato‟s undividable line contradiction and 
method in Republic VI”. Journal of the History of Philosophy Volume 46 Edition 
1. USA: John Hopkins University Press. hlm 1-23..
51  Lee D & Smith N (2010) Small state discourses in the international 
political economy. Third World Quarterly 37(1) 1091-1105. 
52  J. Mc Cornick. 2007. The European Superpower. New York: Palgrave 
Macmillan. hlm. 12.
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legitimasi tambahan kepada pemerintahan negara berdaulat 
untuk menguasai penduduk lokal di wilayah bersangkutan. 
Gagasan ini menyiratkan gaya filsafat politik Kantian yang cukup 
kental dengan dua karakteristik:53

a. Negara yang mampumembangun tertib sosial dan 
menegakkan keadilan sosial menurut standar yang 
cukup tinggi.

b. Kehadiran negara merepresentasikan identitas kolektif 
kelompok individu di dalam wilayah yang dikontrol.

Revisi Kantian memberi sumbangan pemikiran teori statis 
khususnya dalam menanggapi kontroversi kolonialisme dan 
separatisme sebagai representasi aspirasi penduduk lokal. 
Kolonialisme jelas tidak mewakili aspirasi penduduk wilayah 
jajahan, biarpun mereka menikmati tertib sosial dan promosi 
kesejahteraan. Pada kasus tertentu, gerakan separatis mungkin 
merupakan manifestasi keinginan dan identitas masyarakat 
lokal, namun perlu diingat bahwa koneksi antara negara/
institusi politik dengan penduduk yang diwakili diterapkan tidak 
dengan cara otoriter. Akhirnya, teori statis Kantian menyatakan 
bahwa negara memiliki hak kedaulatan teritorial karena berhasil 
memperoleh mandat dari penduduk yang diwakili. Ini berarti ada 
kontradiksi internal dalam konteks negara bukan pemilik utama 
kedaulatan teritori; sesuatu yang dicari tahu melalui perspektif 
utilitarian.54 

Anna Stilz55 dalam bukunya Nation, State, and Territory 
(2011:154-166) mencoba untuk merespon kesenjangan antara 
harapan dan konstruksi teori utilitarian dengan mengusulkan 
agar individu yang mendiami suatu wilayah, yang diwakili oleh 
53  D. Knowles. 2001. Political Philosophy. London: Routledge. hlm. 19.
54  A. Kaufmann. 1999. Welfare in the Kantian State. New York: Oxford 
University Press. Hlm. 112.
55  Lihat : A. Stilz. 2011. “Nations, States, and Territory”. Ethics Law 
Journal Volume 121 Edition 3. USA: Princeton University. hlm. 158 – 166.



25■

negara, dilihat cukup sebagai pemilik hak untuk tinggal (the 
right of occupancy) dan hak untuk menjadi bagian dari penduduk 
(residence). Hak ini tentu saja kurang memberatkan apabila 
dibandingkan dengan tuntutan hak kedaulatan teritorial secara 
utuh Pertanyaannya bilamana individu mempunyai hak untuk 
bermukim? menjelaskan ada tiga kriteria; 1) seseorang yang 
tinggal di area secara terus menerus hingga sekarang, serta 
berhasil memberdayakan wilayah yang ditinggali; 2) aturan legal 
di wilayah tempat tinggal dijadikan referensi untuk membentuk 
struktur hubungan sosial; dan 3) keberadaan individu atau pun 
kelompok baru di suatu tempat tidak mengakibatkan penyingkiran 
komunitas lama dari habitat mereka.56 

Prasyarat yang ketiga ditujukan untuk mendelegitimasi 
hak kedaulatan teritorial yang diakui oleh para agresor asing 
yang melalui pemaksaan atau kekerasan bersenjata membuat 
struktur hubungan, tujuan dan pola sosial setelah mengusir 
warga lokal dari rumah mereka. Posisi argumentatif Stilz tidak 
bisa mengatasi persoalan turunan yang misalnya muncul pada 
pemukiman di mana individu-individu yang berada di sana dinilai 
secara salah walaupun mereka tidak pernah terlibat dalam 
tindakan yang patut disalahkan. Kritik ini terbukti pada label yang 
diterima oleh keturunan dari para penakluk wilayah dan pendiri 
kolonialisme.57 

Mereka dapat memenuhi seluruh ketentuan untuk 
mendapatkan hak tinggal, dan kemudian negara yang mewakili 
pun punya hak kedaulatan teritorial. Kasus yang juga tidak 
bisa merujuk pada teori Stilz ialah bila di suatu wilayah terjadi 
pembasmian etnik yang dilakukan oleh milisia yang berasal 
dari salah satu etnik tertentu yang telah hidup berdampingan 
dengan etnik-etnik lainnya. Etnik yang selamat kemudian 
56  A. Stilz. 2011. “Nations, States, and Territory”. Ethics Law Journal 
Volume 121 Edition 3. USA: Princeton University. hlm. 191.
57  A. Slitz. Op.Cit. hlm. 192.
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pergi ke wilayah lain dan mengklaim hak untuk tinggal di 
sana, selanjutnya negara yang merepresentasikan mereka 
pun terlegitimasi untuk menerapkan kedaulatan teritorial. Dua 
pengecualian ini mengindikasikan kalau hak untuk tinggal yang 
boleh diberlakukan bagi kelompok individu tidak cukup lengkap 
dan kuat buat dijadikan sebagai dasar penetapan hak kedaulatan 
teritorial negara yang mewakili warga negara.58 

Baik pendekatan teoritis utilitarian maupun posisi yang lebih 
analitis dari Stilz mengenai justifikasi etiologis hak kedaulatan 
teritorial negara mengilustrasikan fakta berorientasi pada masa 
kini, dalam konteks kedua pendekatan hanya mengkonfirmasi 
klaim negara atas kedaulatan teritorial berdasarkan pada 
kemampuan pemerintah untuk memenuhi standar kinerja dan 
legitimasi formal. Masa lalu tidak menjadi ukuran signifikan, 
kecuali ditemukan bukti konkrit yang menjelaskan kebijakan 
negara di masa lampau berimplikasi secara langsung dan nyata 
terhadap masa depan komunitas yang berada dalam yurisdiksi.59 

Kemudian muncul pertanyaan apakah mungkin untuk 
mengkonstruksi sebuah teori kedaulatan teritorial yang tetap 
terpusat pada aktor negara, namun mampu berwawasan historis 
yang konsisten, atau paling tidak sebuah wacana epistemologi 
kedaulatan teritorial yang mengizinkan kejadian masa silam 
untuk menjadi satu bagian referensi standar legitimasi hak 
istimewa negara terhadap penduduk dan area saat ini. Usaha 
demikian telah dilakukan oleh misalnya Cara Nine (2008:142) 
yang berargumen “...on a Lockean theory of desert claims to land, 
states can come to deserve rights to land‟.60 

Nine mengembangkan argumentasi dengan mengusulkan 
relasi antara negara sebagai institusi formal yang menjalankan 
58  A. Slitz. Op.Cit. hlm. 193.
59  C. Nine. 2008. A “Lockean Theory of Territory”. Political Studies 
Journal. USA: SAGE Publications. hlm. 19.
60  C. Nine. Op.Cit. hlm. 20.
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kekuasaan dan memonopoli kewenangan dengan individu 
masyarakat yang bernaung di bawah yurisdiksi pemerintahan. 
Menurut Nine negara harus dipandang sebagai “...at least in part, 
the manifestation of the coordinated efforts of individual members 
of the state”.61 

B. Kerangka Teoritik Badan Usaha Milik Negara dan 
Pembadanan Legal Risk
1. Tinjauan tentang Badan Usaha Milik Negara dan Pembadanan 

Legal Risk Manajemen.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha 
yang seluruh atau sebagaian besar modalnya berasal dari 
kekayaan negara yang dipisahkan, merupakan salah satu pelaku 
ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, di samping 
usaha swasta dan koperasi. BUMN merupakan salah satu wujud 
nyata Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) memiliki 
posisi strategis bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Agar 
pemerintahan dapat berjalan dengan baik, negara mendirikan 
BUMN untuk mengusahakan kekayaan alam tersebut demi 
kemakmuran rakyat.62

Sebagai pelaku ekonomi, BUMN harus menjadi perhatian 
utama dalam memajukan perekonomian indonesia serta 
mewujudkan indonesia yang lebih makmur dan mampu berperan 
dalam persaingan perekonomian global. Dalam perkembangannya, 
BUMN khususnya BUMN Persero menghadapi resiko kerugian 
yang menjurus pada kebangkrutan, mana kala pengelolaannya 
dilakukan secara tidak profesional, tidak berdasarkan prinsip-

61  Ibid. hlm. 159-160.
62  I Made Asu Dana Yoga Arta. 2017. “Status of Ownership of State-
Owned Enterprise (BUMN) Persero After Respected by Private Parties”. 
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Volume V Nomor 2 Agustus 2017. 
Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram. hlm. 178.
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pronsip efesiensi dan tidak diterapkannya prinsip tata kelola 
perusahaan yang baik. Pengelolaan kekayaan negara belum 
sesuai dengan yang diharapkan, banyak- nya permasalahan 
yang dihadapi karena pengelolaannya atau administrasinya yang 
tidak tertib, yaitu dengan banyaknya kejadian di mana aset/ milik 
negara/daerah tidak dapat dikuasainegara/pemerintah daerah 
dan bisa lepas dari kepemilikan negara/daerah.63

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2003 tantang Badan Usaha Milik 
Negara menyatakan Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya 
disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian 
besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara 
langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.64

Pasal 1 angka (2) Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya 
disebut Persero, adalah BUMN yang bentuknya perseroan 
terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau 
paling sedikitnya 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki 
oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar 
keuntungan, dan Pasal 4 angka 2 disebutkan penyertaan modal 
negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN 
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. 
Setiap penyertaan modal negara dalam rangka pendirian BUMN 
atau perseroan terbatas yang dananya berasal dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan dengan Peraturan 
Pemerintah.65 

Terkait dengan hal itu juga pada ketentuan Pasal 1 
angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tetang 
Pengelolaan Barang Milik Daerah dinyatakan bahwa Barang Milik 
Negara adalah semua barang yang dibeli atas beban Anggaran 

63  I Made Asu Dana Yoga Arta. Op.Cit. hlm. 179.
64  Ibid.
65  Ibid.
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Pendapatan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya 
yang sah. Sedangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 
Tahun 2014 tetang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 72 
ayat (1) dinyatakan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/
Daerah atas Barang Milik Negara/Daerah dilakukan dalam 
rangka pendirian, memperbaiki struktur permodalan dan/atau 
meningkatkan kapasitas usaha Badan Usaha Milik Negara/
Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan 
ketentuan Pasal 142 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang 
menyatakan pada pokoknya ”tidak termasuk objek Retribusi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemeberian izin 
untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.66

Dengan demikian suatu badan hukum yang berbentuk 
Perseroan Terbatas memiliki kekayaan yang terpisah dari 
kekayaan Direksi (sebagai pengurus), Komisaris (sebagai 
pengawas) dan Pemegang saham (sebagai pemilik). Hal ini 
mengisyaratkan bahwa BUMN sebagai badan hukum bukanlah 
kekayaan negara. BUMN merupakan badan hukum yang memiliki 
kekayaan sendiri. Kekayaan negara yang dipisahkan dalam 
BUMN secara fisik adalah berbentuk saham yang dipegang oleh 
negara, bukan harta kekayaan BUMN itu.67 

Kekayaan BUMN terpisah dari kekayaan negara karena 
kekayaan negara di dalam BUMN hanya pada sebatas saham. 
Sehingga pada saat ada kerugian yang dialami BUMN, hal 
tersebut bukan kerugian negara, tetapi kerugian BUMN saja. 
Lain halnya Apabila saham negara pada BUMN tersebut dijual 
tanpa izin dari negara sebagai pemiliknya, baru hal tersebut 
merupakan kerugian negara. Mengacu pada Pasal 33 UUD 1945, 

66  I Made Asu Dana Yoga Arta. Op.Cit. hlm. 180.
67  I Made Asu Dana Yoga Arta. Op.Cit. hlm. 181.



30 ■

tersirat bahwa poin utama dari perekonomian Indonesia adalah 
kesejahteraan rakyat. Di sinilah peran demokrasi ekonomi, yaitu 
sebagai pemandu pengelolaan BUMN agar dapat memaksimalkan 
kesejahteraan rakyat. BUMN harus dapat beroperasi dengan 
efektif dan efisien, sehingga dapat menyediakan produk-produk 
vital yang berkualitas dengan harga yang terjangkau bagi rakyat.68 

Selain itu, BUMN juga harus berupaya memperbaiki 
profitabilitasnya, sehingga dapat diandalkan sebagai sumber 
pendanaan utama bagi pemerintah, terutama untuk mendanai 
defisit anggarannya. Hal ini akan sangat berpengaruh pada 
kesejahteraan rakyat, karena BUMN tidak lain adalah pengelola 
sumber daya yang vital bagi hajat hidup oarang banyak, sehingga 
tentu akan sangat merugikan rakyat jika BUMN jatuh bangkrut.69 

Penyertaan modal negara pada BUMN Persero di Indonesia 
diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 
2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Pada BAB VI (Pengelolaan 
Investasi) Pasal 41 ayat (4) dinyatakan bahwa Penyertaan modal 
pemerintah pusat pada perusahaan negara/daerah/swasta 
ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Berdasarkan ketentuan 
Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tantang 
Badan Usaha Milik Negara menyatakan Badan Usaha Milik 
Negara, yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha 
yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara 
melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan 
negara yang dipisahkan.70

Menurut Keputusan Mentri Keuangan RI Nomor1232/
KMK.013/1989 pasal 1 yang dimaksud dengan Badan Usaha 
Milik Negara adalah badan usaha dan anak perusahaan BUMN 

68  I Made Asu Dana Yoga Arta. Op.Cit. hlm. 182.
69  Ibid.
70  Disesuiakan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 
tentang Badan Usaha Milik Negara.
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yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Jadi, karena pemilik 
modal adalah Negara, berarti manajemen sangat dipengaruhi 
oleh pemerintah dan menjadi sarana kebijakan yang biasa 
cenderung bersifat politis atau menyangkut kesejahterahan 
masyarakat, hajat hidup orang banyak dan pemerataan hasil 
pembangunan. Penguasaan oleh negara bukan berarti memiliki, 
namun mengandung arti memberi kekuasaan tertinggi kepada 
negara untuk:71 

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, 
penggunaan, persediaan dan pemeliharaan; 

2. Menetukan dan mengatur hak-hak atas bumi, air, dan 
kekayaan alam; 

3. Mengatur serta menentukan hubungan antara orang-
orang dan perbuatanperbuatan hukum mengenai bumi, 
air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

Tujuan dan misi pokok BUMN yang didirikan oleh 
pemerintah adalah seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
yang merupakan landasan filosofis pendiri- annya. Dalam 
pembukaan tersebut dinyatakan bahwa pendiriannya negara dan 
pemerintah Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan 
umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 
Sebagaimana realisasi dari amanat UUD 1945 itu dalam bidang 
ekonomi pemerintah mendirikan BUMN yang merupakan sarana 
pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan 
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.72

Di negara-negara yang menerapkan konsep pembangunan 
yang terpusat jalur BUMN digunakan untuk mewujudkan 
71  Zainal Asikin. 2017. “Divestasi Saham dalam Perspektif Keadilan”. 
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Volume I Nomor 1 Agustus 2017. 
Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram. hlm. 168.
72  Marwah M. Diah. 2003. Restrukturisasi BUMN di Indonesia, 
Privatisasi atau Korporasi?. Jakarta: Literia Lintas Media.hlm. 1.
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fungsi negara sebagai regulator, provider (penyedia layanan 
publik baik jasa maupun barang), entrepreneur ataupun umpire. 
Ketiga konsep tersebut pada era global ini sangat sulit untuk 
dipertahankan, karena memerlukan biaya yang sangat tinggi 
sehingga membebani anggaran negara. Dalam perjalanannya 
peranan BUMN dalam sistem perekonomian nasional di banyak 
negara berperan menghasilkan barang/atau jasa yang diperlukan 
dalam pertumbuhan perekonomian nasional.73

C.   Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sebagai        
 Pilar Ekonomi Nasional dalam Kerangka Negara  
 Kesejahteraan (Welfare State) 

Konstitusi pada Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3), menunjukan 
bahwa Negara masih mempunyai peranan dalam hal 
perekonomian Nasional di Indonesia. Peranan itu ada 2 (dua) 
macam74, baik negara hadir sebagai regulator dan sebagai aktor 
dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun, keterlibatan 
Negara sebagai regulator tidak dijelaskan dalam rumusan yang 
ada dalam rumusan yang ada, kecuali jika istilah “dikuasai” 
dimaknai secara umum sebagai “diatur”, tetapi yang diatur disini 
adalah sumber daya alam yang diarahkan sebesar-sebesarnya 
kemakmuran rakyat. Hal memicu sebuah kontroversi yang 
muncul pada norma yang terdapat pada ayat (4).

Sistem ekonomi harus mendukung pembangunan system 
hukum secara positif, agar sistem hukum itu dapat lebih 
mendukung pembangunan sistem ekonomi nasional. Paham 
yang sering dijumpai seolah Hukum Positif Indonesia, yaitu 
hukum yang berlaku di Indonesia pada saat ini sudah merupakan 
73  W. Friedmann. 1971. The State and The Rule of Law in the Mixed 
Economy. London: Steven &Sons. hlm. 1.
74  M. Dawam Rahardjo, “Evaluasi dan Dampak Amandemen UUD 
1945 terhadap Perekonomian di Indonesia”, UNISIA, No. 49/XXVI/III/2003
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Hukum Nasional, sekalipun hukum itu baik UU, Peraturan 
Daerah, dan lainnya bertentangan dengan Konstitusi, terutama 
bertentangan dengan Konstitusi.75 Pengelolaan sumber asset 
Negara di Indonesia, Badan Usaha Milik Negara menjadi salah 
satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional 
berdasarkan demokrasi ekonomi. Peran Badan Usaha Milik 
Negara dalam perekonomian nasional untuk mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat belum optimal. BUMN turut dalam 
berperan menghasilkan barang dan atau jasa yang diperlukan 
dalam rangka mewujudkan sebesar- besarnya kemakmuran 
masyarakat. Kehadiran BUMN dirasakan semakin penting 
sebagai pelaporan dan atau perintis dalam berbagai sektor usaha 
yang belum diminati usaha swasta. Disamping itu, BUMN juga 
mempunyi peran strategis sebagai pelaksana pelayan publik, 
penyeimbang kekuatan swasta besar, dan turut membantu 
pengembangan usaha kecil atau koperasi.

W. Friedmann menjelaskan bahwa konsep negara 
kesejahteraan dan fungsi Negara menimbulkan pula konsekuensi 
dimana hak penguasaan negara yang dinyatakan dalam konstitusi 
Pasal 33 memposisikan negara sebagai pengatur dan penjamin 
kesejahteraan rakyat. Kestabilan politik yang tercipta akan 
menciptakan iklim investasi yang baik (termasuk di dalamnya 
dalam pengelolaan BUMN) untuk menarik investor asing.76 
Fungsi negara itu tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, 
artinya melepaskan suatu bidang usaha atas sumber daya alam 
kepada koperasi, swasta harus disertai dengan bentuk-bentuk 
pengaturan dan pengawasan yang bersifat khusus, karena itu 
kewajiban mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat 
75  BPHN, “Membangun Hukum Nasional Yang Demokratis Dalam 
Tatanan Masyarakat yang Berbudaya dan Cerdas  Hukum”, pada Seminar 
Dan Temu Hukum Nasional IX, Yogyakarta, 19-22 November 2008.
76  Haksoon Kim, “Political Stability and Foreign Direct Investment”, 
International Journal of Economics and Finance, Vol. 2 No. 3, 2010, Toronto: 
Canadian Center of Science and Education, Hal. 27.
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tetap dapat dikendalikan oleh negara.77 Pengelolaan atas 
manajemen BUMN yang merupakan perwujudan tanggung 
jawab negara dalam pengelolaan keuangan negara di dalam 
kerangka welfare state, maka regulasi pengelolaan BUMN harus 
memberikan adanya kepastian hukum dalam pelaksanaanya.

Peran BUMN sangat bervariasi diberbagai negara. Hal ini 
sangat terkait dengan sistem ekonomi yang dianutnya, misalnya 
mekanisme pasar, demokrasi sosial, negara kapitalis. Selain 
itu, keberadaan BUMN merupakan bagian dari entitas politik 
maupun ekonomi, karena kepemilikannya oleh pemerintah, 
maka harus tunduk pada kebijakan yang di berlakukan walaupun 
kadang-kadang bertentangan antara satu dan yang lainnya.78 
Negara mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu fungsi minimal, fungsi 
menengah, dan fungsi aktivis.79 Fungsi minimal negara yaitu, 
Pertama, menyediakan kebutuhan publik, Kedua, manajemen 
makro ekonomi dan kesehatan masyarakat, Ketiga, meningkatkan 
keadilan, dan Keempat, melindugi kaum miskin. Fungsi menengah 
negara meliputi, Pertama, menangani persoalan eksternal, 
pendidikan dan lingkungan, Kedua, mengatur monopoli, Ketiga, 
memperbaiki kualitas pendidikan, asuransi, regulasi keuangan 
dan asuransi sosial. Sementara itu fungsi aktivis negara yaitu 
kebijakan industri dan redistribusi kekayaan.  

Hadirnya fungsi Negara dalam pengelolaan perekonomian 
nasional, berarti Negara sebagai penyelenggara harus mampu 
mewujudkan sebuah peraturan hukum nasional yang berpihak 

77  J. Ronald Mawuntu, “Konsep Penguasaan negara berdasarkan 
Pasal 33 UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Hukum 
Universitas Sam Ratulangi, Vol.20 No. 3, 2012, Hal. 17.
78  Saul Estrin, “The Internationalization of State Owned Enterprises: 
The Impact of Political  Economy and Institutions”, Departement of  
Management London School of Economics. Hal. 3
79  Fancis Fukuyama, 2004, Memperkuat Negara, Tata Pemerintahan 
dan Tata Dunia Abad 21, Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama, Hal. 10



35■

kepada masyarakat,80 Terkhusus pengelolaan BUMN yang 
sepenuhnya menjadi kebermilikan Negara. Cukup banyak 
diskursus yang membahas mengenai reformasi pengelolaan 
BUMN di Indonesia, banyak yang menyatakan pula bahwa 
beberapa negara di wilayah eropa barat telah melakukan 
reformasi hukum dalam kurun waktu yang panjang untuk 
mendukung perwujudan peningkatan kesejahteraan rakyatnya.81

Pengelolaan BUMN Persero di Indonesia menempatkan 
posisinya sebagai badan hukum privat. Sebagai badan usaha 
berbentuk Perseroan, BUMN mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Berstatus sebagai badan hukum privat; 

2. Hubungannya usahanya diatur menurut hukum perdata; 

3. Makna usahanya adalah untuk memupuk keuntungan; 
dan modal secara keseluruhan atau sebahagian adalah 
milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan.82

Kedudukan badan hukum sebagai sebuah subjek hukum 
memiliki kemampuan untuk menjadi subjek pula dalam kegiatan 
atau hubungan hukum yang dilakukan. Setiap badan hukum 
memiliki kecakapan dalam melakukan suatu perbuatan hukum 
dalam bidang harta kekayaan.83 BUMN di Indonesia belum 
berapa lama dan merupakan peninggalan atau warisan sejarah 
pemerintah Hindia Belanda melalui program nasionalisasi. 
Metode formulasi pengelolaan BUMN sebagai bagian dalam 
80  Yohanes Suhardin, “Peranan Hukum dalam Mewujudkan 
Kesejahteraan Masyarakat”, Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 25 No. 3, 2007, 
Hal. 273
81  Emmanuele Pavaloni dan Costanzo Ranci, “Restructuring the 
welfare state: reform in long-term care in Western Eurepean Countries”, 
Journal of Eurepean Social Policy: California:Sage Publications , Vol.18 
No.3, 2008, Hal. 246.
82  Herman Hidayat, & Harry Z. Soeratin, “Peranan BUMN dalam 
Kerangka Otonomi Daerah”, disampaikan pada Sosialisasi Peranan BUMN, 
Universtas Amir Hamzah, Medan, 2005.
83  Chidir Ali, 1999, Badan Hukum, Bandung: Alumni, Hal. 33
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pengelolaan keuangan Negara merupakan representasi 
keikutsertaan penguasa dalam pembangunan ekonomi 
nasional. Keikutsertaan negara merupakan jawaban atas kondisi 
ketidaksempurnaan pasar (market imperfection) yang menuntut 
peranan pemerintah yang lebih besar dalam fungsinya sebagai 
agent of development termasuk dalam hal pengelolaan investasi 
pemerintah.84

Penekanan terhadap dasar pendirian perusahaan negara ini, 
disebutkan bahwa dengan ditetapkannya Pasal 33 ayat (2) UUD 
1945 yang mengharus- kan negara untuk menguasai cabang-
cabang yang penting bagi begara dan yang menguasai hajat 
hidup orang banyak, menunjukkan adanya pembatasan bagi 
Negara untuk tidak menguasai semua cabang-cabang produksi 
yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang 
banyak.85 Dengan demikian, Negara patuh pada sebuah tatanan 
hukum publik. Melalui lembaga pemerintahan yang dimiliki, 
dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya Negara berkewajiban 
menyediakan kebutuhan publik dalam rangka memberikan 
jaminan kesejahteraan kepada rakyat (public welfare provision). 
Untuk itu, BUMN hadir sebagai badan usaha yang sahamnya 
dimiliki oleh negara, BUMN mempunyai peran penting sebagai 
salah satu pilar perekonomian nasional, sehingga kinerja BUMN 
mempunyai dampak signifikan bukan hanya untuk BUMN itu 
sendiri namun juga untuk sector ekonomi secara keseluruhan 
dalam mewujudkan tujuan kesejahterahan rakyat.86

Tujuan pemerintah dalam keadaan damai atau perang 
bukanlah kemenangan sebagai penguasa, tapi rasa berbahagia 

84  Komaruddin Sastradipoera, 2007, Sejarah Pemikiran Ekonomi, 
Bandung: Kappa-Sigma, Hal. 247.
85  Aminuddin Ilmar, 2012, Hak Menguasi Negara Dalam Privatisasi 
BUMN, Jakarta, Kharisma Putra Utama, Hal.32-33
86  Ibid., Hal.32-33
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dari masyarakat (the happiness of common man).87 Konstruksi 
dasar welfare state itu dapat dipahami dari bunyi Pembukaan 
UUD 1945 dan sila-sila Pancasila yang menjadi bagian dari 
pembukaan hukum dasar (konstitusi) Indonesia. Bergerak dari 
pendapat Satjipto Rahardjo mengenai hukum sebagai sebuah 
alat pencipta kemaslahatan,88 pun dengan BUMN juga bagian dari 
sekian regulasi pemerintah untuk membangun kesejahteraan 
dan kemaslahatan.

Rian Duchin dan Denis Sosyura menyatakan intervensi 
pemerintah perlu dibatasi agar tidak mengganggu mekanisme 
pelaksanaan investasi pemerintah yang ada.89 Intervensi 
pemerintah yang tepat akan meningkatkan efektifitas dalam 
perekonomian, seperti halnya yang terjadi dalam pengelolaan 
BUMN di China dimana intervensi pemerintah dalam memperbaiki 
tata kelola BUMN dapat meningkatkan efisiensi perusahaan 
tersebut, sebaliknya apabila intervensi yang dilakukan tidak tepat, 
misalnya memasukkan kepentingan politik dalam pengelolaan 
BUMN akan berdampak buruk pada kinerja perusahaan. Kemudian 
tata pengelolaan investasi pemerintah, keikutsertaan pemerintah 
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.90

Terdapat dua dimensi penyelenggaraan kegiatan BUMN di 
Indonesia yakni dimensi public serta dimensi badan usaha.91 

87  Robert Urbé, 2012, The Future of the Welfare State, A Comparative 
Study in EU-Countries, EU, Hal. 7
88  Satjipto Rahardjo, 2006, Membedah Hukum Progresif, Jakarta, Buku 
Kompas, Hal. 9.
89  Rian Duchin dan Denis Sosyura, “The politics of government 
investment”, Journal of Financial Economics Rochester: Simon Business 
School University of Rochester,, Vol.106 No.1, 2012, Hal. 36
90  Shimin Chen, dkk, “Government Intervention of Investment 
Efficiency: Evidance From China”, Journal of Corporate Finance, Vol. 17 No. 
259-271, 2011, Hal. 12.
91  Sri Maemunah Suharto, 1996, Pengelompokan BUMN dalam 
Rangka Penyusunan Tolak Ukur pada Evaluasi Kinerja di Indonesia, Universitas 
Airlangga, Surabaya, Hal. 3.
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Pertama, BUMN sebagai sebuah Badan Usaha berada dalam 
kondisi yang sejalan dengan apa tujuan utamanya menghasilkan 
keuntungan dan memiliki nilai profitisasi untuk Negara, disamping 
itu juga terdapat dimensi public (non-comercial purposes) BUMN 
dalam mengemban kewajiban untuk membantuk mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat sesuai amanat konstitusi.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 
tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memaknai BUMN 
sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya 
dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang 
berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kemudian terkait 
penyertaan kepemilikan keuangan dalam Pasal 1 angka (2) 
Undang-undang BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang 
modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 
51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara 
Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Untuk melihat perbandingan kepemilikan asset Negara 
terhadap BUMN, Singapura sebagai Negara maju yang baru 
mengelola investasi terhadap BUMN mereka melalui Government 
of Singapore Investment Corporation Private Limited (GIC) menjadi 
sebuah pertaruhan kepentingan politik hukum ekonomi dimana 
regulasi manajemen pengelolaan investasi pemerintah dilakukan 
tepat saat kebutuhan pendanaan pembangunan yang berujung 
pada keberhasilan pemerintah mendukung perekonomian 
jangka panjang.92 Peran serta Pemerintah Singapura yang begitu 
kuat dalam menetapkan mekanisme pengambilan keputusan 
pelaksanaan investasi pemerintah untuk kepentingan nasional 
menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam pengelolaan 
investasi pemerintah. Menteri Keuangan menentukan tujuan 
investasi, parameter risiko dan kebijakan portofolio investasi, dan 

92  Freidrich Wu, “Singapore’s Soveriegn Wealth Funds”, Journal of 
World Economics, 2008, London: World Economics, Hal. 15.
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pengawasan dilaksanakan oleh Monetary Authority of Singapore.93

Berdasar atas legitimasi regulasi yang mengatur BUMN di 
Indonesia, dapat ditarik sebuah benang merah terkait gambaran 
atau pemahaman bidang usaha BUMN, khususnya yang 
berhubungan dengan penyediaan produksi dan pelayanan jasa-
jasa bagi kemanfaatan umum atau rakyat banyak yang lebih 
dikenal dengan kepentingan publik dan layanan publik.94, dimana 
nantinya BUMN mampu berperan sebagai sebuah mobilisator 
terkait :

1. Sebagai sumber penerimaan negara dalam bentuk 
berbagai pajak serta balas jasa kepada negara selaku 
pemilik;

2. Untuk memproduksi berbagai barang dan jasa 
kebutuhan masyarakat sesuai dengan rencana-
rencana yang tertuang dalam RPJMN, misalnya listrik, 
jasatelekomunikasi, perhubungan dan perumahan 
rakyat;

3. Pembukaan lapangan kerja, terutama pada sektor-
sektor yang padat karya, seperti perusahaan 
perkebunan dan industri; 

4. Usaha untuk membantu golongan ekonomi lemah; 
5. Pengembangan wilayah diluar jawa dan berbagai 

proyek di bidang perkebunan dan industri.95

Sebagai sebuah BUMN yang seluruh atau sebagian besar 
modalnya berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan, 
merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem 

93  Wilson Ng, “The evolution of Sovereign Wealth Fund: Singapore’s 
Temasek Holding”, Journal of Financial Regulation and Complience, Vol. 5, 
No.1, 2010, Bradford:Emerald Group Publishing Limited, Hal.15
94  Amanuddin Ilmar, Op.,Cit. Hal. 83-84
95 Mar’ie Muhammad dalam mengemukakan Peranan BUMN 
sebagaimana dikutip dari Panji Anoraga, “BUMN, Swasta dan Koperasi : tiga 
Pelaku Ekonomi”, Jakarta, Pustaka Jaya, 1995, Hal. 5-6
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perekonomian nasional, di samping usaha swasta dan koperasi. 
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BUMN, swasta dan 
koperasi melaksanakan peran saling mendukung berdasarkan 
demokrasi ekonomi.96 Pelaksanaan pengelolaan BUMN di dalam 
kerangka welfare state, maka regulasi pengelolaan BUMN di 
Indonesia harus memberikan adanya kepastian hukum dan 
pada akhirnya tujuan pengelolaan BUMN dapat mewujudkan 
kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dapat diwujudkan. 
investasi pemerintah (pengelolaan BUMN) menunjukkan 
keterkaitan yang kuat antara regulasi dengan politik suatu 
negara, dimana hukum memberikan kepastian hukum dalam 
kebijakan pengelolaan investasi pemerintah khususnya dalam 
pengelolaan BUMN.97

D. Konstitusi Ekonomi dan Badan Usaha Milik    
     Negara di Indonesia

Menurut Jimmly Asshiddiqie, konstitusi dimaknai 
sebagai dasar hukum yang mengatur arah dari sebuah system 
ketatanegaraan berjalan, dan juga sebagai jenderal dari aturan 
dibawahnya.98 Konstitusi dapat dilihat ke dalam tiga jenis, yakni 
konstitusi politik, konstitusi ekonomi, dan konstitusi sosial. 
Kesadaran bahwa ekonomi menjadi salah satu permasalahan 
pokok pada setiap Negara, menjadikan pergeseran pemaknaan 
bahwa konstitusi harus diperluas pengertiannya dan 
memposisikan diri sebagai instrumen yang memformulasikan 
kegiatan-kegiatan usaha ekonomi di masyarakat.
96  Penjelasan Undang Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN
97  Paul Rose, “Sovereign Wealth Fund investment in the shadow 
of Regulation and Politics”, Georgetown Journal of International Law, Vol. 
40, No.4, 2009, Washington DC: Law and Policy in International Business, 
Georgetown University Law Center, Hal. 25.
98  Jimly Asshiddiqie, 2008, Konstitusi Ekonomi, Jakarta, PT. Gramedia, 
Hal.74.
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Sejak lama J.J Rousseau juga telah berusaha untuk 
membedakan antara “general or political economicy” dengan 
“particular economy”, dan pada saat yang bersamaan David Flume 
juga mengaitkan pengertian ekonomi dengan politik.99 Keterkaitan 
ekonomi dengan politik pada sebuah Negara menjadikan adanya 
perkembangan ketatanegaraan global termasuk Indonesia yang 
bermuara pada digunakannya “economic constitution” dengan 
mengin- tegrasikan ekonomi dan system keuangan yang ada. 
Pengorganisasian consensus di bidang ekonomi dan keuangan 
menjadi sebuah naskah konstitusi berupaya membedah dan 
menjelaskan tanggungjawab akan kebijakan ekonomi yang 
berlaku umum. 

Suatu perekonomian yang berdasarkan atas konstitusi 
tentunya bahwa rumusan atau naskah dalam konstitusi tersebut 
memuat kebijakan ekonomi yang akan memayungi dan memberi 
petunjuk perkembangan serta pengelolaan ekonomi di suatu 
Negara. Baik bersifat rinci, rigid, maupun secara eksplisit. 
Dewasa ini, Revolusi Industri 4.0 membawa angin pembaharuan 
atas modernisasi ekonomi secara nasional dan mempengaruhi 
dinamika kesatuan ekonomi di Indoensia, pada saat yang 
bersamaan pertanyaan seputar aktualitas konstitusi ekonomi 
menunut adanya perubahan dan perkembangan yang cukup 
signifikan. Konstitusi yang menjadi referensi atau acuan tertinggi 
dalam merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi dalam negara 
atau satu kesatuan ekonomi. Apapun kebijakan ekonomi yang 
dikembangkan, kebijakan itu tidak boleh bertentangan dengan 
konstitusi sebagai hukum dan acuan tertinggi.

Dalam konsep ketatanegaraan di Indonesia, ketika berbicara 
mengenai konstitusi ekonomi tentu UUD 1945 dikatakan sebagai 
99  Paul Cheney, ‘Constitution and Economy in David Hume’s 
Enlightenment’ (David Hume’s political economy). In Schabas, Margaret, 
1954; Wennerlind, Carl (ed.), David Hume’s political economy (Routledge 
studies In the  history of economics, 89) (London: Routledge, 2008).
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konstitusi ekonomi karena mengatur ketentuan mengenai 
kebijakan ekonomi seperti yang tercantum dalam Pasal 33 UUD 
1945. AV. Dicey menyatakan bahwa konsep negara hukum harus 
diiringi konsistensi bahwa hukumlah yang menjadi panglima 
bukan orang (penegak hukum) yang berkuasa dan menentukan.100 
Hal tersebut yang mendasari sebuah komitmen Indonesia 
sebagai negara hukum untuk dapat melinierkan tata hukum 
dengan cita dan tujuan yang tertuang dalam dasar negara.

Pengertian bahwa kebijakan ekonomi harus mengacu dan 
tidak boleh bertentangan dengan konstitusi itu sangat penting, 
karena seringkali atau biasanya, para penentu kebijakan ekonomi 
tidak merasa perlu mendasarkan diri pada ketentuan konstitusi 
dalam merumuskan berbagai kebijakan ekonomi suatu negara. 
Ilmu ekonomi menganggap bahwa hukum merupakan faktor 
yang given. Hukum harus mengabdi kepadakepentingan ekonomi. 
Hukum harus fungsional dalam mendukung aneka kegiatan 
ekonomi yang dikembangkan berdasarkan kebijakan-kebijakan 
yang ditentukan oleh para ekonom dari pengalaman-pengalaman 
sukses atau contoh-contoh “best practices” dari mana pun 
juga datangnya. Bahkan, ketika dewasa ini dinamika kegiatan 
ekonomi satu Negara berkembang semakin terintegrasi dengan 
perekonomian regional dan global, maka tidak ada halangan 
bagi para penentu kebijakan untuk mencontoh “best pratices” 
dari negara lain.101 Karena itu, pemahaman mengenai konstitusi 
ekonomi jangan keluar dari asumsi dasarnya, yaitu adanya 
presumption of liberty. Spirit kebebasan inilah yang menurut 
Randy Barnett telah hilang dart Konstitusi Amerika Serikat 

100  A.V Dicey, 2007, Pengantar Studi Hukum Konstitusi, Jakarta, 
Nusamedia, Hal.252.
101  Jimmly Asshiddiqie, “Memperkenalkan Gagasan 
Konstitusi Ekonomi”, Jurnal Hukum Prioris, Vol.3 No.2, 2013, 
Hal.12
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sesudah lebih dart 2 abad terakhir sejak pengesahannya.102

UUD 1945 sebagai konsensus bersama harus menjadi faktor 
penyeimbang dalam hubungan antara negara, masyarakat, dan 
pasar. Sehingga kebijakan ekonomi di Indonesia sendiri, atau 
perekonomian konstitusi, yaitu ekonomi pasar berdasarkan 
undang-undang dasar (constitutional market economy).103 
Hubungan antara state versus market dijembatani oleh konstitusi, 
yaitu konstitusi ekonomi, sehingga dapat memperkembangkan 
kegiatan perekonomian secara konstitusional.

Konstitusi ekonomi itu dapat dikatakan dapat pula 
mengatur secara umum, implicit, maka penerapannya prinsip-
prinsip ekonomi konstitusi itu tentu membutuhkan penafsiran-
penafsiran. Untuk mencegah bias dan multitafsir atas konstitusi 
ekonomi, hal ini yang mendasari dibentuknya Mahkamah 
Konstitusi sebagai “the final interpreter ofthe constitution”104 
termasuk di Indonesia.

Urgensi lain atas konstitusi ekonomi di Indonesia Berbagai 
kebijakan ekonomi yang biasa dituangkan dalam bentuk undang-
undang sering kali disusun tanpa rambu-rambu hukum yang 
dapat dijadikan acuan yang mengikat. Karena itu, berkembang 
kebutuhan untuk menuangkan dasar-dasar kebijakan ekonomi itu 
dalam konstitusi yang dapat dijadikan pegangan oleh lembaga 
legislatif sebagai penentu kebijakan negara dan pemerintahan 
(policy-maker) dalam menyusun suatu undang-undang di bidang 
perekonomian.

Di lingkungan pasar (kegiatan usaha masyarakat) economic 
constitution dikenalkan untuk memberi kesadaran bagi publik 

102  Randy E. Barnett, 2004, Restoring the Lost Constitution: The 
Presumption of Liberty, Princeton University Press, New Jersey
103  Jimmly Asshiddiqe, Op.Cit., Hal.14
104  Charles Stampford dan Kim Preston (eds), 1996, Interpreting 
Constitution: Theories, Principles, and Institutions, The Federation Press, NSW, 
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dengan mengawal para pengambil kebijakan oprasional dalam 
bidang ekonomi untuk sesuai dengan kehendak konstitusi.

Undang-Undang Dasar 1945 memiliki konstitusi ekonominya 
sejak UUD 1945 yang pertama lahir. Nomenklatur secara jelas 
memang baru tertulis pada UUD 1945 setelah amandemen 
pada BAB XIV dengan nama “Perekonomian Nasional dan 
Kesejahteraan Sosial”. Hal tersebut tidak berarti aspek ekonomi 
Indonesia hanya didasarkan pada UUD 1945 BAB XIV Pasal 33 dan 
34. Di dalam UUD 1945 masih terdapat pengaturan tentang Hal 
Keuangan, Institusi Badan Pengawas Keuangan (BPK), Hak Atas 
Pekerjaan, Hak Mendapatkan Pendidikan dan lain sebagainya.105

Singkat cerita, konstitusi ekonomi di Indonesia sebenarnya 
bisa juga dimaknai sebagai manifestasi dari Ekonomi Kerakyatan 
dalam versi yang lebih luas, karena memang tercermin 
karakteristiknya dari UUD 1945 atas seberapa besar rakyat 
berdaulat atas ekonominya. Namun, kekuatan ekonomi rakyat 
memunculkan kekhawatiran akibat dampak globalisasi ekonomi 
terjadi dengan munculnya perusahaan-perusahaan transnasional 
dan multinasional yang menanamkan investasi mereka di luar 
negeri untuk mencari keunggulan komparatif seperti sumber 
daya alam, pajak rendah maupun upah yang murah.106 Perubahan 
iklim ekonomi dunia juga tidak bisa menjadikan diri untuk terus 
mengharamkan globalisasi ekonomi dalam mengenalkan ruang- 
ruang baru dengan formula yang telah disesuaikan dengan 
perkembangan zaman.

Akhirnya, pengelolaan mengenai bagaimana perekonomian 
nasional beserta lembaga-lembaga penggeraknya (BUMN) 
memunculkan polemic baru atas pertanyaan privatisasi 
105  Agnes Harvelian, “Constitutional Court and The Enforcement of 
Indonesia Economics Constitution”, Jurnal Konstitusi, Vol.13 No.3, 2016, 
Hal.356
106  Budi Winarno, 2009, Pertarungan Negara vs Pasar, Yogyakarta, 
MedPress, Hal. 108
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manajemen dalam pengelolaannya. Muncul kritik atas legitimasi 
Negara pada Pasal 33 Ayat (2) itu lebih ditekankan pada 
segi dimilikinya hak oleh negara (bukan pemerintah) untuk 
melakukan pengendalian. Dikuasainya cabang-cabang produksi 
yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang 
banyak tersebut oleh negara, berarti negara memiliki hak untuk 
mengendalikan kegiatannya. “Penyelenggaraan- nya secara 
langsung dapat diserahkan kepada badan-badan pelaksana 
BUMN atau perusahaan swasta, yang bertanggungjawab kepada 
pemerintah, yang kerjanya dikendalikan oleh negara”.107

Kedepannya, prinsip konstitusi ekonomi ketika dikaitkan 
dengan pengelolaan Negara Kesejahteraan (welfare state) 
dan harapan menekan insufisiensi BUMN melalui privatisasi 
tidaklah dilarang dalam kerangka ekonomi nasional. Dengan 
indikator mengikat bahwa privatisasi tersebut tidak ditujukan 
menyerahkan kepemilikan BUMN pada swasta nasional atau 
swasta asing. Namun manajemen pengelolaan dengan cita-cita 
transparansi dan good corporate governance dapat tercapai.

Ketika muncul sebuah ketidakmampuan pengelolaan 
tanggungjawab dalam BUMN tentunya privatisasi tidak 
diharamkan adanya. Justru ketika dipaksakan sampai titik 
tertentu, hanya akan melemahkan kemampuan Negara atas 
legitimasinya mengendalikan cabang-cabang produksi yang 
bertujuan mensejahterakan hajat hidup orang banyak dalam 
konstitusi. 

Perjalanan ekonomi global telah memberikan satu hal 
bahwa dunia ataupun negara-negara di dalamnya tidak bisa 
lagi berkutat dan bergerak pasif dengan extractive economic 
institutions dan extractive political institutions.108 Indonesia dalam 
107  Hatta, Mohammad, 1963, Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia, 
dalam Swasono dan Ridjal, ed.,1992, Mohammad Hatta: Demokrasi Kita, 
Bebas Aktif, Ekonomi Masa Depan, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta
108  Agnes Harvelian, Op.Cit., Hal. 542
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UUD 1945 sebagai “economic constitution” menjadi penengah 
dari tiga instrumen dalam perannya sebagai guideline dari negara, 
masyarakat dan pasar.

E. Konsep Good Corporate Governance (GCG) 
Menghadapi perkembangan dunia investasi dan bisnis yang 

semakin kompleks istilah good corporate governance menjadi 
sebuah harapan baru akan pengelolaan yang berkualitas pada 
suatu badan usaha. Setidaknya hal ini tercermin dalam dua 
keyakinan.109 Good Corporate Governance (GCG) merupakan 
satu kunci sukses sebuah badan usaha untuk tumbuh dan 
berkembang dengan membawa profit berkelanjutan sekaligus 
mampu menghadapi persaingan bisnis global yang terbuka, 
kemudian konsep GCG menjadi alat instrospeksi diri badan 
usaha atas krisis ekonomi Asia dan Amerika Latin ketika proses 
dan pengelolaan sebuah badan usaha tidak dilaksanakan dengan 
baik.

Upaya yang pertama kali dilakukan dalam mewujudkan 
good corporate governance pertamakali dilakukan oleh Bank 
of England dan London Stock Exchange di tahun 1992 dengan 
membentuk bagian dalam perusahaan yang disebut Cadbury 
Committee (Komite Cadbury) dalam menyusun kerangka acuan 
(benchmark) corporate governance code dengan mendefinisikan 
GCG sebagai sistem pengendali keseimbangan antara kekuatan 
kewenangan untuk menjamin kelangsungan pengelolaan badan 
usaha dan pertanggung- jawabannya kepada stakeholders.110

Kemudian gagasan yang merangkum pengertian GCG 

109  Mas Achmad Daniri, 2006, Konsep dan Penerapannya dalam Konteks 
Indonesia,edisi kedua, Jakarta, Ray Indonesia, Hal.3
110  Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, 2006, Penerapan Good 
Corporate Governance; Mengesampingkan Hak-hak Instimewa demi 
Kelangsungan Usaha, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Hal. 24
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dirumuskan oleh Organization for Economic Cooperation and 
Development (OECD) dengan :

“Corporate Governance is a set of relationship between a 
company’s management, its board, its shareholders and other 
stakeholders. It provides structures. Effective corporate governance 
establishes a system of check and balances over the control of a 
firm thereby reducing the chance of mismanagement and misuse of 
corporate assets, while creating an incentive structure of managers 
to maximize the firm’s value.”111

Yang intinya suatu perangkat dari hubungan antara suatu 
managemen Perseroan, Dewan Pengurusnya, para Pemegang 
Sahamnya dan penunjang lainnya. Itu membentuk struktur. 
Keberhasilan Good Corporate Governance dalam membentuk 
suatu sistem check and balance atas kontrol dari suatu badan 
usaha (perseroan) sehingga mengurangi kesempatan dari 
kesalahan managemen dan kesalahan penggunaan dari 
keuntungan dan aset badan usaha, sementara membuat sebuah 
struktur pendorong pimpinan-pimpinan untuk memaksimalkan 
nilai Perseroan.

Kemudian dalam pendapat Ernest and Young menyampaikan 
konsep GCG terdiri atas sekumpulan mekanisme yang saling 
berkaitan yang terdiri atas pemegang saham institusional, 
dewan Direksi, dan Komisaris, para manajer yang dibayarkan 
berdasarkan kinerjanya, pasar sebagai pengendali perseroan, 
struktur kepemilikan, struktur keuangan, investor terkait dengan 
persaingan produk dan manajemen perusahaan terhadap risiko 
bisnis merupakan sesuatu yang penting.112 

Muncul sebuah premis bahwa negara yang terdampak 
krisis ekonomi yang parah dalam periode 10 tahunan cenderung 
terjadi karena tata kelola baik dalam bidang akuntansi yang 
111  Viraguna Bagoes Oka, 2006, Good Corporate Governance pada 
Perbankan” dalam Prosiding: Perseroan Terbatas dan Good Corporate 
Governance, cet.IV, Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum, Hal.73
112  Imam Saputra Tunggal dan Amin Widjaja Tunggal, 2002, 
Membangun Good Corporate Governance (GCG) Jakarta, Havarindo, Hal.4
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implementasinya tidak sesuai standar maupun karena teknik 
pengelolaan manajemen yang masih dekat dengan praktik korupsi, 
kolusi dan nepotisme. Ditambah dengan rendahnya kualitas 
sumberdaya manusia (profesionalisme) serta transparansi yang 
buruk dan akuntabilitas yang rendah.113 Sehingga Saleem dan 
Chatterjee memperluas pemaknaan GCG sebagai “as a social 
contract between the company and the wider constituencies of the 
corporation which morally obliges the corporation and it’s directors 
to take account of the interest stakeholders”114

Susahnya menentukan indikator sebagai parameter 
mengenai formula GCG yang efektif dan dapat diterapkan 
diseluruh koorporasi memberikan kebebasan bagi seluruh 
koorporasi untuk memformulasikan standar Good Corporate 
Governance yang tepat bagi mereka sendiri. Standar Good 
Corporate Governance pada setiap badan usaha (korporasi) harus 
mengacu pada standar Good Corporate Governance yang berlaku 
di Indonesia dan standar internasional.

Prinsip-prinsip mengenai pengelolaan korporasi maupun 
badan usaha sesuai GCG diatur dalam Peraturan Menteri Badan 
Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2012, terdapat setidaknya 
lima prinsip :115

1. Prinsip Traansparansi, yakni keterbukaan dalam 
pelaksanakan proses pengambilan keputusan dan 
keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil 
dan relevan mengenai perusahaan. Dengan menjaga 
objektivitas dalam menjalankan korporasi melalui 

113  I Putu Gede Ary Suta dan Soebowo Musa, 2003, Membedah Krisis 
Perbankan: Anatomi Krisis dan Penyehatan Perbankan, Jakarta, Sad Satria 
Bhakti, Hal.32.
114  Saleem Sheikh dan SK Chatterjee, 1995, Corporate Governance and 
Corporate Control , London, Cavendish Publishing Ltd, Hal. 3
115  Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia 
No. PER-01/MBU/2012 tentang Penerapan Praktik Good Corporate 
Governnace (GCG) pada BUMN
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informasi terbuka yang mudah diakses dan mengambil 
inisiatif untuk menunjukkan tidak hanya masalah yang 
disyarakatkan oleh perundang-undangan116;

2. Prinsip Kemandirian (independency), terkait dengan 
suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara 
profesional tanpa berbenturan denga kepentingan 
dan pengaruh tekanan dari pihak manapun yang tidak 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 
Pengelolaannya semaksimal mungkin menghindari 
terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak 
terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari 
benturan kepentingan (conflict of interest) dan dari 
segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan 
keputusan dapat dilakukan secara obyektif;

3. Akuntabilitas, yang mengatur kejelasan fungsi, 
pelaksanaan dan tanggung jawab organ sehingga 
pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;

4. Prinsip Pertanggungjawaban, kesesuaian didalam 
pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi. 
Badan usaha atau korporasi Perseroan harus mematuhi 
peraturan perundang-undangan serta melaksanakan 
tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan 
sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha 
dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan 
sebagai good corporate citizen;

5. Prinsip Fairness (kewajaran), keadilan dan kesetaraan 
di dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul 
berdasarkan perjanjian peraturan perundnag-undangan 
yang berlaku.

116  Mas Achmad Daniri, Op.Cit., hlm. 9.
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Prinsip-prinsip tersebut diatas harus dijalankan dengan 
baik dan memiliki kesadaran bagi seluruh yang merupakan 
masyarakat, mengingat secara sosial sangat berdampak 
dan mempunyai peranan penting terhadap kehidupan. Dapat 
disimpulkan kekuasaan mempunyai peranan penting bagi 
berjuta kehdupan manusia.117 Penerapan sempurna atas GCG 
bagi korporasi maupun badan usaha tidak bisa dilepaskan dari 
budaya organisasi yang ada dan berkembang di dalam organisasi 
itu sendiri. Maksud ‘budaya’ diartikan sebagai fenomena yang 
dinamis dan sebuah latar belakang struktur pengelolaan oleh 
kelompok yang dilaksanakan terus menerus.118

Budaya organisasi menuju GCG (Good Corporate Governance) 
yang melekat di masyarakat terutama di Indonesia, harus 
dibangun dari jaringan yang signifikan melalui interaksi mereka 
sendiri. Budaya kerja, struktur sosial, manajemen mengambil 
peran penting dalam membentuk pola khusus GCG dalam sebuah 
korporasi.119 Budaya dari organisasi ini sendiri juga berupa nilai-
nilai dan kepercayaan yang disepakati bersama (the shared values 
and beliefs) sehingga menjadi sebuah petunjuk dalam bertindak 
dan bersikap dalam pengelolaan perusahaan.120

Setidaknya untuk menyelaraskan program GCG dalam 
sebuah badan usaha atau korporasi terdapat lima tahapan 
sistematis yakni :121

117  Selo Soemarjan-Soelaiman Soemardi, Setangkai Bunga Sosiologi, 
Hal 337
118  Schein, Edgar.H. 2010. Organizational Culture and Leadership: 
Edition 4. John Wiley & Sons, Ltd. Edition, Hal.5
119  Driskill, Gerald W. & Angela Laird Brenton. 2010. Organizational 
Culture in Action: A Cultural Analysis Workbook. SAGE Publication Inc. Second 
Edition, Hal.8
120  Robert L Mathis dan John H, Jackson, 2010, Human Resource 
Management, USA, Shout-Western Chengage Learning, Hal. 7
121  Muchayat,2010, Badan Usaha Milik Negara: Retorika, Dinamika dan 
Realita, Jakarta, Gagas Bisnis, Hal.159
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1. Governance Commitment, dalam sebuah perusahaan 
yang berjalan perlu dirumuskan sebuah visi, misi dan 
strategi perusahaan yang berkelanjutan sehingga 
implementasi GCG dalam perusahaan tersebut benar-
benar atas konsensus bersama dan komitmen yang 
teguh dari seluruh jajaran;

2. Governance Structure, bagian ini menguraikan atas 
komposisi dari perusahaan sendiri, mulai dari komisaris, 
komite-komite perusahaan maupun penyesuaian 
jumlah pengelola saham dan struktur kerja perusahaan;

3. Governance Mechanism (mekanisme kerja), 
penyempurnaan ini berhubungan dengan standar 
operasional prosedur perusahaan termasuk bagaimana 
mekanisme kerja dijalankan dalam mengambil setiap 
kebijakan dan keputusan perusahaan serta teknis 
pengelolaan yang berlandasrkan prinsip good corporate 
governance;

4. Sharing and Evaluation, dalam menjalankan prinsip GCG 
sharing bisa berupa sosialisasi yang mencakup prinsip-
prinsip GCG termasuk strategi, kebijakan, maupun 
budaya dari perusahaan;

5. Walk the Talk, bermakna konsistensi dan kemampuan 
bertahan sehingga keberlangsungan implementasi GCG 
di perusahaan dilaksanakan sepenuhnya dengan displin, 
melalui tindakan nyata oleh keseluruhan pengelola dan 
jajaran dalam manajemen perusahaan.

Sebenarnya aturan main dalam pengelolaan korporasi 
maupun badan usaha dengan mengedepankan Good Corporate 
Governance di Indonesia telah lama ada sebelum Keputusan 
Menteri BUMN di 2011, jauh sebelumnya pengaturan mengenai 
GCG sendiri sudah pernah ada dan diupayakan dengan keluarnya 
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Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan BUMN Nomor 23 Tahun 
1998 yang mewajibkan transparansi di kalangan manajemen 
BUMN. Selanjutnya juga dapat dijumpai dalam ketentuan 
Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan BUMN Nomor: KEP-
117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate 
Governance pada BUMN.

Terkait dengan pengelolaan BUMN di Indonesia dengan 
penerapan Good Corporate Governance masih terhambat oleh 
setidaknya tiga faktor : Pertama, intensnya legitimasi pemerintah 
yang terkadang mengambil kebijakan beragam dan bertolak 
belakang dengan mekanisme kerja pasar, Kedua kurang 
menariknya mekanisme manajemen dengan diberikan sistem 
insentif sehingga kinerja pegawai cenderung tidak naik, serta 
sekilas nampak adanya aroma kuat atas politic interest dalam 
struktur penempatan organisasi BUMN.122 Budaya organisasi 
yang terlihat setidaknya terdiri atas 6 dimensi ketika ingin 
menerapkan GCG process oriented vs result oriented, employee 
oriented vs job oriented, parochial vs proffesional, open system vs 
closed system, loose vs tight control, dan normative vs pragmatic.123

Dimensi process oriented vs result oriented, karakteristik 
dimensi ini ketika melihat perusahaan yang berorientasi pada 
proses akan di identifikasi mengenai sebuah cara “bagaimana” 
suatu pengelolaan akan dikerjakan. Sedangkan orientasi 
terhadap hasil jajaran perusahaan akan cenderung untuk 
menekan dan menghindari risiko dan sebatas memberi dan 
melaksanakan pekerjaan yang diwajibkan semata dengan 
mengalihkan pandangan dari riset dan inovasi terbarukan.

Employee oriented vs job oriented, dalam mewujudkan 
GCG ketika perusahaan berorientasi pada karyawan akan 
122  Toto Pranoto, Privatisasi, GCG dan Kinerja BUMN, Lembaga 
Management Fakultas Ekonomi UI, hlm 8
123  Geert Hofstede (Ed), 2010, Cultures and Organization, Softwere of 
The Mind, Mc-Grawhill, Hal. 353-364
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memperhatikan bagaimana kesejahteraan dan atmosfir kerja 
karyawan dan begitu bertanggungjawab terhadap kesejahteraan 
meskipun tidak begitu menguntungkan perusahaan. Terbalik 
dengan job oriented yang memberikan sebuah pekerjaan sebagai 
sebuah target yang bermuara pada tekanan kerja yang tinggi 
untuk melaksanakan tugas sehingga kata ‘good corporate’ 
berubah menjadi perburuhan masal.

Easy going work discipline vs strict work discipline, karakteristik 
pertama cenderung memberikan suasana atmosfer kerja 
dan internal struktur yang longgar, prediktibilitas rendah dan 
cenderung kerap di identikkan hal negatif seperti disiplin yang 
rendah pula. Namun kelebihannya situasi kerja ini memberikan 
ruang improvisasi yang beragam dan menghasilkan nuansa 
kejutan produk maupun model perusahaan yang autentik. 
Sedangkan strict work discipline menekankan pada keterikatan 
tata tertib, lintasan generasi, tupoksi yang teratur, serius, dan 
peka terhadap setiap biaya ketika tidak dikerjakan maksimal.

Open system vs closed system, dimensi ini mengarahkan 
pada konsep ideologi perusahaan yang ada, termasuk dengan 
proses penerimaan dan unsur budaya kerja. Gaya yang 
pertama, menunjukkan keterbukaan dan fleksibilitas pergerakan 
perusahaan dan menerima kritikan dan saran sebagai strategi 
terobosan baru dalam kinerja. Sementara closed system 
merupakan kondisi yang sudah jelas berkebalikan atas ideologi 
dan sistem kerja perusahaan.

Local and profesional, deskripsi dimensi ini berfokus terhadap 
corak kebijakan dan spektrum keputusan yang diambil oleh 
perusahaan. Local culture governance memiliki arah jangkauan 
pada pegawai yang bersifat pendek, terfokus pada pengelolaan 
internal dan kontrol sosial yang kuat. Sedangkan profesional akan 
ditentukan jangkauan kebijakan berdasarkan perkembangan 
profesi dan progress yang dikerjakan sehingga berorientasi 
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jangka panjang.124

Uraian budaya organisasi dalam membentuk GCG oleh 
Geert merupakan parameter terkait bagaimana progress 
keberlangsungan pengelolaan BUMN di Indonesia yang 
menitikberatkan kekuatan regulasi-regulasi yang diberlakukan 
memengaruhi suasana pencapaian badan usaha milik negara 
ini untuk benar-benar memenuhi hajat hidup orang banyak. 
Termasuk mengukur performa kinerja BUMN menuju organisasi 
perusahaan yang memiliki daya saing dan efektivitas yang tinggi.    

Berdasarkan prinsip good corporate governance tadi 
seharusnya diharapkan pengelolaan korporasi terutama BUMN 
di Indonesia dapat mewujudkan atmosfer bisnis yang baik sesuai 
dengan Pasal 4 pada Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor : 
PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan 
yang Baik (Good Corporate Governance) :

1. Mendorong agar Organ Persero/Organ Perum dalam 
membuat keputusan dan menjalankan tindakan 
dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap 
peraturan perundang-undangan serta kesadaran 
akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap 
pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan 
di sekitar BUMN;

2. Mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki 
daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun 
internasional, sehingga mampu mempertahankan 
keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk 
mencapai maksud dan tujuan BUMN;

3. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, 
efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan 

124  Christian Orchad, ‘Penerapan Good Corporate Governance dalam 
Upaya Mewujudkan BUMN yang Berbudaya”, Jurnal Hukum Samudera 
Keadilan, Vol.11 No.2 , 2016, Hal. 256
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meningkatkan kemandirian Organ Persero/Organ 
Perum;

4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian 
nasional;

5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan 
investasi nasional.

Dalam membentuk sebuah BUMN yang mengedepankan 
dedikasi atas Good Corporate Governance (GCG) diperlukan 
sebuah model yang mengevaluasi efektivitas kinerja perusahaan 
dalam teori McKinsey melalui 7-S “Structure is not Organization” 
dimana elemen tersebut meliputi struktur keorganisasian, staf, 
strategi, system, style of leader (gaya kepemimpinan), keahlian, 
dan budaya kerja.125 Mengingat BUMN sebagai sebuah korporasi 
atau perusahaan dengan dimensi kearah publik teori 7-S McKinsey 
bisa dipergunakan sebagai alat untuk memformulasikan format 
kinerja BUMN, meskipun tidak terpisahkan dari keberadaan 
pemerintah sebagai “owner and regulator” pembaharuan kinerja 
dan reformasi birokrasi BUMN dirasa begitu diperlukan untuk 
membentuk BUMN yang profesional.

Setidaknya ketika BUMN dihadapkan pada tantangan 
Revolusi Industri 4.0, progresivitas harus terus ditekan sehingga 
menghasilkan lingkungan investasi yang berkelanjutan layaknya 
di Singapura. Sinergitas yang dapat dikembangkan untuk 
membangun relasi BUMN yang bernuansa GCG ada empat :126

1. The Capability of Participation, pelibatan jajaran dan 
pegawai dalam menentukan kebijakan strategis 
perusahaan yang dalam hal ini BUMN menciptakan 
sebuah tanggungjawab yang mengikat atas suara-

125  Waterman et al, Structure is not Organization, Business Horizon, 
1980, hlm. 17-25.
126  John P Kotter, Leading Change, Harvard Business School Press 
dalam Poerwanto, 2008, Budaya Perusahaan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 
Hal. 84
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suara yang ada sehingga kinerja meningkat karena 
mereka secara langsung ikut andil dalam pengambilan 
kebijakan;

2. Communication, merupakan hal dasar terpenting karena 
adanya peran pemerintah dalam pengelolaan BUMN 
mengarahkan pemahaman yang ada terhadap masalah 
perubahan tata kelola perusahaan terlepas dari dimensi 
socio-politik yang membayangi pegawai;

3. The Honor of Dedication Management, artinya ada sebuah 
reward atas ide-ide perubahan yang muncul serta 
inisiatif kedepan atas jawaban permasalahan BUMN 
dalam melaksanakan pelayanan publik serta mencari 
profit. Khususnya manajemen yang ada di posisi direksi 
atas sangat penting sebuah support bagi sumberdaya 
perusahaan mereka;

4. Enforcing, ketika langkah-langkah yang dihadapi dalam 
menanggapi kasus dan tantangan tidak menemukan 
titik temu direksi beserta pemerintah sebagai partner 
kerja harus mengambil tindakan tegas yang didasari 
kepentingan BUMN dan mencakup lingkup luas serta 
untuk jangka waktu yang panjang.

Pada tahap tertentu tanggungjawab perusahaan tidak 
hanya berhenti pada pengelolaan mengenai bagaimana 
mewujudkan Good Corporate Governance, perkembangan menuju 
perusahaan modern di ikuti dengan kewajiban tanggungjawab 
sosial di masyarakat atau yang dikenal dengan Corporate 
Social Responsibility (CSR). Pengaturan tanggungjawab sosial 
ini sebagai entitas badan hukum privat BUMN juga harus 
mengindahkan aturan main ini disamping tanggungjawab sosial 
yang merupakan bagian dari pengelolaan dan mencerminkan 
budaya perusahaan.



57■

Definisi dari CSR yang disampaikan oleh The World 
Bussiness Council for Sustainable Development merupakan 
komitmen perusahaan dalam berkontribusi untuk pembangunan 
ekonomi berkelanjutan dengan berupaya dan bekerja dengan 
para karyawan, keluarga karyawan perusahaan, komunitas 
lokal maupun keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas 
kehidupan. Kemudian Sankat127 menguraikan juga Corporate 
Social Responsibility (CSR) sebagai usaha untuk bertindak 
etis dan beroperasi secara legal dengan berkontribusi untuk 
meningkatkan kualitas hidup dari karyawan serta keluarganya, 
komunitas sekitar dan komunitas yang luas.

Melaksanakan CSR sebagai bagian dari mewujudkan Good 
Corporate Governance terdapat sembilan program kerja yang 
dapat dilaksanakan untuk kegiatan CSR :128

1. Environment Development Programs, dimana 
perusahaan atau BUMN dalam upaya 
menyelenggarakan pemeliharaan lingkungan dapat 
memproduksi ramah lingkungan dan pengurangan 
penggunaan plastik yang menghasilkan limbah;

2. Governance or Code of Conduct Programs, terkait 
dengan regulasi pemerintah dimana efektivitas CSR 
yang dilakukan memerlukan sebuah payung hukum 
mengenai prosedur atau sasaran pelaksanaan 
yang mengatur CSR semisal standar penilaian 
keberhasilan program dan lainnya;

3. Reporting and Communications Programs, dalam 
tanggungjawab sosial pelaksanan CSR perusahaan 

127  Rudito, B., Famiola, M., 2007, Etika Bisnis dan Tanggung Jawab 
Sosial Perusahaan di Indonesia, Bandung, Rekayasa Sains
128  C. Rees, “Conflict Resolution and Prevention though CSR”. 
Presentation Material IBL Conference on CSR. Jakarta. 2002
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atau BUMN terkait memberikan sebuah pernyataan 
berupa laporan atau hasil pelaksanaan program 
CSR atas kepedulian sosial baik dalam bentuk 
annual CSR, atau monthly CSR;

4. Community and Broader Society, berupa program 
pemberdayaan masyarakat maupun kampanye aksi 
sosial yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan 
masyarakat dan pengentasan kemiskinan;

5. Employee Programs, perusahaan dalam 
memperhatikan kesejahteraan pegawainya bisa 
menjalankan sebuah work life balance programs 
atau peningkatan kapasitas pekerja disamping 
penyelenggaraan jaminan kesehatan dan 
keselamatan;

6. Shareholder Programs, kerjasama peningkatan share 
values yang menjadi prioritas perusahaan;

7. Supplier Programs, melalui meningkatkan sinergitas 
antara hubungan baik jejaring bisnis sehingga 
atmosfer investasi dan pengelolaan perusahaan 
atau BUMN dapat terselenggara dengan baik;

8. Customer product stewardship programs, artinya 
sebuah publikasi mengenai jaminan kualitas 
produk terhadap konsumen dan responsivitas 
tanggapan atas keluhan konsumen;

9. Stakeholder Engagement Programs, meluputi 
pemetaan dalam sustainability strategy dari 
pencapaian kesuksesan CSR.

Sukses atau tidaknya pelaksanaan tanggungjawab sosial 
perusahaan sangat bergantung dari komitmen dan kemampuan 
pendekatan moral, kepentingan bersama, dan pendekatan 
manfaat yang dilaksanakan. Nantinya, good corporate governance 
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merupakan pembangunan moral BUMN sehingga dalam 
kinerjanya memberikan dampak yang signifikan terhadap 
pergerakan perekonomian nasional kearah yang lebih baik.   

F. Konsep Manajemen Resiko Hukum (Legal Risk 
Management)

Berbicara mengenai manajemen risiko pada sebuah korporasi 
terlebih BUMN, tidak dapat terlepas dari pelaksanaan prinsip 
good corporate governance (GCG). Keterbukaan informasi dalam 
pelaksanaan manajemen risiko baik menyangkut produk ataupun 
aktivitas bisnis, outputnya mampu dipertanggungjawabkan 
secara transparan. Pihak yang menjalankan proses manajemen 
risiko wajib bertanggungjawab kepada pemangku kepentingan 
atas segala pelaksanaan manajemen risiko tersebut. Kemudian, 
manajemen risiko perlu dilaksanakan dengan asas independensi 
artinya pelaksanaan manajemen risiko dilakukan dengan tidak 
dicampuri dengan kepentingan personal.  

Manajemen risiko dapat diartikan sebagai cara untuk 
meyakinkan dalam ketidakpastian rencana masa depan dan 
segala kemungkinan- kemungkinan yang akan terjadi. Secara 
lebih mendalam, bagi perusahaan dan bagi negara adalah 
mengidentifikasi risiko-risiko yang ada, bagaimana risiko-risiko 
tersebut mampu mempengaruhi perputaran rencana-rencana 
jangka panjang serta memutuskan bagaimana cara terbaik untuk 
mengasuran- sikannya. Manajemen risiko diformulasikan untuk 
menciptakan kepastian bagi perencanaan dengan menghindari 
kemunginan fluktuasi yang mungkin terjadi.129

Pada sebuah korporasi manajemen risiko diperlukan untuk 
mendukung tercapainya tujuan perusahaan, memungkinkan 
129  Stijn Claessens. Risk Management in Developing Countries. The 
International Bank for Reconstruction and Development/THE WORLD BANK 
: Washington. 1993. hal 1
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dalam menjalankan aktivitas yang memberikan peluang yang 
jauh lebih tinggi dengan mengambil risiko yang lebih tinggi namun 
fatalitas yang rendah dan solusi yang sesuai terhadap risiko yang 
terjadi. Selain itu manajemen risiko diperlukan untuk mengurangi 
kemungkinan kesalahan fatal, dan menyadari bahwa risiko dapat 
terjadi pada setiap aktivitas dan tingkatan dalam organisasi 
sehingga setiap perushaan terutama dalam pengelolaan BUMN 
harus mengambil dan mengelola risiko masing-masing sesuai 
dengan wewenang dan tanggung jawabnya.130      

Pergerakan investasi dari waktu ke waktu berjalan 
bersamaan dengan berbagai sejarah yang buruk di bidang 
keuangan karena kerugian perusahaan biasanya berasal dari 
kegagalan melakukan manajemen atas risiko-risiko keuangan. 
Terutama terkait kerugian akibat buruknya manajemen risiko. 
Sehingga pada titik pengertian paling luas, manajemen risiko 
dipandang sebagai satu proses untuk meyakinkan kejadian yang 
tidak diharapkan tidak terjadi dalam menjalankan perusahaan.131

Terdapat dua kategori tujuan menajemen risiko, yakni 
menghindari risiko yang terjadi sebelum kerugian (pre-loss 
objectives) dan setelah terjadi kerugian (post-loss objectives).132 
Pre-loss Objectives manajemen risiko perusahaan memiliki 
beberapa tujuan dalam mengelola risiko sebelum terjadi 
kerugian. Hal paling penting adalah tujuan ekonomi, mengurangi 
ketertinggalan zaman dan memenuhi standar kewajiban internal. 
Tujuan yang pertama yakni tujuan ekonomi berarti perusahaan 
130  Ferry N. Idroes. Manajemen Risiko Perbankan : Pemahaman 
Pendekatan 8 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan 
Pelaksanaannya di Indonesia. hal 6
131  David Murphy. Understanding Risk : The Theory and Practice of 
Financial Risk  Management. Chapman & Hall : Boca Raton. 2008. hal 46
132  Hinsa Siagian. Manajemen Risiko : Konsep, Kasus, dan 
Implementasi (Risiko keselamatan kerja pada industry, risiko bank 
komersial, risiko investasi, aktiva keuangan, aktiva real, infrastruktur, risiko 
fiscal, obligasi, dan asuransi risiko) Jakarta : PT Elex Media Komputindo. 
2007. hal 314
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harus siap dalam menghadapi potensi kerugian dengan cara 
se-ekonomis mungkin (economical way).133 Kemudian, post-loss 
objectives, untuk kelangsungan hidup perusahaan (survival of the 
firm). Berarti ditekankan dalam menekan risiko setelah terjadi 
kerugian, perusahaan dapat bekerja setidaknya dalam beberapa 
periode sesuai perencanaan. Selain itu, adalah meneruskan 
operasi perusahaan (to continue operating) adalah kemampuan 
untuk tetap dapat beroperasi setelah mengalami kerugian yang 
luar biasa. Hal ini juga terutama untuk perusahaan public utility 
(perusahaan yang melayani kebutuhan banyak orang).134 

Perintah untuk menerapkan manajemen risiko oleh Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN) diatur dalam Pasal 2 ayat (2) dan 
25 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER–01/MBU/2011 
tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good 
Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara 
(PerMen). Berdasarkan aturan tersebut, BUMN membentuk 
unit manajemen risiko di bawah direksi dan komite pemantau 
manajemen risiko sebagai perangkat dewan komisaris menjadi 
struktur hukum yang membuat subtansi hukum berupa pedoman 
manajemen risiko sebagai manual yang diperintahkan Pasal 
2 ayat (2). Sesuai Pasal 25 ayat (4) Permen tersebut, pedoman 
ini dilaksanakan berupa Laporan Profil Risiko dan Laporan 
Penanganan Risiko setiap tahun.

Terdapat dua pendekatan manajemen risiko yang banyak 
diterapkan di Indonesia, yaitu Enterprise Risk Management 
(ERM) yang diciptakan oleh COSO, dan manajemen risiko yang 
ditetapkan dalam ISO 31000. ISO 31000 dapat mendorong 
perusahaan untuk mengelola risiko secara proaktif, memfasilitasi 
tingkat akuntabilitas dalam pengambilan keputusan dengan 
menyeimbangkan biaya untuk menghindari ancaman dan meraih 

133  Ibid., Hal. 315
134  Ibid., Hal. 316
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peluang dan manfaat yang diperoleh dari penerapan manajemen 
risiko.  

Manajemen risiko harus memenuhi prinsip dan pedoman yang 
telah ditentukan agar terjamin efektivitasnya dalam mendukung 
keberhasilan penerapan manajemen risiko dalam suatu 
Perusahaan. ISO 31000: 2009 merupakan proses Manajemen 
Risiko yang diadaptasi dari AS/NZS 4360: 2004, sehingga proses 
Manajemen Risiko sebagai berikut: 1) Establishing The Context; 
2) Risk Asessment; 3) Risk Treatment; 4) Monitoring and Review; 
dan 5) Communication and Consultation. Proses tersebut dapat 
dilakukan secara berurutan maupun tumpang tindih, karena 
proses Manajemen Risiko sangat fleksibel dan harus sesuai 
dengan budaya dan nilai ISO 31000.

Dewasa ini, perkembangan manajemen risiko (risk 
management) mulai dikenal adanya manajemen risiko pada 
aspek hukum (legal risk management) yang merupakan salah satu 
unsur dari external context yang memasukkan setiap parameter 
dan faktor yang berada di luar lingkungan perusahaan yang 
mempengaruhi perusahaan dalam mengelola risiko dan mencapai 
tujuan- tujuannya. Selanjutnya, persoalan yang ditentukan oleh 
hukum merupakan risk source atau asal dari munculnya risiko 
hukum itu sendiri.

Terdapat dua pendekatan dominan yang dapat digunakan 
untuk mendefinisikan risiko hukum pada sebuah perusahaan, 
pertama karena definisi yang sesuai atas legal risk cakupannya 
cukup luas sehingga setiap tindakan perusahaan yang berkait 
dengan pengelolaan aktivitas bisnis dianggap bagian dari 
konsekuensi hukum.135 Kedua, dalam arti sempit risiko hukum 
berasal dari kelemahan atas produk hukum atau ketidakpastian 
hukum (yang nantinya akan memengaruhi konsekuensi bisnis).

135  Richard Moorhead, Legal Risk : Definition, Management and 
Ethnics, Centre for Ethnics and Law UCL, Hal.5
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Beberapa juga berusaha menjabarkan bahwa risiko hukum 
yang muncul pada korporasi dikarenakan karena kesalahan 
tindakan pengaturan kebijakan internal, klaim atau hilangnya hak 
kontraktual atau kekayaan intelektual yang akan berpengaruh 
pada :136

1. Reputation concern, khususnya terkait bagaimana 
pendekatan yang diambil perusahaan dalam mengelola 
legal risk terhadap kewajiban hukum nasional di suatu 
negara. Masalah yang sering muncul mengenai risiko 
hukum ada mengenai gugatan atas kepemilikan maupun 
upaya penghindaran pajak;

2. Intra-organisational culture137, budaya kerja yang 
terdampak atas risiko hukum yang muncul di sebuah 
perusahaan (terutama kestabilan pada BUMN 
di Indonesia. Lemahnya semangat kinerja akan 
mengakibatkan progresivitas pelayanan publik maupun 
teknis akan terganggu.

Luasnya kerangka risiko hukum pada sebuah perusahaan 
ini melampaui kepatuhan hukum terhadap etika atau upaya 
komersialisasi, hubungan bisnis nantinya tidak hanya dilihat 
sebagai langkah profit dan bisnis namun bergerak ke arah ‘legal’ 
tentang perbuatan bisnis mana yang dibenarkan beserta risiko 
hukum yang muncul akibat setiap perikatan antar perusahaan. 
Membentuk legal risk management akan membentuk sebuah 
skema dan tata kelola perusahaan yang berorientasi pada kehati-
hatian fiduciary principles.138 Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia 
berusaha menjabarkan risiko hukum (legal risk) bisa berupa 
kelemahan perikatan yang diambil perusahaan, ketiadaan payung 
hukum dan faktor litigasi baik dari internal maupun eskternal 
136  Ibid.,
137  Benjamin W Heineman, High Performance with High Integrity 
(Boston, Mass.: Harvard Business Press, 2008).
138  Richard Moorhead, Op.Cit., Hal.6
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perusahaan.

Untuk melihat sejauh apa indikator risiko hukum yang timbul 
pada sebuah perusahaan, Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat 
Edaran Nomor: 10/SEOJK:03/2014 menjabarkankannya dengan 
rangkuman singkat sebagai berikut:

No Para-
meter

Indikator

1.
F a k t o r 
Litigasi

a. Besarnya nominal tuntutan atau gugatan yang diajukan 
atau estimasi kerugian yang mungkin dialami oleh 
perusahaan akibat dari gugatan dibandingkan dengan 
modal perusahaan;

b. Besarnya kerugian yang dialami oleh perusahaan 
karena suatu putusan dari pengadilan yang telah 
memiliki kekuatan hukum tetap dibandingkan 
dengan modal perusahaan;

c. Dasar dari gugatan yang terjadi dan pihak yang 
tergugat/menggugat perusahaan dalam suatu gugatan 
yang diajukan serta tindakan dari manajemen atas 
suatu gugatan yang diajukan;

d. Dasar dari gugatan yang terjadi dan pihak yang 
tergugat/menggugat perusahaan dalam suatu gugatan 
yang diajukan serta tindakan dari manajemen atas 
suatu gugatan yang diajukan;

e. Kemungkinan timbulnya gugatan yang serupa karena 
adanya standar perjanjian yang sama dan estimasi 
total kerugian yang mungkin timbul dibandingkan 
dengan modal perusahaan.
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2.
Kelemahan 
Perikatan

a. Terdapat kelemahan klausula perjanjian dan/atau 
tidak terpenuhinya persyaratan (prestasi) yang telah 
disepakati;

b. Pemahaman para pihak yang terkait dengan 
perjanjian, terutama mengenai risiko-risiko yang 
ada dalam suatu transaksi yang kompleks dan 
menggunakan istilah-istilah yang sulit dipahami atau 
tidak lazim bagi masyarakat umum;

c. Tidak dapat dilaksanakannya suatu (prestasiu) 
perjanjian baik untuk keseluruhan maupun sebagian;

d. Ketidakcukupan dokumen pendukung terkait 
perjanjian yang dilakukan oleh perusahaan dengan 
pihak ketiga;

e. Pembaruan dan tinjauan dari penggunaan standar 
perjanjian oleh perusahaan dan/pihak independen; 
dan

f. Penggunaan pilihan hukum atas perjanjian yang 
diadakan oleh perusahaan juga penggunaan forum 
penyelesaian sengketa.

g. Tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian;

3.

Ketiadaan 
P a y u n g 
H u k u m 
( p e r u n -
d a n g - u n -
dangan)

a. Penggunaan standar perjanjian yang belum dikinikan 
walaupun telah ada perubahan best practice atau 
peraturan perundang-undangan.

b. Jumlah dan nilai nominal dari total produk 
perusahaan yang belum diatur oleh peraturan 
perundang-undangan secara jelas dan produk 
tersebut cenderung memiliki tingkat kompleksitas 
yang tinggi, dibandingkan dengan modal yang 
dimiliki perusahaan.

Untuk alasan ini, sikap dan pendekatan terhadap manajemen 
risiko hukum setiap perusahaan khususnya BUMN di Indonesia 
adalah bagian dari upaya yang lebih luas untuk memastikan 
standar perilaku dan konsistensi atas kepatuhan hukum dan 
standar hukum terjaga sehingga tidak mengakibatkan adanya 
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krisis reputasi. Ketika sebuah perusahaan bergerak untuk 
menyadari untuk merubah budaya dan perilaku organisasi 
mereka terhadap kepekaan dan pentingnya risiko hukum akan 
dibentuk sebuah standar khusus tata kelola perusahaan yang 
memperhatikan keterbaharuan proses hukum yang berlaku.139

Setidaknya terdapat tiga dimensi yang dapat diperhatikan 
dalam mengelola legal risk pada sebuah perusahaan berdasar 
pada pendapat Steven Vaughan (University of Birmingham) yang 
dimulai dari kondisi internal hingga eksternal :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Dimensi atas risiko hukum muncul beriringan dengan 
risiko bisnis dalam perusahaan, baik nantinya legal risk akan 
memengaruhi business risk atau sebaliknya. Pertama, diuraikan 
mengenai bagaimana dimensi budaya terhadap menanggapi 
risiko yang muncul pada perusahaan, termasuk bagaimana cara 
tersendiri dalam mengelola risiko hukum yang muncul sehingga 
tidak sampai menjadi bola api terhadap reputasi dan risiko bisnis. 
Dimensi budaya kerja dan tata kelola perusahaan dipandang 
sebagai alat tanggap bencana terhadap risiko yang muncul 
karena berawal dari kepatuhan terhadap hukum. Keterampilan 

139  Ibid.., Hal.8
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dan disiplin risiko hukum berkisar pada kemampuan bagian legal 
untuk menganalisis desain maupun komunikasi bisnis terhadap 
konsekuensi hukum yang kemungkinan muncul di masa depan. 
Sumber daya dalam BUMN, yang paham terhadap hukum harus 
memiliki kemampuan inisiatif dalam pengumpulan, pemahaman 
dan penyajian informasi yang proporsional mengenai premis-
premis hukum atas kinerja bisnis perusahaan (BUMN).

Mewujudkan Good Corporate Governance juga membahas 
mengenai bagaimana komposisi house of legal term (pengkaji 
kebijakan) yang memahami pertanyaan-pertanyaan publik 
maupun pemerintah sebagai pemangku kepentingan seputar 
sejauh apa manajemen dan proses dari pengalaman risiko-
risiko yang muncul dan dikelola oleh BUMN sebagai sebuah 
badan usaha. Jajaran direksi dan pimpinan dalam perusahaan 
melihat dan mendengarkan pertimbangan lawyer in-house dalam 
memutuskan setiap kebijakan sehingga kemungkinan legal risk 
akan bisa ditekan.140 Termasuk melibatkan tim hukum pihak 
ketiga yang menilai sejauh apa perjanjian kerjasama nantinya 
akan berdampak pada spektrum usaha yang luas ketika terjadi 
sebuah litigasi dalam konsekuensi hukum.141 Anggapan akan 
penerapan aturan, norma dan kepercayaan secara strict atas legal 
expert dalam mengambil kebijakan terkadang bersifat simbolis.142 
Namun sistem pengelolaan risiko terhadap hukum berpengaruh 
terhadap regulator kebijakan (pemerintah) dan pertimbangan 
tidak hanya sebatas data dan angka, kualitas atas pertimbangan 
legal risk berperan sangat penting. Terutama dalam mengambil 
kebijakan BUMN terhadap kegiatan yang berdampak langsun 
terhadap masyarakat luas. 
140  Richard Moorhead and Steven Vaughan, 2019, In-House Lawyers’ 
Ethics: Institutional Logics, Legal Risk, and The Tournament of Influence, Oxford 
University, Hart Publishing, Hal.16
141  Ibid., Hal.35
142  Richard W Scott, 2008, Lords of the dance: Profesionals as 
institutional agents, 29 Organizations Studies. Hal.221.
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H. Legal Risk Manajemen Sebagai Pelaksanaan   
    Good Corporate Governance pada Badan Usaha      
    Milik Negara
1. Legal Risk Manajemen pada PT Phapros Tbk. (Perseroan).

a. Profil Perusahaan

PT Phapros Tbk. (Pharmaceutical Processing Industry) 
merupakan perusahaan nasional yang memproduksi dan 
memasarkan produk farmasi dan alat kesehatan yang saham 
mayoritasnya dimiliki oleh Kimia Farma dan sebagian oleh 
masyarakat. Sebagai sebuah perusahaan farmasi terkemuka 
Indonesia, PT Phapros Tbk. telah melayani masyarakat dengan 
memproduksi obat-obatan yang berkualitas selama lebih dari 
enampuluh tahun melalui pabriknya di Semarang dan Bandung. 
Berawal dari NV Pharmaceutical Processing Industries yang 
merupakan bagian dari Oei Tiong Ham Concern (OTHC), 
konglomerat pertama Indonesia yang menguasai bisnis gula dan 
agro-industri, sejak didirikan pada 21 Juni 1954 PT Phapros Tbk. 
telah menumbuhkan budaya perusahaan yang mengedepankan 
profesionalisme. Budaya perusahaan ini terus dilestari- kan 
bahkan setelah Perseroan mengalami nasionalisasi pada tahun 
1961, Seluruh kekayaan OTHC diambil alih oleh Pemerintah 
dan diubah bentuk menjadi PT Perusahaan Perkembangan 
Ekonomi Nasional (PPEN) Rajawali Nusantara Indonesia yang 
sekarang dikenal sebagai PT Rajawali Nusantara Indonesia 
(PT RNI). Divestasi yang dilakukan pada awal tahun 1970-an 
(saham mayoritas Perseroan berada di tangan masyarakat, 
terutama kalangan dokter, apoteker, dan profesional lainnya di 
bidang kesehatan serta karyawan Perseroan) membuat sikap 
profesional dalam diri insan Phapros tertanam kian kokoh. 

Perkembangan terakhir adalah pada bulan Maret tahun 
2019 yang lalu telah dilakukan aksi korporasi yang bersifat 



69■

strategis, yaitu penjualan saham mayoritas yang dimiliki oleh 
PT RNI (Persero) sebesar 56,77% kepada PT Kimia Farma Tbk. 
(Persero). Aksi korporasi ini bagian dari kebijakan holdingisasi 
BUMN yang dilakukan oleh Pemerintah. Pola holdingisasi yang 
dilakukan adalah dengan mengakuisisi kepemilikan saham 
mayoritas dengan cara pembelian. Penandatanganan perjanjian 
jual beli saham PT. Phapros antara PT. RNI dengan PT. Kimia 
Farma dilakukan di Jakarta dan hal tersebut merupakan agenda 
Pemerintah. 

Sebagai perusahaan publik, Phapros harus memenuhi 
ketentuan disclosure guna menjamin akuntabilitas. Keharusan 
untuk lebih transparan dan menjalankan prinsip-prinsip Tata 
Kelola Perusahaan yang Baik ini membuat Budaya Perusahaan 
Phapros yang consumer-oriented dan mengutamakan hasil sambil 
tetap menjaga etika bisnis dan tak meninggalkan prinsip kehati-
hatian, yang telah terbentuk kuat sejak dini. Sebagai BUMN, PT 
Phapros tentunya juga mengemban penugasan yang diberikan 
oleh Pemerintah, khususnya terkait dengan produksi/pengadaan 
dan distribusi farmasi yang murah dan mudah diakses oleh 
seluruh penduduk Indonesia.  

b. Ketentuan-Ketentuan Internal yang Relevan

Anggaran Dasar (AD) PT Phapros (Persero) telah beberapa 
kali mengalami perubahan. Perubahan untuk memenuhi 
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 
telah diaktakan dengan Akta Notaris Nomor 52 Tanggal 26 
Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris UTIEK ROCHMULJATI 
ABDURACHMAN, SH., MLI., MKN., telah disahkan dalam SK 
Kemenkumham Nomor AHU-0060800. AH.01.02. Tahun 2019 
tanggal 29 Agustus 2019 dan telah diberitahukan, diterima, 
dicatat dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum dan 
HAM RI, sebagaimana tertulis dalam surat perihal Penerimaan 
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Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Phapros, Tbk 
tanggal 29 Agustus 2019 Nomor AHU-AH.01.03.-0322778. 

Ruang lingkup kegiatan Perseroan sebagaimana tertuang 
di dalam Anggaran Dasar Perseroan adalah melakukan usaha 
di bidang industri bahan kimia dan barang dari kimia, industri 
farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional, industri alat 
ukur dan alat uji ukur khusus industri farmasi, alat kesehatan 
dan industri kimia, industri peralatan iradiasi elektromedikal dan 
elektroterapi khusus industri farmasi, alat kesehatan dan industri 
kimia industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta 
perlengkapannya, perdagangan besar farmasi, produk obat kimia, 
dan obat tradisional, industri makanan, minuman, kosmetik, jasa 
pengujian laboratorium dan kalibrasi, ekspor, impor.

Penerapan prinsip-prinsip GCG di PT Phapros mengacu 
kepada beberapa ketentuan yang belaku, yaitu: 

a. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas. 

b. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER01/ MBU/2011 
tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik pada BUMN dan perubahannya 
Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/2012 
tanggal 6 Juli 2012. 

c. Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik 
Negara No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 
tentang Indikator/ Parameter Penilaian dan Evaluasi 
atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik 
(Good Corporate Governance) pada BUMN. 

d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/ POJK.04/2015 
tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik. 

e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/ POJK.04/2015 
tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material 
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oleh Emiten atau Perusahaan Publik. 

f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/ POJK.04/2015 
tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan 
Terbuka. 

g. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/
SEOJK.04/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan 
Terbuka.

Konsep penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik 
dalam organisasi Perseroan berlandaskan pada komitmen untuk 
menciptakan Perusahaan yang transparan, dapat dipertanggung 
jawabkan, dan terpercaya melalui manajemen bisnis yang juga 
dapat dipertanggung- jawabkan. Penerapan praktik-praktik Tata 
Kelola Perusahaan yang Baik merupakan salah satu langkah 
penting yang diwajibkan bagi Perseroan sebagai Perusahaan 
Terbuka sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 21/POJK.04/2015 
tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka 
dan Surat Edaran OJK terkait Pedoman tata Kelola Perusahaan 
Terbuka. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan 
memaksimalkan nilai Perusahaan, mendorong pengelolaan 
Perusahaan yang profesional, transparan dan efisien dengan 
cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat 
dipercaya, bertanggung jawab dan adil sehingga dapat 
memenuhi kewajiban secara baik kepada Pemegang Saham, 
Dewan Komisaris, serta pemangku kepentingan lainnya. 

PT Phapros mengimplementasikan Tata Kelola Perusahaan 
yang Baik sebagai sebuah strategi fundamental dalam melakukan 
transformasi dan turn around, yang diharapkan dapat menciptakan 
Perseroan sebagai sebuah korporasi yang berkelanjutan 
(sustainable company). Untuk itu, dengan menerapkan Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik Perseroan memiliki tujuan untuk: 

1) Mengoptimalkan nilai Perusahaan untuk membangun 
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daya saing yang kuat baik secara nasional maupun 
internasional, dalam menjaga etika dan integritas agar 
dapat menjaga eksistensi dan pertumbuhan secara 
berkelanjutan untuk menghadapi era perdagangan 
bebas; 

2) Mendorong pengelolaan Perusahaan secara profesional, 
efisien serta efektif selain juga memberdayakan fungsi 
dan meningkatkan kemandirian organ-organ dalam 
Perusahaan; 

3) Memberikan jaminan rasa aman sehingga akan 
menumbuhkan kepercayaan dari para investor maupun 
calon investor; 

4) Mengarahkan serta mengendalikan hubungan kerja 
antara organ Perseroan; 

5) Mendorong agar setiap pengambilan keputusan 
maupun pelaksanaan- nya harus dilandasi nilai moral 
yang tinggi dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta tanggung jawab sosial 
yang tinggi; 

6) Menciptakan SDM yang professional; 

7) Meningkatkan kesejahteraan seluruh Insan Phapros 
serta peningkatan kemanfaatan bagi Stakeholders; 

8) Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan 
Perseroan; 

9) Memperbaiki budaya kerja Perseroan. 

Dalam menerapkan implementasi tata kelola perusahaan, 
Perseroan memberlakukan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan 
yang Baik, Panduan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi, pedoman 
Perilaku, Piagam Internal Audit, Piagam Komite Audit serta 
kebijakan-kebijakan lainnya yang mendukung penerapan prinsip-
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prinsip tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten.  
Kebijakan-kebijakan tersebut dipublikasikan oleh Perseroan 
melalui situs web Perseroan dan selalu dilakukan review secara 
berkala menyesuaikan dengan kondisi Perseroan serta peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

PT Phapros secara berkala telah melakukan pengukuran 
atas implementasi tata kelola perusahaan. Melalui proses 
pengukuran tersebut, Perseroan memiliki tujuan untuk: 

1) Menguji dan menilai penerapan Tata Kelola Perusahaan 
yang Baik melalui elaborasi kondisi penerapan Tata 
Kelola Perusahaan yang Baik dan pembandingan 
dengan indikator dan parameter pengujian yang telah 
ditentukan. 

2) Memberikan gambaran hasil pengukuran melalui 
pemberian nilai atas penerapan Tata Kelola Perusahaan 
yang Baik, berikut rekomendasi perbaikan yang 
diusulkan, guna mengurangi kesenjangan antara tataran 
praktik dengan indikator dan parameter pengujian.

3) Memantau konsistensi penerapan Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik di lingkungan organisasi 
Perseroan, serta untuk memperoleh masukan demi 
penyempurnaan dan pengembangan Kebijakan Tata 
Kelola Perusahaan yang Baik. 

4) Mendorong pengelolaan Perseroan yang semakin 
profesional, transparan, dan efisien, serta 
memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian 
Organ Perseroan. 

Kriteria dan Pihak yang melakukan Penilaian Pelaksanaan 
GCG assessment Phapros pada tahun 2019 dilakukan oleh pihak 
independen berdasarkan kriteria Surat Keputusan Sekretaris 
Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S.
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MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter 
Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan 
yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN. Indikator 
yang digunakan dalam assessment GCG tersebut meliputi: 

a. Komitmen terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan 
yang Baik secara berkelanjutan. 

b. Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal. 

c. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. 

d. Direksi. 

e. Pengungkapan informasi dan transparansi. 

f. Aspek lainnya. 

Selama tahun 2019, berdasarkan hasil penilaian 
assesment Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Phapros telah 
mengimplementasikan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai 
dengan parameter yang dikembangkan oleh Kementerian BUMN 
sesuai dengan Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor: SK-
16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter 
Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan 
Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik 
Negara.

Dalam rangka menjalankan best practice pelaksanaan 
prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau Good 
Corporate Governance (GCG), penyampaian laporan ini juga 
mengacu pada pedoman praktik tata kelola yang berlaku di 
lingkup Nasional, yaitu menggunakan parameter dengan indikator 
parameter assessment berdasarkan Keputusan Sekretaris 
Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S. MBU/2012 tanggal 6 
Juni 2012. Perusahaan juga menyampaikan beberapa aspek 
yang merupakan bagian dari pengembangan dan interpretasi 
atas isi Laporan Tahunan. Dengan demikian, PT Phapros 
Tbk mengharapkan Laporan Tahunan ini dapat mendorong 
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peningkatan keterbukaan informasi yang wajar seiring dengan 
terpenuhinya aspek komposisi dan aspek substansi.

Perolehan nilai tata kelola perusahaan yang baik melalui 
assessment dengan pendampingan tim independen, yang telah 
menunjukkan tren perkembangan yang positif pada setiap 
tahunnya. Pada tahun 2019, Phapros mendapatkan skor penilaian 
assessment sebesar 90,09 dengan hasil “SANGAT BAIK” atau 
mengalami peningkatan dibandingkan hasil assessment yang 
dilaksanakan tahun lalu sebesar 86,72 dengan kategori “SANGAT 
BAIK”. Peningkatan yang signifikan dari assessment GCG ini 
mencakup aspek komitmen terhadap penerapan tata kelola 
secara berkelanjutan, aspek pemegang saham dan RUPS, aspek 
Dewan Komisaris, aspek Direksi, aspek pengungkapan informasi 
dan transparansi, serta aspek lainnya. Peningkatan performa 
yang senantiasa meningkat setiap tahunnya harus dipelihara 
guna menjalin kesinambungan operasional dan pencapaian visi 
Perseroan. Hal ini juga merupakan bentuk komitmen Phapros 
terhadap semua pemangku kepentingan.

Dewan Komisaris berharap agar semua pemangku kebijakan 
dapat mengimplementasikan semua keputusan secara konsisten 
dengan menerapkan prinsip GCG serta mengembangkannya 
secara berkelanjutan yang didukung oleh seluruh jajaran 
Perseroan. Kami akan terus meningkatkan fungsi pengawasan 
terhadap seluruh praktik GCG dan menerapkannya sebagai 
budaya perusahaan demi keberlangsungan Phapros di masa 
yang akan datang, dan pada akhirnya memberikan nilai tambah 
bagi Perseroan.

Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite 
Manajemen Risiko, serta Komite Nominasi dan Remunerasi dalam 
memberi arahan, melakukan pengawasan, serta memberikan 
persetujuan, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. 
Kami menilai bahwa kinerja ketiga komite ini telah banyak 
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membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas-tugas 
pengawasan dan pemberian saran bagi kinerja Direksi terkait 
operasional dan keuangan yang efektif. Intensitas rapat Komite 
yang tinggi membuktikan bahwa komite-komite yang ada 
berkomitmen dalam merealisasikan agenda pembahasan dalam 
rangka mengevaluasi dan memberikan saran guna mencegah 
timbulnya risiko pengelolaan usaha. Komite Dewan Komisaris 
telah melakukan telaah terhadap laporan keuangan perusahaan, 
penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan 
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), membantu 
pengawasan pengelolaan risiko Perseroan dan melakukan 
telaah atas sistem teknologi informasi Perseroan, serta menilai 
kecukupan aktivitas pengendalian internal dan penerapan 
corporate governance.

Dalam rangka mencegah praktik penyimpangan dan 
kecurangan serta untuk memperkuat penerapan GCG, Phapros 
menerapkan Sistem Pengaduan Pelanggaran (Whistleblowing 
system).

Dengan adanya sistem pelaporan pelanggaran, Perseroan 
berupaya untuk menanggulangi terjadinya praktik kecurangan 
dengan pola pengawasan yang maksimal dan menyeluruh dengan 
melibatkan seluruh insan Phapros sehingga memberikan rasa 
aman bagi seluruh pihak yang berinteraksi dengan Perseroan. 
Dewan Komisaris mengapresiasi langkah manajemen Phapros 
untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kinerja 
sistem pelaporan pelanggaran. Peningkatan kinerja terhadap 
sistem pelaporan pelanggaran merupakan salah satu komitmen 
Perseroan dalam mengimplementasikan Good corporate 
Governance dengan meminimalisasi berbagai upaya yang dapat 
menciderai nilai-nilai Perseroan.

Bagi Phapros, Good Corporate Governance (GCG) atau 
Tata Kelola Perusahaan yang Baik merupakan faktor kunci 
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yang menjamin keberlangsungan usaha Perusahaan secara 
berkelanjutan. Untuk itu, implementasi GCG menjadi landasan 
dan dasar dalam seluruh kegiatan insan Phapros. Hal ini 
dilakukan guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi 
demi memegang teguh kepercayaan yang diberikan para 
pemegang saham. Untuk itu, Perseroan berkomitmen kuat 
untuk menerapkan GCG secara terencana, sistemik, dan 
berkesinambungan.

Direksi mendapatkan dukungan sepenuhnya dari para 
pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas praktik 
GCG di lingkungan Perseroan. Direksi sebagai pemegang jabatan 
eksekutif tertinggi di Perseroan senantiasa bersinergi dengan 
Dewan Komisaris beserta komite-komite di bawahnya dalam 
menjalankan kinerjanya guna memastikan bahwa setiap kebijakan 
yang diambil telah sesuai dengan visi dan misi Perseroan. 
Phapros berkomitmen untuk melaksanakan praktik-praktik Good 
Corporate Governance (GCG) dalam upaya mencapai visi dan misi 
Phapros. Pedoman Etika Bisnis dan Perilaku merupakan salah 
satu bentuk implementasi komitmen tersebut. Pedoman ini 
berisi nilai-nilai (values) unggulan Phapros ke dalam interpretasi 
perilaku yang berkaitan dengan Etika Bisnis dan Perilaku. 
Salah satu bentuk komitmen Phapros terhadap implementasi 
pelaksanaan GCG adalah dengan melakukan assessment 
Tata Kelola Perusahaan yang Baik di lingkungan Perseroan. 
Pada tahun 2019, Phapros mendapatkan skor penilaian self 
assessment GCG sebesar 90,09 dengan hasil “SANGAT BAIK” 
yang dilakukan oleh internal dengan pendampingan tim asesor 
independen. Angka ini mengalami peningkatan yang signifikan 
dibandingkan assessment yang dilakukan tahun 2018 dengan 
skor 86,72 dengan kategori “SANGAT BAIK”. Peningkatan skor 
dari assessment GCG ini menunjukkan bahwa internalisasi 
praktik penerapan GCG di seluruh tingkatan organisasi berjalan 
baik.
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Perseroan juga melakukan penguatan terhadap kinerja 
sistem pelaporan pelanggaran (Whistleblowing system). 
Implementasi peningkatan sistem pelaporan pelanggaran dapat 
berupa pemberian sanksi hukum secara tegas bagi pelaku dan 
memberikan perlindungan secara menyeluruh kepada pelapor. Hal 
ini merupakan komitmen Phapros untuk meminimalisasi praktik 
bad governance sekaligus untuk memperkuat implementasi good 
governance.

c. Aksi Korporasi untuk Pembadanan Legal Risk Manajemen

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Perseroan menyadari 
bahwa risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam 
setiap kegiatan operasionalnya dan dapat mempengaruhi 
hasil usaha dan kinerja Perseroan. Mengingat bisnis farmasi 
merupakan kategori bisnis yang materinya sangat berisiko 
dan melibatkan investasi yang besar, maka penerapan 
manajemen risiko menjadi semakin penting bagi gerak langkah 
PT Phapros dalam menjalankan usahanya. Manajemen risiko 
membantu pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan 
ketidakpastian dan pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan 
strategis Perseroan. Menyadari akan risiko-risiko yang dihadapi, 
Perseroan secara proaktif berusaha untuk meningkatkan 
kemampuan manajemen risiko di Perseroan. Untuk dapat 
memperoleh legitimasi di seluruh organisasi, kebijakan 
penerapan manajemen risiko perlu ditegaskan melalui komitmen 
manajemen yang disesuaikan dengan aturan yang berlaku.

Kebijakan Manajemen Risiko Direksi menetapkan Kebijakan 
Manajemen Risiko sebagai acuan dalam mencapai Sasaran 
Jangka Panjang Perusahaan dan Manual Manajemen Risiko 
sebagai wujud komitmen untuk penerapan manajemen risiko di 
seluruh organisasi secara luas dan terintegrasi, dalam rangka 
menunjang kepastian pencapaian Sasaran Jangka Panjang 
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Perusahaan, serta memberikan kerangka penerapan manajemen 
risiko secara sistematis dan terukur sesuai persyaratan 
internasional. Kebijakan Manajemen Risiko dan Manual 
Manajemen Risiko di lingkungan Perseroan menggunakan ISO 
31000: 2009 sebagai acuan dan tertuang dalam Keputusan 
Direksi No. ……. tentang Kebijakan Manajemen Risiko dan Manual 
Manajemen Risiko di Lingkungan PT Phapros (Persero) Tbk. Selain 
ISO 31000:2009, pengelolaan risiko di Perseroan juga mengacu 
pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. 
PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan 
yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik 
Negara yang direvisi dengan Peraturan Menteri Negara Badan 
Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. 
PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan 
yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik 
Negara. 

Ditandatanganinya Kebijakan Manajemen Risiko oleh 
semua Direksi menunjukkan komitmen, kesungguhan dan 
kepedulian Direksi terhadap pentingnya manajemen risiko dalam 
keberlangsungan hidup dan mengamankan sasaran Perseroan. 
Kebijakan Manajemen Risiko tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Dalam rangka menerapkan kebijakan Risiko, Perseroan 
telah menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan 
yaitu Transparency, Accountability, Responsibility, 
Independency dan Fairness. 

2) Risiko harus dipahami sebagai semua peristiwa yang 
mungkin dapat terjadi dalam proses bisnis Perseroan 
dalam pencapaian sasaran bisnisnya. 

3) Semua risiko Perseroan harus dikelola secara maksimal 
dengan memanfaatkan sumber daya Perseroan 
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sehingga tetap berada dalam batas Toleransi Risiko 
Perseroan. 

4) Direksi, seluruh Karyawan dan Mitra Usaha Perseroan 
memiliki peran dalam pengelolaan risiko sesuai dengan 
tanggung jawabnya masing-masing. 

5) Menyempurnakan sistem pengelolaan risiko secara 
terus-menerus sesuai kondisi terkini dan mendorong 
seluruh karyawan untuk selalu mengembangkan dan 
memelihara budaya sadar risiko dalam rangka menjaga 
nilai Perseroan dan kepercayaan para pemangku 
kepentingan.

Tujuan dari penerapan manajemen risiko di PT Phapros 
adalah: 

1) Meningkatkan kesadaran terhadap adanya dampak dari 
aktifitas dan tindakan bisnis maupun pengaruh faktor 
eksternal yang mengandung risiko. 

2) Menurunkan potensi frekuensi kejadian-kejadian 
berbahaya yang mungkin terjadi. 

3) Meminimalkan potensi kerugian sebagai dampak yang 
ditimbulkan oleh kejadian-kejadian tersebut. 

Sejak tahun 2015, Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan 
komitmen penerapan manajemen risiko di lingkungan Perseroan 
dengan berdasarkan tujuh prinsip yang tertuang dalam piagam 
penerapan sistem manajemen risiko yang telah ditandatangani 
pada 13 Juli 2015. Sistem Manajemen Risiko Sistem manajemen 
risiko dilakukan dengan pendekatan yang sistematis, terstruktur 
dan terintegrasi untuk mengantisipasi suatu ketidakpastian atau 
kerugian yang mungkin terjadi dalam pengelolaan Perseroan 
yang meliputi 8 (delapan) bidang, yaitu: ….

Sejak tahun 2007, PT Phapros telah menerapkan Sistem 
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Manajemen Risiko yang berbasis pada standar AS/NZS 4360: 
1999 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direksi No. 139/
KPTS/2007 tentang Manual Pengelolaan Risiko. Selanjutnya, 
dengan terbitnya ISO 31000:2009 pada tanggal 31 Oktober 2009, 
PT Phapros melakukan tinjauan manajemen untuk mengubah 
pedoman penerapan manajemen risiko dengan standar baru 
yang berorientasi pada Enterprise Risk Management (ERM) 
dengan menerbitkan Keputusan Direksi No. 129.2/KPTS/2010 
tentang Kebijakan Manajemen Risiko dan Manual Manajemen 
Risiko di Lingkungan PT Phapros (Persero) Tbk. 

2. Legal Risk Manajemen pada PT Rajawali 1 (Persero)

a. Profil Perusahaan

PG Rajawali I adalah sebuah Perseroan Terbatas (PT) yang 
telah beroperasi sejak 5 November 1975. Waktu dibuka pertama 
kali, PT PG Rajawali I masih memiliki nama PT IMACO (Industrial 
Management Company). PT IMACO sendiri sebenarnya 
merupakan perusahaan yang mengurus manajemen PT PG 
Krebet Baru dan PT PG Rejo Agung Baru. Selain dua perusahaan 
tersebut, aspek manajemen dan direksional dari PT Phapros 
Semarang, PT P2G Madu Baru Yogyakarta, dan PBSTALoka 
Surabaya juga dipegang oleh PT IMACO. Nama PT IMACO baru 
berubah menjadi PT PG Rajawali I secara resmi pada tanggal 
15 Oktober 1996. Untuk memperluas kegiatan usaha, PT PG 
Rajawali I melakukan akuisisi perusahaan PT Kebun Grati Agung 
tahun 1997, PT Pucuk Rosan Baru tahun 1997, dan PT Mitra 
Nusantara tahun 2000. Dua perusahaan tersebut kini sudah tidak 
beroperasi lagi secara mandiri karena berada di bawah kendali 
unit Pabrik Gula Rejo Agung Baru dan Pabrik Gula Krebet Baru.

PT PG Rajawali I didirikan pada tahun 1996 melalui 
akta notaris nomor 93 tanggal 28 Agustus 1996 yang dibuat 
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dihadapan Notaris Achmad Abid, S.H., CN, pengganti Notaris 
Sutjipto di Jakarta berdasarkan Surat Penetapan Keterangan 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tertanggal 16 (enam belas) 
Juli 1996 dengan nomor keputusan 179/Pdt.P/Not/96/PN.Jkt.Se 
dan Akta Perubahan tersebut telah disetujui dan disahkan oleh 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C2-9513.
HT.01.04.TH.96. tanggal 15 Oktober 1996.

PT PG Rajawali I merupakan penggabungan/Merger 
Company PT Pabrik Gula Rejo Agung ke dalam PT Pabrik Gula 
Krebet Baru dengan Baru pada tanggal 28 Agustus 1996 melalui 
perjanjian penggabungan usaha yang tertuang dalam Akta no. 92 
tanggal 28 Agustus 1996 yang dibuat di hadapan Notaris Achmad 
Abid, S.H., CN, pengganti Notaris Sutjipto di Jakarta berdasarkan 
Surat Penetapan Keterangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 
tertanggal 16 (enam belas) Juli 1996 dengan nomor keputusan 
179/Pdt.P/Not/96/PN.Jkt.Sel.

Saham PT Pabrik Gula Rajawali I 99,9% dimiliki oleh PT 
Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan 0,001% dimiliki oleh 
PT Rajawali Nusindo berdasarkan Akta No. 03 tanggal 22 Juni 
2005 yang dibuat di hadapan Notaris Nanda Fauz Iwan di Jakarta 
sesuai dengan Keputusan Pemegang Saham PT PG Rajawali I 
dengan Akta nomor 02 tanggal 22 Juni 2005 yang juga dibuat di 
hadapan Notaris Nanda Fauz Iwan di Jakarta.

Hingga saat ini PT PG Rajawali I yang memiliki Visi untuk 
menjadi industri berbasis tebu yang unggul dalam persaingan 
global terus meningkatkan kinerja terbaik melalui pencapaian 
produktivitas dan efektivitas, yang berorientasi kualitas produk, 
pelayanan pelanggan prima serta menjadi perusahaan yang 
memiliki komitmen tinggi terhadap kelestarian lingkungan. Selain 
itu untuk menuju perusahaan yang berkelanjutan, PT PG Rajawali 
I akan terus melakukan langkah-langkah invoasi, diversifikasi 
dan ekspansi dalam berbagai lini disiplin ilmu utamanya dalam 



83■

industri agro.

PT PG Rajawali I yang dulunya didirikan dengan nama PT 
Imaco (Industrial Management Company) mulai beroperasi 
pada 5 November 1975. PT Imaco merupakan pemegang 
manajemen PG Krebet Baru yang beroperasi di Malang dan 
PG Rejo Agung Baru di Kabupaten Madiun. Setelah melakukan 
perluasan kegiatan usaha, PT Imaco pun memiliki tanggung 
jawab tambahan sebagai pemegang manajemen dan direksi 
PT Phapros yang beroperasi di Semarang, PT P2G Madu Baru 
di Jogjakarta, PBSTA Loka di Surabaya. Pada 5 Desember 1995, 
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PG Krebet 
Baru dan PG Rejo Agung Baru dilakukan. Beberapa keputusan 
penting dihasilkan dari RUPSLB dua perusahaan tersebut. Satu 
di antaranya adalah penggabungan PG Krebet Baru dan PG Rejo 
Agung Baru menjadi satu kesatuan perusahaan bernama PT PG 
Rajawali I. Perjanjian penggabungan dua perusahaan ini resmi 
dicatat dalam surat perjanjian dg nomor 16/SP/DIRU/XII/95 
pada 29 Desember 1995. Surat tersebut efektif berlaku mulai 1 
Januari 1996. Langkah peresmian secara hukum dilakukan oleh 
notaris perusahaan, Sutjipto SH., pada 3 Januari 1996 dalam 
akta nomor 13 dan 14. Penegasannya dituangkan dalam akta 
nomor 90 dan 91 pada 28 Agustus 1996. Sementara akta nomor 
92 merupakan bentuk pengesahan atas surat perjanjian dengan 
nomor 16/SP/DIRU/XII/95. Akta perubahan anggaran dasar PT 
PG Rajawali I mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman 
Republik Indonesia dengan surat keputusan nomor C2-9513.
HT.01.04 TH 96 pada 15 Oktober 1996. 

Setahun berselang, perluasan usaha PT PG Rajawali I 
gencar dilakukan. Perusahaan melakukan akuisisi terhadap PT 
Kebun Grati Agung pada 997 dengan kepemilikan saham sebesar 
80%. Pada tahun yang sama, PT Pucuk Rosan Baru diakusisi 
dengan kepemilikan saham sebesar 100%. Pada 2000 perluasan 
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kegiatan usaha kembali dikakukan PT PG Rajawali I. Perusahaan 
mengakuisisi PT Mitra Nusantara dengan kepemilikan saham 
100%. Langkah besar dilaksanakan PT PG Rajawali I pada 22 
November 2000. Perusahaan mengubah status badan hukum 
PT Pucuk Rosan Baru dan PT Mitra Nusantara sebagai anak 
perusahaan menjadi unit-unit perusahaan. Perubahan status 
tersebut efektif berlaku pada 1 Januari 2001. 

Dalam operasinya, PT Pucuk Rosan Baru di bawah kendali 
PG Krebet Baru, sedangkan PT Mitra Nusantara di bawah kendali 
PG Rejo Agung Baru. Dua unit perusahaan tersebut hingga 
kini dalam kondisi belum beroperasi. Pada 21 Desember 2011, 
melalui RUPSLB, keputusan berat harus diambil PT PG Rajawali 
I. Perusahaan terpaksa membubarkan PT Kebun Grati Agung. 
Putusan itu tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB 
Perseroan Nomor 3 pada 23 Desember 2011.

Kantor Direksi PT PG Rajawali I berlokasi di Jalan Undaan 
Kulon No. 57-59, Peneleh, Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur. 
Kode pos 60274. Unit Usaha PG Rejo Agung Baru berlokasi di 
Jalan Yos Sudarso No.23, Patihan, Kec. Manguharjo, Kota Madiun, 
Jawa Timur 63123 Unit Usaha PG Krebet Baru berlokasi di Jalan 
Bululawang No. 10, Krebet, Bululawang, Krebet, Kec. Bululawang, 
Malang, Jawa Timur. Kode pos 65172.

PT PG Rajawali I merupakan salah satu anak perusahaan 
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) yang bergerak di 
bidang agroindustri tebu. Tujuan utama perusahaan sebagai 
anak perusahaan BUMN adalah mendukung program pemerintah 
dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai 
swasembada gula nasional. Sesuai dengan Perubahan Anggaran 
Dasar Perseroan No.08 Tahun 2019, maksud dan tujuan 
perusahaan adalah melakukan usaha antara lain di bidang 
pertanian tanaman, peternakan, perburuan dan kegiatan yang 
berkaitan dengannya, perdagangan besar selain mobil dan 
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sepeda motor, industri makanan dan industri minuman. 

Sasaran utama perusahaan berdasarkan Key Performance 
Indicator (KPI) yang telah disetujui oleh pemegang saham melalui 
RUPS RKAP Tahun 2019 mencangkup 5 (lima) perspektif, yaitu: 

a. Keuangan dan Pasar terdiri dari EDITDA margin sebesar 
10,84% dan pertumbuhan pendapatan usaha sebesar 
159,83%. 

b. Efektifitas Produk dan Proses terdiri dari utilitas pabrik 
sebesar 94% dan produksi gula sebesar 204.050 ton. 

c. Fokus Pelanggan terdiri dari skor kepuasan pelanggan 
sebesar 80% dan PROPER Lingkungan “biru” untuk 
semua unit PG. 

d. Fokus Tenaga Kerja terdiri dari produktifitas karyawan 
sebesar Rp 210.156 per orang; jumlah talent pool 
sebanyak 20% dari BOD-1; dan skor survey kepuasan 
karyawan 2,8 dari skala 4. 

e. Fokus Kepemimpinan terdiri dari skor hasil penilaian 
KPKU sebesar 475 (early improvement); skor hasil 
penilaian GCG sebesar 85 (baik); pencapaian CAPEX 
sebesar 75% dari investasi; dan efektifitas penyaluran 
PKBL sebesar 96%. 

Strategi yang dimiliki perusahaan untuk mencapai sasaran 
tersebut secara garis besar terdiri dari dua hal. Pertama, penguatan 
core business. Kedua, melaksanakan program pengembangan. 
Penguatan core business terdiri dari tiga fokus, yaitu: a) quantity 
untuk jumlah gula yang diproduksi sebanyakbanyaknya melalui 
penerapan Sistem Pembelian Tebu (SPT), optimalisasi kapasitas 
giling pabrik, ekstensifikasi dan intensifikasi lahan; b) price untuk 
upaya meminimalkan Harga Pokok Produksi (HPP); dan c) quality 
untuk menjaga pemenuhan mutu sesuai SNI serta meningkatkan 
kompetensi SDM.
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PT PG Rajawali I mempunyai budaya perusahaan yang 
sangat kuat untuk menyatukan visi dan misi seluruh insan 
perusahaan. Budaya kerja yang dianut adalah : Professionalism 
: Berkomitmen menerapkan standar profesionalisme tertinggi 
melalui upaya mengejar inovasi, menata imajinasi, terbuka 
terhadap gagasan-gagasan baru, bertindak dengan perhitungan 
matang dan konsisten Integrity : Satunya pemikiran, perkataan 
dan tindakan secara konsisten yang didasari oleh sekumpulan 
nilai yang sama Teamwork : Memelihara semangat partisipatif, 
kolaboratif yang seimbang dan proporsional dalam bekerja untuk 
mewujudkan tujuan perusahaan Excellence : Semangat untuk 
memberikan yang terbaik serta peningkatan yang terus menerus 
adalah jiwa seluruh karyawan dalam menjalankan tugas dan 
kewajibannya Respect : Memiliki komitmen untuk meperlakukan 
orang lain dengan rasa hormat dan saling menghargai serta 
menciptakan rasa ketergantungan yang sehat dan proporsional

Logo PT PG Rajawali I tidak terlepas dari logo induk 
perusahaannya yaitu PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), 
dimana secara umum bentuk logo adalah typhography Rajawali. 
Kepala Rajawali dengan kepakan sayapnya menggenggam 
bola dunia yang bermakna bervisi global dan berbisnis hingga 
manca negara sebagai duta yang membanggakan Indonesia. 
Warna merah putih adalah dwi warna yang bermakna sebuah 
perusahaan yang berorientasi pada kepentingan bangsa dan 
negara. Teks disamping typography bola berwarna biru kehijauan 
yang bermakna menjunjung tinggi pada pengelolaan perusahaan 
yang bersih, jujur, transparan dan bertanggung jawab.

Bidang Jasa PT PG Rajawali I adalah perusahaan yang 
menjalankan usaha dibidang pertanian, perkebunan dan, industri 
gula serta segala sesuatu yang menyangkut bidang tersebut 
dalam arti luas. Berbagai hal termasuk dalam bidang usaha 
PT PG Rajawali I adalah penguasahaan tanaman, pengelolaan, 
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pemasaran hasil, serta industri dan jasa penunjangnya. PT PG 
Rajawali I juga pernah mendirikan serta menjalankan perusahaan 
dan usaha lain yang masih memiliki hubungan dengan bidang-
bidang tersebut. Saat ini dalam tahap pengembangan, bidang 
usaha akan diperluas ke berbagai industry dan akan banyak 
bekerja sama dengan industry terkait dengan produksi gula 
maupun produksi turunannya. Inovasi juga merupakan bagian 
penting dalam pengembangan produk yang variatif dan 
berkesinambungan. Beberapa yang telah kami lakukan adalah 
penggantian bibit dengan varietas unggul, program bongkar 
ratoon penggantian bahan bakar ketel dari residu ke bahan bakar 
ampas, pembuatan minuman kemasan sari tebu dan pengolahan 
limbah blotong menjadi pupuk organik. 

Setiap tahun PT PG Rajawali I selalu melakukan revitalisasi 
secara berkala pada mesin-mesin produksi. Revitalisasi ini penting 
dilakukan untuk menambah kapasitas giling, meminimalisir 
kehilangan gula dalam proses produksi, dan mengurangi 
pemakaian bahan bakar. Selain menambah kapasitas giling PT PG 
Rajawali I juga berusaha menghasilkan produk yang berkualitas 
dengan mengutamakan riset dan pengembangan yang didukung 
dengan fasilitas terkini. Gabungan dari kedua hal tersebut tentu 
bisa menghasilkan produk terbaik untuk konsumen. Komitmen 
perusahaan terhadap kualitas bahan baku dan produksi telah 
tertuang dalam Standard Operating Procedure (SOP) di masing-
masing bagian. Didukung oleh laboratorium yang baik setiap 
tahapan proses produksi tentu telah terjamin kualitasnya. PT PG 
Rajawali I yakin dengan adanya pengendalian dan pengawasan 
proses yang baik ini maka tingkat kehilangan gula akan menurun 
serta kualitas kian tinggi. Produk dan Jasa PT PG Rajawali I 
menghasilkan produk gula dan produk turunanya.
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b. Ketentuan-Ketentuan Internal yang Relevan

Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau Good Corporate 
Governance (GCG) merupakan mekanisme yang mengatur 
pengelolaan perusahaan agar sesuai dengan harapan pemangku 
kepentingan. Sebagai landasan kokoh dan perangkat standar 
yang bertujuan mendukung upaya menjaga kesinambungan 
kegiatan usaha, maka diperlukan penerapan atas prinsip-prinsip 
tata kelola perusahaan yang baik sehingga dapat mewujukan 
visi dan misi Perseroan. PT PG Rajawali I didirikan untuk turut 
serta dalam menunjang kebijakan dan program pemerintah di 
bidang ekonomi dan pembangunan nasional khususnya sektor 
agroindustri. Perseroan memiliki keyakinan bahwa penerapan 
GCG merupakan salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar, 
menjadi bagian penting dalam menunjang pertumbuhan 
dan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Pemahaman ini 
mendasari komitmen Perseroan untuk senantiasa menegakkan 
penerapan GCG dalam setiap jenjang organisasi dan kegiatan 
operasionalnya. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan 
komitmen yang tinggi dan konsistensi terhadap penerapan 
tata kelola perusahaan yang baik di lingkungan Perseroan. 
Komitmen penerapan GCG tidak hanya sekedar sebagai 
pemenuhan atas aturan-aturan yang berlaku melainkan dalam 
praktiknya perlu dilandasi oleh kesadaran akan pentingnya 
GCG bagi tegaknya integritas dalam menjalankan bisnis yang 
berkesinambungan. “Perseroan berkomitmen untuk menerapkan 
dan mengimplementasikan GCG secara menyeluruh dan 
berkelanjutan di seluruh proses bisnis untuk mencapai visi 
menjadi perusahaan agroindustri tebu yang unggul di tingkat 
global ditunjukan dengan peningkatan keterbukaan dan 
akuntabilitas”.

Rajawali 1 sebagai Perseroan mengembangkan struktur dan 
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tata kelola dengan memperhatikan prinsip-prinsip GCG sesuai 
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
sebagai best practice. Prinsip dasar GCG secara umum diperlukan 
untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan 
konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena 
itu penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling 
berhubungan, yaitu: 

a. Negara dan perangkatnya sebagai regulator 

b. Dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan 

c. Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa 

PT PG Rajawali I menerapkan prinsip-prinsip GCG sesuai 
dengan PER01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang 
penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada Badan Usaha 
Milik Negara, yang meliputi: 

a. Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam 
melaksanakan proses pengambilan keputusan dan 
keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material 
dan relevan mengenai perusahaan. 

b. Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, 
pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga 
pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. 

c. Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian 
di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan 
perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang 
sehat. 

d. Kemandirian (independency), yaitu keadaan di mana 
perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan 
kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun 
yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 
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e. Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan 
di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan 
(stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan 
peraturan perundang-undangan.

Perseroan konsisten bahwa dalam melaksanakan tata 
kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance 
(GCG) tidak hanya sekadar formalitas dan kepatuhan, tetapi 
atas dasar kebutuhan untuk memperbaiki diri agar visi dan misi 
perusahaan dapat tercapai secara nyata Perseroan memiliki 
komitmen yang kuat untuk melaksanakan kegiatan usahanya 
berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku, beretika 
dan transparan serta bertanggung jawab, baik kepada pemegang 
saham maupun para pemangku kepentingan. Landasan hukum 
untuk mewujudkan tujuan penerapan tata kelola perusahaan 
yang baik di PT PG Rajawali I antara lain sebagai berikut : 

a. Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN 
(Pasal 5 ayat 3) 

b. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha No. PER-01/ 
MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan 
Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan 
Usaha Milik Negara dan perubahannya Peraturan 
Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/ 
MBU/2012 tanggal 06 Juli 2012 

c. Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik 
Negara No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 06 Juni 2012 
tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi 
atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik 
(Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik 
Negara 

d. Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas, tanggal 16 Agustus 2007. 
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Infrastruktur Tata Kelola Perusahaan Perseroan mewujudkan 
praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau Good Corporate 
Governance (GCG) melalui pembentukan sejumlah infrastruktur, 
baik Organ maupun pedoman yang memiliki tugas dan fungsi 
masing- masing dalam kegiatan operasional Perseroan seharihari. 
Pembentukan infrastruktur GCG tersebut merujuk pada Peraturan 
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/
MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaanyang Baik 
(Good Corporate Governance), Undang-UndangNomor 19 Tahun 
2003 tentang Badan UsahaMilik Negara, serta Undang-Undang 
Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas. 

Pada tahun 2018, pelaksanaan GCG di PT PG Rajawali I telah 
didukung oleh infrastruktur GCG antara lain: 

a. Code of Corporate Governance 

b. Board Manual 

c. Code of Conduct 

d. Piagam Internal Audit 

e. Program Kerja Pengendalian Intern berbasis risiko 

f. Kebijakan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara (LHKPN) 

g. Kebijakan Pengelolaan Sistem Pelaporan Dugaan 
Pelanggaran (Whistle Blowing System) 

h. Kebijakan Pengendalian Gratifikasi

Penerapan praktik-praktik Good Corporate Governance 
merupakan salah satu langkah penting bagi PT PG Rajawali I untuk 
meningkatkan dan memaksimalkan nilai perusahaan, mendorong 
pengelolaan perusahaan yang profesional, transparan dan efisien 
dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, 
dapat dipercaya, bertanggung jawab dan adil, sehingga dapat 
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memenuhi kewajiban secara baik kepada Pemegang Saham, 
Dewan Komisaris, mitra bisnis, serta pemangku kepentingan 
lainnya. PT PG Rajawali I memiliki komitmen yang tinggi dalam 
menerapkan GCG yang diwujudkan dengan : 

a. Menciptakan situasi kondusif untuk melaksanakan 
Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good 
Corporate Governance Code) dan Pedoman Perilaku (code 
of conduct). Panduan/kebijakan terhadap penerapan 
GCG maupun pedoman perilaku telah disosialisasikan 
kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan. 

b. Meninjau dan menyempurnakan pedoman-pedoman GCG 
sesuai pembagian tugas Direksi, Direktur Utama sebagai 
penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan 
Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Pelaksanaan tata 
kelola perusahaan yang baik menjadi salah satu unsur 
Key Performance Indicator (KPI) perusahaan yang 
dituangkan dalam kontrak manajemen. 

c. Secara berkala dilaksanakan penilaian (assessment) 
penerapan GCG oleh auditor independen dari BPKP 
Perwakilan Provinsi Jatim dan melakukan evaluasi 
pada tahun berikutnya secara self assessment oleh Tim 
Internal PT PG Rajawali I. 

d. Ratifikasi Kebijakan Pengelolaan Laporan Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Kebijakan 
Pengelolaan Sistem Pelaporan DugaanPelanggaran 
(whistle Blowing System) dan Kebijakan Pengendalian 
Gratifikasi dari Kebijakan PT RNI (Persero) sebagai 
Holding. 

e. PT PG Rajawali I berkomimen untuk membangun suatu 
sistem pengendalian intern yang efektif agar dapat 
memberikan keyakinan yang memadai, salah satunya 
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dengan membuat program kerja pengendalian intern 
berbasis risiko. 

Proses Tata Kelola Penerapan praktik tata kelola 
perusahaan yang baik merupakan sebuah komitemen yang 
harus selalu dijalankan secara konsisiten oleh Perseroan dalam 
setiap kegiatan operasional, karena melalui penerapan praktik 
tata kelola dengan standar tinggi, Perseroan dapat memperkuat 
kepercayaan dari berbagai pihak, termasuk Pemegang Saham 
dan mitra kerja. Komitmen itulah yang selalu Manajemen pegang 
teguh dan secara berkelanjutan diterapkan di setiap jenjang 
organisasi dan aktivitas bisnis yang selaras dengan pertumbuhan 
Perseroan yang harus selalu diperbarui ke arah yang lebih baik 
dengan tetap mematuhi perundang-undangan yang berlaku. 

Struktur governance mencakup struktur organ dan 
kebijakan perusahan yang berfokus pada pemetaan fungsi 
atau kegiatan apa saja yang berpotensi menyebabkan benturan 
kepentingan dan fraud yang tinggi serta sebuah upaya untuk 
memastikan mekanisme check and balance dapat bekerja 
secara efektif. Struktur ini juga didukung oleh organ perusahaan 
yaitu pengendalian internal, manajemen risiko dan sekretaris 
perusahaan

Assesmen GCG Untuk memperoleh gambaran mengenai 
kondisi penerapan GCG dikaitkan dengan ketentuan yang 
berlaku dan praktik-praktik terbaik (best practise), secara berkala 
dilaksanakan assessmen oleh auditor independen (BPKP 
Perwakilan Provinsi Jawa Timur dan/atau lintas Anak Perusahaan 
PT RNI) dan pada tahun berikutnya dilaksanakan evaluasi secara 
mandiri (self assessment) oleh Tim Internal PT PG Rajawali I 
yang mengacu pada Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN 
no.SK16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian 
dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik 
(Good Corporate Governance) pada BUMN Assesmen GCG PT PG 
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Rajawali I periode tahun 2019 dilakukan oleh Tim Assesor GCG 
RNI berdasarkan SK nomor 120/SKHkm/RNI.01/XI/2019 tanggal 
22 November 2019. Hasil dari assesment GCG PT PG Rajawali I 
tahun buku 2019 mencapai skor 86,9431 dari skor maksimal 100 
dengan kategori “Sangat Baik”.

Struktur GCG Organ Perusahaan terdiri dari Rapat Umum 
Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris. 

• Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya 
disebut RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai 
wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau 
Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam 
Undang Undang dan/atau Anggaran Dasar. 

• Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas 
melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus 
sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat 
kepada Direksi. 

• Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan 
bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan 
untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud 
dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik 
di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan 
ketentuan Anggaran Dasar.

Organ Perseroan tersebut memainkan peran kunci dalam 
keberhasilan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. 
Organ Perseroan menjalankan fungsinya sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perseroan 
dan ketentuan lainnya atas dasar prinsip bahwa masing-masing 
organ mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas, 
fungsi dan tanggung jawabnya untuk kepentingan Perseroan. 
RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi saling menghormati 
tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing sesuai 
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Peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Dalam 
menjalankan tugas pengurusan perusahaan, Direksi dibantu 
oleh Sekretaris Perusahaan dan Audit Internal serta satuan 
kerja lain yang menjalankan fungsi kepengurusan Perseroan. 
Dalam menjalankan tugas pengawasan, Dewan Komisaris dapat 
membentuk komite, yang anggotanya seorang atau lebih adalah 
anggota Dewan Komisaris. Komite-komite tersebut bertanggung 
jawab kepada Dewan Komisaris.

Sekretaris Perusahaan ditunjuk sebagai penanggung 
jawab atas tugas-tugas yang berkaitan dengan penerapan 
dan pemantauan tata kelola perusahaan yang baik. Sekretaris 
Perusahaan juga merupakan Tim Implementasi Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik sesuai dengan SK Direktur Nomor : 
SK.56/RWI.01/VII14 tentang Tim Implementasi Good Corporate 
Governance PT PG Rajawali I. Perseroan memastikan bahwa 
prinsip-prinsip dasar Tata Kelola Perusahaan yang Baik/GCG 
diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran. 
Prinsip dasar Tata kelola Perusahaan meliputi keterbukaan 
(transparency), akuntabilitas (accountability), responsibilitas 
(responsibility), independensi (independency) serta kewajaran dan 
kesetaraan (fairness). 

Penerapan asas transparansi dilakukan melalui pelaksanaan 
berbagai kegiatan dan media komunikasi yang intensif dan 
dikelola secara profesional, sehingga pemegang saham, 
kreditur, masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan dapat 
mengetahui kinerja dan kegiatan pengelolaan perseroan secara 
merata. Perseroan melaksanakan prinsip akuntabilitas dengan 
menitikberatkan pada peningkatan fungsi dan peran setiap 
Organ Perseroan dan manajemen sehingga pengelolaan usaha 
Perseroan dapat berjalan dengan baik. Perseroan menerapkan 
sistem pengendalian internal dengan sebagian tugasnya adalah 
melakukan pengawasan internal. Perseroan menerapkan asas 
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tanggung-jawab dengan senantiasa berpegang teguh pada 
prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap 
ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku. 
Penerapan prinsip kemandirian atau independency dilaksanakan 
dengan proses pengambilan keputusan yangbebas dari benturan 
kepentingan (conflict of interest) serta pengaruh/tekanan dari 
pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 
Perseroan menerapkan asas kesetaraan dengan memperlakukan 
seluruh stakeholder secara berimbang (equal treatment) antara 
hak dan kewajiban yang diberikan kepada dan oleh Perseroan. 
Perseroan membuka akses informasi kepada seluruh pemangku 
kepentingan untuk memberikan sumbang-saran bagi kemajuan 
Perseroan, namun Perseroan juga menetapkan aturan 
kerahasiaan informasi yang membatasi akses informasi oleh 
pihak-pihak yang tidak berkepentingan. 

Perusahaan terus melakukan penyempurnaan kebijakan 
tata kelola perusahaan yang baik (soft-structure GCG) yang 
dimiliki agar sejalan dengan kebutuhan proses bisnis maupun 
ketentuan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik bagi 
perusahaan. Selain pedoman tata kelola perusahaan yang baik, 
PT PG Rajawali I telah menyusun Pedoman Perilaku (Code of 
Conduct), Panduan Bagi Komisaris dan Direksi (Board Manual), 
Pedoman Pengendalian Gratifikasi dan berbagai kebijakan dan 
prosedur dalam mendukung terlaksananya tata kelola yang baik. 
Semua kebijakan dan prosedur tersebut dimaksudkan untuk 
mendorong Perusahaan mampu melakukan check and balance 
pada setiap aktivitas bisnis berdasarkan prinsip-prinsip tata 
kelola perusahaan yang baik.

c.  Aksi Korporasi untuk Pembadanan Legal Risk

Manajemen Risiko Manajemen Risiko di PT PG Rajawali I 
dikelola oleh Bagian GCG dan Manajemen Risiko yang secara 
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struktural berada di bawah Sekretaris Perusahaan, sesuai SK 
Direksi PT PG Rajawali I nomor SK.29/RWI.01/IV/2016, tanggal 
15 April 2016. Bagian Manajemen Risiko berperan menjalankan 
fungsi pengembangan, pemeliharaan dan evaluasi sistem 
manajemen risiko. Dalam konteks ini, Bagian GCG dan Manajemen 
Risiko tidak dapat mengambil alih tanggung jawab dari risk 
owner. Tangung jawab dan wewenang Bagian Manajemen Risiko 
antara lain : 

a. Mengembangkan, memelihara dan mengevaluasi sistem 
manajemen risiko Perusahaan 

b. Merumuskan format dan formula kriteria risiko korporat 
dan kriteria risiko masing-masing unit dan mengusulkan 
kepada Direksi untuk mensahkan Recana Pengelolaan 
Risiko setiap tahunnya sebagai acuan bagi pengukuran 
nilai risiko oleh para risk owner 

c. Menyusun, memelihara, memantau dan mengkaji 
perkembangan status risiko korporat sesuai dinamika 
perubahan database risiko yang dilaporkan risk owner 
dan melaporkannya kepada Direksi dalm bentuk profil 
risiko. 

d. Memberikan opini terhadap semua kebijakan 
perusahaan, tindakan korporat dan investasi dari 
sudut pandang manajemen risiko guna mendukung 
pengambilan keputusan strategis. 

Dengan manajemen risiko yang baik, maka diharapkan 
semua risiko dapat diidentifikasi, dikelola, dikendalikan dan 
dimitigasi secara tepat, sehingga tidak menimbulkan dampak 
negatif terhadap pencapaian tujuan Perusahaan. PT PG Rajawali 
I terus berupaya agar manajemen risiko menjadi bagian yang 
integral dari proses bisinis, pengambilan keputusan dan budaya 
setiap insan PT PG Rajawali I. 
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Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko 
antara lain yaitu, 

a. Membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji sistem 
manajemen risiko yang disusun oleh Direksi serta 
menilai toleransi yang dapat diambil oleh perusahaan. 

b. Membantu Dewan Komisaris dalam mengidentifikasi 
risiko usaha sesuai best practices pengelolaan risiko. 

c. Memantau pelaksanaan kebijakan manajemen risiko 
yang terdiri dari risiko keuangan, risiko operasional, 
risiko legal dan risiko sumber daya manusia sesuai Best 
Practices pengelolaan risiko. 

d. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional 
Perusahaan sesuai best practices pengelolaan risiko 
dan selanjutnya melaporkan kepada Dewan Komisaris. 

e. Melakukan pendalaman atas potensi risiko sesuai 
dengan best practices pengelolaan risiko yang perlu 
mendapatkan perhatian Komisaris dan memberikan 
saran perbaikan dan tindaklanjut kepada Komisaris. 

f. Membantu Komisaris dalam mengkaji kebijakan GCG 
secara menyeluruh yang disusun oleh Direksi Perusahaan 
serta menilai konsistensi penerapannya, termasuk yang 
bertalian dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial 
perusahaan (corporate social responsibility). 

g. Memastikan seluruh aktivitas Perusahaan selalu 
berlandaskan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan 
yang baik (GCG) dan beretika bisnis yang sehat. 

h. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh 
Dewan Komisaris. 

Sebagai perusahaan dengan bisnis agro-industri, PT PG 
Rajawali I beroperasi pada bisnis yang berisiko cukup tinggi. 
Secara ringkas risiko yang dihadapi perusahaan sebagai berikut: 
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Risiko Eksternal 

• Risiko perubahan iklim. Bisnis gula sangat 
dipengaruhi oleh faktor iklim dan cuaca. Iklim dan 
cuaca yang sudah tidak bisa diprediksi secara akurat 
membuat risiko kegagalan karena faktor alami cukup 
tinggi 

• Risiko perekonomian. Bisnis gula secara langsung 
dipengaruhi oleh daya beli masyarakat sejalan 
dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. 

Risiko Internal 

• Risiko Likuiditas. Masalah hutang jangka panjang 
maupun jamngka pendek untuk keperluan modal 
kerja yang berkelanjutan dapat menyebabkan 
terjadinya risiko likuiditas. 

• Risiko dampak lingkungan. Pencemaran lingkungan 
atas operasional perusahaan dapat mendatangkan 
tuntutan hukum dari pihak ketiga.

Sistem Pengendalian Internal PT PG. Rajawali I terus 
berusaha untuk meningkatkan pelaksanaan Sistem Pengendalian 
Intern dengan menggunakan acuan pengendalian internal 
(internal control) yang ditetapkan oleh Committee of Sponsoring 
Organization of The Treadway Commission (COSO) dalam rangka 
mencapai 4 (empat) sasaran berikut : 

a. Strategik (Strategic) 

b. Operasi (Operations) 

c. Pelaporan (Reporting) 

d. Kepatuhan (Compliance) 

Keempat sasaran tersebut menjadi pedoman pengendalian 
internal perusahaan yang ditempuh melalui : 

a. Lingkungan Internal (Internal Environment) 
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b. Penetapan Tujuan (Objective Setting) 

c. Identifikasi Kejadian (Event Identification) 

d. Penilaian Risiko (Risk Assessment) 

e. Respon Risiko (Risk Response) 

f. Aktivitas Pengendalian (Control Activities) 

g. Informasi dan Komunikasi (Information and 
Communication) 

h. Pemantauan (Monitoring) 

Untuk lingkup pengawasan, PT PG. Rajawali I 
mengembangkan sistem pengawasan internal baik yang 
dilakukan secara preventif, edukatif dan represif yang 
dijabarkan dalam kegiatan operasional dan non operasional 
melalui perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap 
kegiatan usaha. Adapun upaya untuk mengembangkan sistem 
pengawasan internal tersebut meliputi : 

· Memperluas peran Satuan Pengawasan Intern 
untuk melaksanakan fungsi audit, consulting dan 
assurance bagi perusahaan. 

· Evaluasi terhadap efektivitas Sistem Pengendalian 
Intern di unit kerja sebagai upaya pencapaian 
sasaran perusahaan. 

· Mengevaluasi sistem dan prosedur GCG serta 
mendorong pelaksanaan tata kelola yang lebih 
baik. 

· Memastikan penyajian angka-angka dalam laporan 
keuangan telah didasarkan atas bukti transaksi dan 
dicatat sesuai ketentuan akuntansi yang berlaku. 

Evaluasi Atas Sistem Pengendalian Intern Sebagai bentuk 
evaluasi atas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern telah 
dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh kegiatan operasional 
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dan non operasional yang meliputi kegiatan: 

1. Administrasi tanaman 

2. Pemeliharaan dan investasi pabrik 

3. Pengadaan lokal unit pabrik 

4. SDM dan Umum, dan 

5. Akuntansi dan Keuangan

Temuan hasil pemeriksaan atas management control 
dan penyimpangan prosedur mempunyai prosentase tertinggi 
karena tingginya turbulensi kegiatan bisnis perusahaan 
akibat persaingan industri gula yang semakin ketat sehingga 
proses pengendalian internal perusahaan juga terus menerus 
disempurnakan. Sedangkan temuan atas inefisiensi, salah 
buku, dan berulang kembali mempunyai prosentase yang lebih 
rendah seiring dengan semakin tertibnya kegiatan administrasi 
perusahaan. Adapun temuan lain-lain terjadi karena adanya 
kegiatan-kegiatan operasional dan non operasional yang belum 
diatur dalam suatu peraturan atau kebijakan unit pabrik

Perkara Hukum adalah permasalahan hukum yang dihadapi 
PT PG Rajawali I selama periode tahun laporan dan telah diajukan 
melalui proses hukum baik melalui jalur Pengadilan ataupun 
Arbitrase. Sementara Nilai Perkara merupakan nilai tuntutan 
ganti rugi yang diajukan kepada PT PG Rajawali I sebagai pihak 
tergugat atau nilai tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh PT 
PG Rajawali I sebagai pihak penggugat, baik kerugian materiil 
maupun imateriil. Per 31 Desember 2019, tidak ada perkara 
penting dan sanksi administratif yang dihadapi oleh Perseroan. 
Perkara Yang Dihadapi PT PG Rajawali I Sepanjang tahun 2019 
perkara hukum yang dihadapi PT PG Rajawali I dapat dijabarkan 
sebagai berikut: 

a. Perkara Perdata Sepanjang 2019 tidak terdapat 
Perkara Perdata yang dihadapi PT PG Rajawali I 
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b. Perkara Pidana Sepanjang 2019 tidak terdapat 
Perkara Pidana yang dihadapi PT PG Rajawali I 

c. Perkara Tata Usaha Negara Sepanjang 2019 tidak 
terdapat Perkara Tata Usaha Negara yang dihadapi 
PT PG Rajawali I 

d. Sengketa Pajak Sepanjang 2019 tidak terdapat 
Sengketa Pajak yang dihadapi PT PG Rajawali I 
Perkara yang Melibatkan Dewan Komisaris dan 
Direksi PT PG Rajawali I Sepanjang 2019 tidak 
terdapat Perkara yang melibatkan Dewan Komisaris 
dan Direksi PT PG Rajawali I. 

Sanksi dari Regulator Sepanjang 2019 tidak terdapat sanksi 
dari regulator yang diberikan kepada PT PG Rajawali I.



103■

DAFTAR PUSTAKA

BUKU
A. Kaufmann. 1999. Welfare in the Kantian State. New York: Oxford 

University Press. 
A.V Dicey, 2007, Pengantar Studi Hukum Konstitusi, Jakarta, 

Nusamedia.
Adi Sulistiyono. 2007. Negara Hukum, Kekuasaan, Konsep, 

dan Paradigma Moral. Surakarta: Lembaga 
Pengembangan Pendidikan (LPP) dan UPT 
Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press). 

Aminuddin Ilmar, 2012, Hak Menguasi Negara Dalam Privatisasi 
BUMN, Jakarta, Kharisma Putra Utama.

B. Suryani, 2013, Tanya Jawa PT Perseroan Terbatas. Jakarta: 
Laskar Aksara,.

Benjamin W Heineman, High Performance with High Integrity 
(Boston, Mass.: Harvard Business Press, 2008).

BPHN, “Membangun Hukum Nasional Yang Demokratis Dalam 
Tatanan Masyarakat yang Berbudaya dan Cerdas  
Hukum”, pada Seminar Dan Temu Hukum Nasional 
IX, Yogyakarta, 19-22 November 2008.

Brian Z. Tamanaha. 2004. On The Rule of Law, History, Politics, 
Theory. United Kingdom: Cambridge University 
Press. 

Budi Winarno, 2009, Pertarungan Negara vs Pasar, Yogyakarta, 
MedPress.

C. Chistie, 2015, “Tinjauan Yuridis Kedudukan BUMN Sebagai 
Entitas Mandiri Badan Hukum dan Tanggung 
Jawab Dalam Pengelolaan Aset Kekayaan BUMN 
Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 
2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan 
Usaha Milik Negara,” Skripsi Sarjana Universitas 
Kristen Maranatha,.



104 ■

C. Nine. 2008. A “Lockean Theory of Territory”. Political Studies 
Journal. USA: SAGE Publications.

C. Rees, “Conflict Resolution and Prevention though CSR”. 
Presentation Material IBL Conference on CSR. 
Jakarta. 2002

Charles Stampford dan Kim Preston (eds), 1996, Interpreting 
Constitution: Theories, Principles, and Institutions, 
The Federation Press, NSW, 

Chidir Ali, 1999, Badan Hukum, Bandung: Alumni.
D. A. C. Smith dan M. J. Trebilcock, “State-Owned Enterprises in 

Less
D. Knowles. 2001. Political Philosophy. London: Routledge. 
David Murphy. Understanding Risk : The Theory and Practice of 

Financial Risk  Management. Chapman & Hall : 
Boca Raton. 2008. 

Dikutip dalam buku Miriam Budiardjo. 1991. Dasar-Dasar Ilmu 
Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 

Driskill, Gerald W. & Angela Laird Brenton. 2010. Organizational 
Culture in Action: A Cultural Analysis Workbook. 
SAGE Publication Inc. Second Edition.

Eric Nordlinger. 1981. On the Autonomy of Democratic State. USA: 
Harvard University Press. 

Fancis Fukuyama, 2004, Memperkuat Negara, Tata Pemerintahan 
dan Tata Dunia Abad 21, Jakarta:  Gramedia Pustaka 
Utama.

Ferry N. Idroes. Manajemen Risiko Perbankan : Pemahaman 
Pendekatan 8 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait 
Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di 
Indonesia. 

Freidrich Wu, “Singapore’s Soveriegn Wealth Funds”, Journal of 
World Economics, 2008, London: World Economics.

Friedrich Hayek. 1960. The COnstitution of Liberty. Chicago: 
University of Chicago Press. 

Geert Hofstede (Ed), 2010, Cultures and Organization, Softwere of 
The Mind, Mc-Grawhill.

Hatta, Mohammad, 1963, Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia, 
dalam Swasono dan Ridjal, ed.,1992, Mohammad 



105■

Hatta: Demokrasi Kita, Bebas Aktif, Ekonomi Masa 
Depan, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta

Herman Hidayat, & Harry Z. Soeratin, “Peranan BUMN dalam 
Kerangka Otonomi Daerah”, disampaikan pada 
Sosialisasi Peranan BUMN, Universtas Amir 
Hamzah, Medan, 2005.

Hinsa Siagian. 2007. Manajemen Risiko : Konsep, Kasus, dan 
Implementasi (Risiko keselamatan kerja pada 
industry, risiko bank komersial, risiko investasi, 
aktiva keuangan, aktiva real, infrastruktur, risiko 
fiscal, obligasi, dan asuransi risiko) Jakarta : PT 
Elex Media Komputindo. 

I Putu Gede Ary Suta dan Soebowo Musa, 2003, Membedah 
Krisis Perbankan: Anatomi Krisis dan Penyehatan 
Perbankan, Jakarta, Sad Satria Bhakti..

Imam Saputra Tunggal dan Amin Widjaja Tunggal, 2002, 
Membangun Good Corporate Governance (GCG) 
Jakarta, Havarindo.

Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, 2006, Penerapan Good 
Corporate Governance; Mengesampingkan Hak-
hak Instimewa demi Kelangsungan Usaha, Jakarta, 
Kencana Prenada Media Group, 

J. Mc Cornick. 2007. The European Superpower. New York: Palgrave 
Macmillan. 

J.G.Starke. 1989. Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh. 
Jakarta: Sinar Grafika. 

J.J. Brierly.1996. Hukum Bangsa-Bangsa: Suatu Pengantar Hukum 
Internasional. Diterjemahkan oleh Moh. Radjah. 
Jakarta: Bhratata. 

Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar. 2006. Hukum Internasional 
Kontemporer. Bandung: Refika Aditama. 

Jimly Asshiddiqie, 2008, Konstitusi Ekonomi, Jakarta, PT. Gramedia
John P Kotter, Leading Change, Harvard Business School Press 

dalam Poerwanto, 2008, Budaya Perusahaan, 
Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Juniarso Ridwan dan Ahmad Sodik. 2009. Hukum Administrasi 
Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik. Bandung: 



106 ■

Nuansa. 
Komaruddin Sastradipoera, 2007, Sejarah Pemikiran Ekonomi, 

Bandung: Kappa-Sigma, 
Lee D & Smith N (2010) Small state discourses in the international 

political economy. Third World Quarterly 37(1) 
1091-1105. 

M. Dawam Rahardjo, “Evaluasi dan Dampak Amandemen UUD 
1945 terhadap Perekonomian di Indonesia”, 
UNISIA, No. 49/XXVI/III/2003

M. Fuady, Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan 
Eksistensinya dalam Hukum Indonesia. Bandung: 
Citra Aditya Bakti, 2014.

Mar’ie Muhammad dalam mengemukakan Peranan BUMN 
sebagaimana dikutip dari Panji Anoraga, “BUMN, 
Swasta dan Koperasi : tiga Pelaku Ekonomi”, 
Jakarta, Pustaka Jaya, 1995

Marwah M. Diah. 2003. Restrukturisasi BUMN di Indonesia, 
Privatisasi atau Korporasi?. Jakarta: Literia Lintas 
Media.

Mas Achmad Daniri, 2006, Konsep dan Penerapannya dalam Konteks 
Indonesia,edisi kedua, Jakarta, Ray Indonesia.

Muchayat,2010, Badan Usaha Milik Negara: Retorika, Dinamika dan 
Realita, Jakarta, Gagas Bisnis.

Muchsan. 2000. Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat 
Pemerintah dan Peradilan Tata Negara di Indonesia. 
Yogyakarta: Liberty.

Ni’matul Huda. 2013. Ilmu Negara. Jakarta: Rajawali Pers. 
P.Sutaryono, “Good Corporate Governance Bank BUMN,” Media 

Indonesia, Jakarta, 04-Sep-2019.
Paul Cheney, ‘Constitution and Economy in David Hume’s 

Enlightenment’ (David Hume’s political economy). 
In Schabas, Margaret, 1954; Wennerlind, Carl 
(ed.), David Hume’s political economy (Routledge 
studies In the  history of economics, 89) (London: 
Routledge, 2008).

Philiphus M. Hadjon. 2007. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di 
Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, 



107■

Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan 
Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan 
Administrasi, Jakarta: Peradaban. 

Philipus M. Hadjon. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat 
Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, 
Penerapannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan 
Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan 
Administrasi Negara. Surabaya: Bina Ilmu. 

Philipus M. Hadjon. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat 
Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, 
Penerapannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan 
Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan 
Administrasi Negara. Surabaya: Bina Ilmu. 

Prajudi Atmosudirjo. 1994. Hukum Administrasi Negara. Bogor: 
Ghalia Indonesia. 

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2007. Kamus 
Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 

R. Banakar dan M. Travers, “Law, Sociology and Method,” dalam 
Theory and Method in Socio-Legal Research, R. 
Banakar dan M. Travers, Ed. Onati: Hart Publishing 
Oxford and Portland Oregon, 2005.

Randy E. Barnett, 2004, Restoring the Lost Constitution: The 
Presumption of Liberty, Princeton University Press, 
New Jersey

Richard Moorhead and Steven Vaughan, 2019, In-House Lawyers’ 
Ethics: Institutional Logics, Legal Risk, and The 
Tournament of Influence, Oxford University, Hart 
Publishing.

Richard Moorhead, Legal Risk : Definition, Management and 
Ethnics, Centre for Ethnics and Law UCL.

Richard W Scott, 2008, Lords of the dance: Profesionals as 
institutional agents, 29 Organizations Studies. 

Robert L Mathis dan John H, Jackson, 2010, Human Resource 
Management, USA, Shout-Western Chengage 
Learning.

Robert Urbé, 2012, The Future of the Welfare State, A Comparative 
Study in EU-Countries, EU.



108 ■

Rudito, B., Famiola, M., 2007, Etika Bisnis dan Tanggung Jawab 
Sosial Perusahaan di Indonesia, Bandung, Rekayasa 
Sains

Saleem Sheikh dan SK Chatterjee, 1995, Corporate Governance and 
Corporate Control , London, Cavendish Publishing 
Ltd.

Satjipto Rahardjo, 2006, Membedah Hukum Progresif, Jakarta, 
Buku Kompas.

Saul Estrin, “The Internationalization of State Owned Enterprises: 
The Impact of Political  Economy and Institutions”, 
Departement of  Management London School of 
Economics. .

Schein, Edgar.H. 2010. Organizational Culture and Leadership: 
Edition 4. John Wiley & Sons, Ltd. Edition.

Selo Soemarjan-Soelaiman Soemardi, Setangkai Bunga Sosiologi.
Sri Maemunah Suharto, 1996, Pengelompokan BUMN dalam 

Rangka Penyusunan Tolak Ukur pada Evaluasi Kinerja 
di Indonesia, Universitas Airlangga, Surabaya.

Stephen Krasner. 1978. Defending the National Interest: Raw 
Materials and U.S> Foreign Policy. Princeton: 
Princeton University Press. 

Stijn Claessens. Risk Management in Developing Countries. 
The International Bank for Reconstruction and 
Development/THE WORLD BANK : Washington. 
1993. 

Teguh Prasetyo. 2010. “Rule of Law Dalam Dimensi Negara 
Hukum Indonesia”. Jurnal Ilmu Hukum Refleksi 
Hukum Edisi Oktober 2016. 

Toto Pranoto, Privatisasi, GCG dan Kinerja BUMN, Lembaga 
Management Fakultas Ekonomi UI.

Viraguna Bagoes Oka, 2006, Good Corporate Governance pada 
Perbankan” dalam Prosiding: Perseroan Terbatas 
dan Good Corporate Governance, cet.IV, Jakarta : 
Pusat Pengkajian Hukum.

W. Friedmann. 1971. The State and The Rule of Law in the Mixed 
Economy. London: Steven &Sons. 

W. Riawan Tjandra. 2008. Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: 



109■

Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
Waterman et al, Structure is not Organization, Business Horizon, 

1980.

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAIN
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha 

Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas;

Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 
tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang 
Baik (Good Corporate Govarnance) pada Badan 
Usaha Milik Negara; dan

Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 
tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/
Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia 
No. PER-01/MBU/2012 tentang Penerapan Praktik 
Good Corporate Governnace (GCG) pada BUMN

JURNAL DAN PUSTAKAMAYA
A. Patel dan L. Reinsch, “Companies Can Apologize: Corporate 

Apologies and Legal Liability,” Business and 
Professional Communication Quarterly, vol. 
66, no. 1, hlm. 9–25, 2003, doi:https://doi.
org/10.1177/108056990306600103.

A. Stilz. 2011. “Nations, States, and Territory”. Ethics Law Journal 
Volume 121 Edition 3. USA: Princeton University. 



110 ■

A.V. Dicey. 1952. Introduction to The Study of the Law of the 
Constitution. London: Mc Milan and Co. Limited St. 
Martin’s Street. http://www.constitution.org/cmt/
avd/lawcon.html Diakses pada tanggal 27 Juni 
pukul 19.52 WIB. 

Agnes Harvelian, “Constitutional Court and The Enforcement 
of Indonesia Economics Constitution”, Jurnal 
Konstitusi, Vol.13 No.3, 2016.

Alvaro Cuervo-Cazurra, A. Inkpen, A. Musacchio, dan K. 
Ramaswamy, “Governments as owners: State-
owned multinational companies,” Journal of 
International Business Studies, vol. 45, hlm. 
919–942, 2014, doi: https://doi.org/10.1057/
jibs.2014.43.

Angel de la Fuente. 2000. “Convergence Across Countries and 
Regions: Theory and Empirics”. European Investment 
Bank (EIB) Volume 5 Issue 2. Luxembourg: Eorupean 
Investment Bank. 

C. Murphy, “Radical company law reform: implications for 
researching companies,” Business Information 
Review, vol. 20, no. 1, hlm. 42–50, 2003, doi: https://
doi.org/10.1177/026638210302000106

Christian Orchad, ‘Penerapan Good Corporate Governance dalam 
Upaya Mewujudkan BUMN yang Berbudaya”, 
Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Vol.11 No.2 , 
2016.

Developed Countries: Privatization and Alternative Reform 
Strategies,” European Journal of Law and 
Economics, vol. 12, hlm. 217–252, 2001.

E. E. Siadari, “Dominasi BUMN di Era Jokowi,” Satu Harapan, 
Jakarta, 26- Okt-2017.

Satyasarwan, “Untung Rugi BUMN di Era Jokowi,” Upperline, 
Jakarta, 10- Mei-2019.

Emmanuele Pavaloni dan Costanzo Ranci, “Restructuring the 
welfare state: reform in long-term care in Western 
Eurepean Countries”, Journal of Eurepean Social 
Policy: California:Sage Publications , Vol.18 No.3, 
2008, 



111■

F. Z. Hu, “Industrial capitalisation and spatial transformation in 
Chinese cities: Strategic repositioning, state-owned 
enterprise capitalisation, and the reproduction 
of urban space in Beijing,” Urban Studies, vol. 52, 
no. 15, hlm. 2799–2821, 2015, doi: https://doi.
org/10.1177/0042098015590989.

G. Siougle, “Earnings Forecasts Disclosed in SEO Prospectuses: 
Evidence from an Emerging Market.,” Journal of 
Emerging Market Finance, vol. 6, no.3, hlm. 249–
267, 2007, doi: 10.1177/097265270700600302.

H. Purohit dan V. Kumar, “Supply Chain Risk Evaluation: 
Understanding the Technical Risks from the 
Perspectives of Dubai Logistics Supply Chain 
Companies,” Asia-Pacific Journal of Management 
Research and Innovation, vol. 9, no. 3, hlm. 291–
303, 2013.

Haksoon Kim, “Political Stability and Foreign Direct Investment”, 
International Journal of Economics and Finance, 
Vol. 2 No. 3, 2010, Toronto: Canadian Center of 
Science and Education, 

I Made Asu Dana Yoga Arta. 2017. “Status of Ownership of State-
Owned Enterprise (BUMN) Persero After Respected 
by Private Parties”. Jurnal IUS Kajian Hukum dan 
Keadilan Volume V Nomor 2 Agustus 2017. Mataram: 
Fakultas Hukum Universitas Mataram. 

J. Ronald Mawuntu, “Konsep Penguasaan negara berdasarkan 
Pasal 33 UUD 1945 dan Putusan Mahkamah 
Konstitusi”, Jurnal Hukum Universitas Sam 
Ratulangi, Vol.20 No. 3, 2012.

Jimmly Asshiddiqie, “Memperkenalkan Gagasan Konstitusi 
Ekonomi”, Jurnal Hukum Prioris, Vol.3 No.2, 2013, 

M. I. Ansari, “Penugasan Pemerintah pada Badan Usaha Milik 
Negara Sektor Ketenagalistrikan Dalam Perspektif 
Hukum Korporasi,” Pajajaran Jurnal Ilmu Hukum, 
vol. 4, no. 3, 2017.

N. Erhardt dan J. L. Gibbs, “The Dialectical Nature of Impression 
Management in Knowledge Work: Unpacking 
Tensions in Media Use Between Managers and 



112 ■

Subordinates,” Management Communication 
Quarterly, vol. 28, no. 2, hlm. 155–186, 2014, doi: 
https://doi.org/10.1177/0893318913520508.

Ozgur Bayram Soylu, Ismail Cakmak, & Fatih Okur. 2018. “Economic 
Growth and Unemployment Issue: Panel Data 
Analysis in Eastern Europeuan Countries”. Journal 
of International Studies Volume 11 Edition 1. hlm. 93. 
doi:10.14254/2071-8330.2018/11-1/7 

Paul Rose, “Sovereign Wealth Fund investment in the shadow of 
Regulation and Politics”, Georgetown Journal of 
International Law, Vol. 40, No.4, 2009, Washington 
DC: Law and Policy in International Business, 
Georgetown University Law Center.

Rian Duchin dan Denis Sosyura, “The politics of government 
investment”, Journal of Financial Economics 
Rochester: Simon Business School University of 
Rochester,, Vol.106 No.1, 2012.

Richard Foley. 2007. “Plato‟s undividable line contradiction and 
method in Republic VI”. Journal of the History of 
Philosophy Volume 46 Edition 1. USA: John Hopkins 
University Press. 

S. Susanti, N. Sarah, dan N. Hilimi, “Korporasi Indonesia Melawan 
Korupsi: Strategi Pencegahan,” Integritas, vol. 4, 
no. 2, hlm. 207–232, 2018.

Shimin Chen, dkk, “Government Intervention of Investment 
Efficiency: Evidance From China”, Journal of 
Corporate Finance, Vol. 17 No. 259-271, 2011, 

T. K. S. Natun, “Status Kepemilikan Anak Perusahaan BUMN,” 
Mimbar Keadilan, vol. 12, no. 1.2019

Usman. 2015. Negara dan Fungsinya (Telaah atas Pemikiran 
Politik). Jurnal Al-Daulah Volume 4 Nomor 1 Juni 
2015. Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum 
Universitas Islam Negeri Alauddin. 

Wilson Ng, “The evolution of Sovereign Wealth Fund: Singapore’s 
Temasek Holding”, Journal of Financial 
Regulation and Complience, Vol. 5, No.1, 2010, 
Bradford:Emerald Group Publishing Limited.

Yohanes Suhardin, “Peranan Hukum dalam Mewujudkan 



113■

Kesejahteraan Masyarakat”, Jurnal Hukum Pro 
Justitia, Vol. 25 No. 3, 2007.

Zainal Asikin. 2017. “Divestasi Saham dalam Perspektif 
Keadilan”. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 
Volume I Nomor 1 Agustus 2017. Mataram: Fakultas 
Hukum Universitas Mataram. 






