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I. PENDAHULUAN 

Dalam konsep otonomi daerah
1
, Pemerintah Daerah  dituntut untuk melakukan 

pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efesien dan akuntabel. Pemerintah Daerah 

harus berusaha melakukan pengelolaan penerimaan daerah secara cermat, tepat dan 

hati-hati. Pemerintah Daerah harus menjamin bahwa semua potensi penerimaan telah 

terkumpul dan dicatat ke dalam sistem akuntansi pemerintahan daerah.
2
 

Aspek utama dalam manajemen penerimaan daerah yang perlu mendapat 

perhatiaan serius adalah pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3
. PAD harus 

menjadi bagian sumber keuangan terbesar bagi pelaksanaan otonomi daerah.
4
 Hal ini 

menunjukkan bahwa PAD merupakan tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah 

dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah, sehingga PAD 

mencerminkan kemandirian suatu daerah. PAD dapat berasal dari pajak daerah, retribusi 

                                                           
1
 Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta 

peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, 

keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 28 

Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). 
2
 Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih 

memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, 

potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan 

kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban 

menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara 

(Konsideran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). 
3
 Pendapatan Asli Daerah, yang  selanjutnya disebut PAD, adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang 

dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 angka 18 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah). 
4
 Chabib Soleh dan Heru Rocmansjah, Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah, (Jakarta :Fokusmedia, 

2010), hlm. 68. 
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daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang 

sah.
5
 PAD yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

merupakan pendapatan yang berasal dari Perusahaan Daerah (PD) atau Badan Usaha 

Milik Daerah (BUMD).  

BUMD memiliki peran dalam mewujudkan kemakmuran daerah dengan 

memberikan kontribusi terhadap Penerimaan  PAD baik dalam bentuk deviden atau 

pajak. Tantangan meningkatkan PAD salah satunya dapat dijawab dengan 

meningkatkan peran/kontribusi BUMD. Secara makro, peranan PD/BUMD terhadap 

perekonomian daerah dapat diukur melalui kontribusi nilai tambahnya terhadap 

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan kemampuannya menyerap tenaga 

kerja.
6
 

Dalam perkembangan dunia usaha, BUMD dihadapkan tantangan yang berat. 

Sebagai wujud nyata dari investasi daerah, BUMD mau tidak mau akan menghadapi 

persaingan yang semakin tinggi dengan masuknya pasar global. Pilihannya adalah 

apakah BUMD tersebut harus tetap dengan kondisinya saat ini atau mengikuti 

persaingan itu dengan melakukan perubahan pada visi, misi, dan strategi bisnisnya. 

Melihat dari fungsinya, BUMD didirikan bertujuan untuk turut serta 

melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional 

umumnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat menuju masyarakat yang adil dan 

makmur.
7
 Namun, hingga saat ini tujuan tersebut belum secara nyata diwujudkan oleh 

PD/BUMD. Kontribusi BUMD dalam menghasilkan PAD masih sangat minim.
8
 

BUMD secara ideal merupakan salah satu sumber penerimaan dari sebuah 

pemerintahan daerah. BUMD adalah sebuah perwujudan dari peran Pemerintah Daerah 

dalam pembangunan ekonomi daerah. Namun demikian dalam perkembangannya 

BUMD justru menjadi salah satu masalah keuangan daerah. Tidak hanya gagal menjadi 

sumber penerimaan, bahkan BUMD dapat membebani keuangan daerah. Penelitian 

yang dilakukan Setyawan dan Riyardi, memberikan temuan-temuan menarik terkait 

                                                           
5
 Pasal 157 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

6
 IR. Purwadi, Penelitian tentang Strategi Pengembangan BUMD Non Perbankan dalam Meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah. (Surabaya : Balitbang Daerah Provinsi Jawa Timur, 2002), hlm. 3. 
7
 Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. 

8
 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekarang ini memberi kontribusi sekitar 40 persen terhadap PDRB 

nasional. Karena itu, kemandirian ekonomi Indonesia cukup kuat. Telah terbukti beberapa kali bisa 

menyelamatkan Indonesia dari terpaan krisis ekonomi dunia. Posisi dan peran demikian juga dapat 

dilakukan oleh BUMD di Indonesia. Asalkan diberi peluang dan diproteksi agar dapat peran maksimal. 

Saat ini kontribusi BUMD terhadap PDRB nasional baru sekitar 0,5 persen saja. Perkembangan BUMD 

masih sangat berat. Dari ribuan BUMD yang ada, hanya sekitar 50 BUMD saja yang sehat dan 

berkembang, dan kebanyakan dari kelompok keuangan seperti perbankan. Kalau saja BUMD-BUMD itu 

bisa memberi kontribusi 10 persen saja terhadap PDRB nasional, alangkah kuatnya perekonomian 

nasional (“BUMD perlu UU yang memihak”, http://www.hariansumutpos.com/, diakses pada 12 Februari 

2013). 
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dengan kinerja BUMD.
9
 BUMD di beberapa kota di Jawa Tengah ternyata tidak efisien 

dalam operasionalnya. Sumbangan yang mereka berikan terhadap APBD tidak 

sebanding dengan aset yang dimiliki. Rata-rata sumbangan BUMD di Indonesia 

terhadap PAD kurang dari 1%.
10

 

Harapan peranan ideal yang dimiliki BUMD tersebut terhambat dengan kondisi 

BUMD saat ini. Terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi BUMD baik masalah 

internal berkaitan dengan manajemen perusahaan ataupun masalah eksternal berkaitan 

dengan tingkat persaingan yang sangat tinggi dan perubahan lingkungan usaha yang 

menimbulkan acaman bagi kelangsungan hidup perusahaan. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Ir. Purwadi, paling tidak terdapat 11 

masalah umum yang dimiliki BUMD, yaitu:
11

 

1. Campur tangan birokrasi tinggi; 

2. Kondisi mesin dan peralatan yang sudah ketinggalan; 

3. Lemahnya kemampuan permodalan; 

4. Banyaknya aset perusahaan yang tidak produktif (idle capacity), seperti tanah dan 

bangunan yang menyebabkan overhead
12

 relatif tinggi; 

5. Keterampilan pegawai pada umumnya masih rendah; 

6. Kurang jelasnya dasar hukum yang digunakan, tidak sesuai dengan kondisi saat ini; 

7. Marketing system yang dilakukan oleh BUMD relatif lemah; 

8. Adanya persaingan dari pihak swasta yang memproduksi barang sejenis; 

9. Kurang berfungsinya Badan Pengawas; 

10. Perusahaan-perusahaan daerah pada umumnya mempunyai posisi Debt to Equity 

Ratio
13

 yang tidak menguntungkan, sehingga resiko finansial dari perusahaan relatif 

tinggi; 

11. Beban keharusan untuk menyetor sebagian laba; 

12. Masih dipertahankannya BUMD yang merugi; 

                                                           
9
 Setiawan dkk., Model Pelayanan Publik yang Berkeadilan : Studi Empirik pada PDAM Kota Surakarta 

: laporan Penelitian, (Surakarta : Institute Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

2008), hlm. 2. 
10

 Ibid., 
11

 IR. Purwadi, op. cit., hlm. 21-24. 
12

 Overhead adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya-biaya 

yang termasuk dalam biaya overhead pabrik dikelompokkan menjadi beberapa golongan yaitu biaya 

depresiasi, biaya reparasi dan pemeliharaan, biaya listrik, biaya kesejahteraan karyawan, biaya bank, 

biaya pengelolaan limbah, biaya training dan transportasi, serta biaya asuransi (http://www.ilmu-

ekonomi.com/2012/03/pengertian-biaya-dan-pengolahan-biaya.html , diakses pada 25 Februari 2013). 
13

 Menurut Darsono, Debt to Equity Ratio adalah rasio yang menunjukkan persentase penyediaan dana 

oleh pemegang saham terhadap pemberi pinjaman (Darsono, 2005 : 54). Semakin tinggi rasio, semakin 

rendah pendanaan perusahaan yang disediakan oleh pemegang saham. Dari perspektif kemampuan 

membayar kewajiban jangka panjangnya. Rumusan yang digunakan untuk menghitung Debt to Equity 

Ratio (DER) adalah DER = Total Kewajiban  

                                                Total Ekuitas 
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13. Adanya BUMD yang pendiriannya dipaksakan, walaupun secara ekonomis tidak 

layak didirikan (tidak feasible), dengan alasan menyangkut kebutuhan pelayanan 

umum sehingga usahanya tidak efisien (merugi). 

Berbagai masalah tersebutlah yang menyebabkan BUMD belum banyak berperan 

dalam mendukung PAD dan perekonomian daerah.  Dalam Tulisan Hukum ini, Penulis 

mencoba membahas masalah utama yang terdapat pada BUMD yaitu terkait dengan 

dasar hukum berdirinya atau peraturan yang mengatur mengenai BUMD yang sangat 

berkaitan dan berdampak pada masalah-masalah lainnya. 

Tulisan hukum ini dikaji dengan mendasarkan pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku, literatur buku, karya ilmiah, dan sumber lainnya. Peraturan 

perundang-undangan yang menjadi dasar pengkajian, yaitu : 

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

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah; 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya 

Beberapa Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 

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

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan 

Pengawasan Perusahaan Daerah; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Perusahaan Daerah; dan 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum 

BUMD. 

 

 

I. PERMASALAHAN 

Berdasarkan uraian pada pedahuluan, terdapat beberapa permasalahan, sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana peranan BUMD bagi PAD dan pertumbuhan perekonomian Pemerintah 

Daerah? 

2. Bagaimana peraturan perundangan yang mengatur mengenai BUMD? 

3. Peraturan yang bagaimanakah dibutuhkan bagi BUMD agar dapat memberikan 

kontribusi lebih bagi PAD? 
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II. PEMBAHASAN 

A. Peranan BUMD bagi PAD dam Pertumbuhan Perekonomian Daerah 

BUMD didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang 

Perusahaan Daerah dan bertujuan untuk turut serta melaksanakan pembangunan 

daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka 

ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan 

industrialisasi dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju 

masyarakat yang adil dan makmur.
14

 

Secara umum peranan perusahaan BUMD dalam kegiatan perekonomian dan 

pembangunan daerah dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu : 

1. Peningkatan  produksi; 

2. Perluasan kesempatan kerja; dan 

3. Peningkatan pendapatan daerah. 

Selain itu, BUMD memiliki berbagai fungsi dan peranan yang dibebankan 

kepadanya, utamanya adalah:
15

  

1. Melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan 

daerah; 

2. Pemupukan dana bagi pembiayaan pembangunan daerah;  

3. Mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha; 

4. Memenuhi kebutuhan barang dan jasa bagi kepentingan publik; dan  

5. Menjadi perintis kegiatan dan usaha yang kurang diminati swasta. 

Secara khusus peran BUMD adalah sebagai salah satu sumber PAD di 

daerah, maka tentu saja BUMD dituntut agar lebih profesional dan lebih efisien 

dalam melaksanakan usahanya.
16

 

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, BUMD berorientasi sekaligus kedua 

motive yaitu bidang bisnis (profit service) dan pelayanan umum (public service), 

maka ukuran/kriteria peranannya dapat dilihat dari :
17

 

1. Kedudukan dalam pasar (market share); 

2. Sumbangan pada keungan Pemerintah Daerah; dan 

3. Sumbangan kepada kegiatan perekonomian dan pembangunan daerah. 

Sedangkan untuk BUMD yang bergerak di bidang kemanfaatan umum 

(public utility), maka indikator keberhasilan tersebut akan tampak dari 

                                                           
14

 Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. 
15

 Rustian Kamaluddin, Peran dan Pemberdayaan BUMD Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian 

Daerah, hlm. 2. 
16

 Ibid., 
17

  IR. Purwadi, op. cit., hlm 15. 
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kemampuannya dalam menyediakan barang yang dibutuhkan masyarakat baik 

dalam kuantitas maupun kualitas yang memadai.
18

 

Sebagai salah satu pelaku ekonomi di daerah, BUMD tentunya diharapkan 

menjadi salah satu penggerak bagi perekonomian daerah, antara lain melalui 

kegiatan usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat baik berupa barang 

maupun jasa. Kemampuan untuk bersaing dengan dunia usaha swasta akan menjadi 

tolak ukur keberhasilan dalam menjalankan peran tersebut, khususnya bagi BUMD 

yang bergerak dalam bidang public service dan profit motive. 

Pendapatan daerah Provinsi secara komulatif pada Tahun Anggaran (TA) 

2012 didominasi berasal dari transfer pusat yaitu 51%, selanjutnya 46% berasal dari 

PAD, dan 3% berasal dari pendapat lainnya. Sedangkan, pendapatan daerah 

Kabupaten/Kota memiliki dominasi transfer pusat yang lebih besar lagi. Di 

Kabupaten, dominasi transfer pusat mencapai 87,1%, sedangkan di Kota mencapai 

71,8% atau sebesar Rp58,83 triliun. Sementara itu pada PAD, target dari seluruh 

Kabupaten pada TA 2012 ini mencapai Rp22,64 triliun atau hanya sebesar 7% dari 

target pendapatan daerah Kabupaten. Sedangkan di Kota, target PAD mencapai 

Rp14,56 triliun atau sebesar 17,8% dari pendapatan Kota.
19

 

 

 

Sedangkan dalam rincian lebih lanjut, komposisi dalam PAD itu sendiri 

didominasi pajak daerah baik pada Provinsi, maupun Kabupaten dan Kota. PAD 

Provinsi TA 2012, target pajak daerah mencapai 85,4%, sedangkan sisanya 9,11% 

lain-lain PAD yang sah, 3,61% hasil pengelolaan kekayaan daerah dan 1,74% 

retribusi daerah. 

                                                           
18

 Ibid., 
19

Subdit Data Keuangan Daerah, Dit. EPIKD, Profil ABD TA 2012, Direktorat Jenderal Perimbangan 

Keuangan, hlm. 4. 
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Berbeda dengan PAD pada Provinsi, PAD pada Kabupaten memiliki 

komposisi pajak daerah tidak terlalu mendominasi yakni 36,25%, dan  komposisi 

sisanya adalah 36,26% lain-lain PAD yang sah, 8,89% hasil pengelolaan kekayaan 

daerah dan 18,59% retribusi daerah. Sedangkan, komposisi PAD Kota yaitu 

63,09% pajak daerah, 16,21% lain-lain PAD yang sah, 3,51% hasil pengelolaan 

kekayaan daerah dan 17,19% retribusi daerah.
20

 

 

 

Berdasarkan uraian komposisi pendapatan daerah dan PAD TA 2012 secara 

komulatif pada Provinsi, Kabupaten dan Kota, maka dapat dijabarkan persentase 

komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang merupakan 

kontribusi dari pendapatan Perusahaan Daerah atau BUMD sebagai berikut: 

1. Pada Provinsi, sebesar 3,61% dari total PAD; 

2. Pada Kabupaten, sebesar 8,89% dari total PAD; dan 

3. Pada Kota, sebesar 3,51% dari total PAD. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan data pendapatan 

daerah TA 2012 tersebut di atas, secara umum BUMD belum mampu memberikan 

peranan yang berarti dalam rangka turut serta melaksanakan pembangunan daerah 

                                                           
20

 Ibid., hlm. 5. 
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yang bermuara pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. BUMD sebagai 

Perusahaan Daerah belum mampu mencapai tujuan didirikannya sebagaimana 

diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang 

Perusahaan Daerah. BUMD belum mampu memanfaatkan peluang untuk 

menyokong PAD sebagaimana diatur pada Pasal 157 huruf a Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

  

B. Pengaturan mengenai BUMD 

Dalam tulisan ini akan dijabarkan pembahasan mengenai perkembangan 

peraturan BUMD dan ketentuan-ketentuan yang diatur mengenai BUMD. 

1. Perkembangan Pengaturan BUMD 

Otonomi daerah telah memberikan nuansa baru dalam penyelenggaraan 

pemerintahan di daerah, diantaranya: 

a. Berusaha menarik investor untuk menanamkan investasinya; 

b. Menyusun Peraturan Daerah sebagai dasar legitimasi untuk menarik 

berbagai iuran sehingga PAD meningkat; 

c. Membentuk BUMD.  

Semangat otonomi daerah mendorong gairah Pemerintah Daerah terutama 

daerah-daerah kaya untuk mendirikan BUMD, atau dengan kata lain otonomi 

daerah memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah untuk berbisnis.
21

 

Keberadaan BUMD tidak terlepas dari perkembangan kebijakan terkait 

dengan BUMN. Berbeda dengan BUMN yang definisinya telah ditetapkan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, istilah BUMD baru 

dikenal dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang 

Bentuk Hukum BUMD, dan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

1999 sebagaimana telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini disebabkan pendirian dan pengaturan 

BUMD sampai saat ini masih tunduk dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1962 tentang Perusahaan Daerah. 

Dalam perkembangannya, Pemerintah melakukan peninjauan kembali 

beberapa produk-produk legislatif yang berbentuk undang-undang dan peraturan 

pemerintah pengganti undang-undang, sebagaimana yang ditentukan dalam 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor 

XIX/MPRS/1966 tertanggal 5 Juli 1966 tentang Peninjauan Kembali Produk-

Produk Legislatif Negara Diluar Produk MPRS yang Tidak Sesuai Dengan 

                                                           
21

 http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/21733/4/Chapter%20I.pdf, diakses pada 20 Februari 

2013. 

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/21733/4/Chapter%20I.pdf
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Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Sementara Nomor XXXIX/MPRS/1968 tertanggal 27 Maret 1968 tentang 

Pelaksanaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor 

XIX/MPRS/1966.
22

 Dari hasil peninjauan tersebut direkomendasikan 

pencabutan beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk di antarannya 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahan Daerah. 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah secara 

yuridis formal masih berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-

Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yang menyatakan 

bahwa pernyataan tidak berlakunya undang-undang yang tercantum dalam 

Lampiran III Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 ditetapkan pada saat 

Undang-Undang yang menggantikannya mulai berlaku.
23

 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah masih 

berlaku sampai dengan disahkannya undang-undang penggantinya. Namun, 

sampai saat ini belum ada undang-undang pengantinya, sedangkan materi 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah memiliki 

semangat berbeda dengan situasi dan kondisi sekarang. Oleh karena itu, dalam 

implementasinya undang-undang tersebut sudah tidak relevan dan kurang 

mampu mengakomodasi penyelenggaraan BUMD serta tidak dapat menjawab 

dinamika manajemen perusahaan yang menyangkut berbagi aspek antara lain 

personil kelembagaan, tata kerja yang tidak dapat mengemban fungsi dan 

perannya dalam mendukung fungsi perusahaan sebagai kontributor PAD.
24

 

 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah 

merupakan undang-undang yang penyusunannya diilhami dari terbitnya 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1960 tentang 

Perusahaan Negara. Peraturan pelaksana atas undang-undang tersebut adalah 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara 

Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan 

Daerah. Sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang 

Perseroan Terbatas dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 

                                                           
22

 Konsideran Undang-undang Nomor 6 tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Beberapa 

Undang Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang. 

 
23

 Pasal 2 Undang-undang Nomor 6 tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-

Undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang. 
24

 Sulistiono Kertawacana, “Urgensi Pengubahan UU BUMD”, http://www.sinarharapan.co.id/, diakses 

tanggal 12 Februari 2013. 
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tentang Bentuk Hukum BUMD, maka sebagian BUMD ada yang berbentuk 

Perseroan Terbatas.  

Bentuk hukum BUMD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 

Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum BUMD dapat berupa Perusahaan Daerah 

dan Perseroan Terbatas, kemudian dalam operasionalnya setiap BUMD tunduk 

pada masing masing ketentuan yang mengatur tentang badan hukum masing-

masing. Dengan kata lain, bagi Perusahaan Daerah berlaku ketentuan tentang 

Perusahaan Daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, sedangkan untuk BUMD yang bentuk 

badan hukumnya Perseroan Terbatas berlaku undang-undang yang mengatur 

tentang Perseroan Terbatas yang untuk saat ini diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
25

 

2.  Pengaturan BUMD Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang 

berlaku 

a.  Definisi 

Istilah BUMD terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dicabut dengan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang menyebutkan bahwa daerah dapat 

memiliki BUMD sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan 

pembentukannya diatur dengan Peraturan Daerah.
26

 Ketentuan tersebut belum 

memberikan definisi yang jelas tentang BUMD. Selanjutnya, dalam Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan juga 

bahwa Pemerintah Daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, 

penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-

undangan.
27

 Kedua pengaturan di atas tidak memberikan definisi maupun 

batasan yang jelas tentang BUMD. 

Sebenarnya Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahan 

Daerah telah memberikan definisi yang jelas tentang Perusahaan Daerah. 

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 menyebutkan bahwa 

Perusahaan Daerah ialah semua perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya 

atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali 

jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang. 

                                                           
25

 “Sekilas Sejarah BUMD” , http://bumd.wordpress.com/, diakses pada 20 Februari 2013. 
26

 Pasal 84 Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 
27

 Pasal 177 Undang-undang Nomor 32 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 
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Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat diartikan juga bahwa BUMD 

merupakan perusahaan yang modalnya seluruh atau sebagian merupakan 

kekayaan daerah yang dipisahkan dan Perusahaan Daerah juga merupakan 

BUMD. Ketentuan di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 

tersebut memberikan batasan tentang BUMD atau Perusahaan Daerah, 

dinyatakan bahwa BUMD merupakan perusahan yang modalnya berasal dari 

kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan. Kekayaan daerah yang 

dipisahkan dapat diartikan sebagai kekayaan daerah yang dilepaskan dari 

penguasaan umum yang semula pertanggungjawabannya melalui angaran 

belanja daerah yang kemudian setelah dipisahkan menjadi modal BUMD 

akan dipertanggungjawabkan tersendiri.
29

  

Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara mengatur bahwa Perusahan Daerah adalah badan usaha yang 

seluruhnya atau sebahagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah
30

. 

Selanjutnya sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 

Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan, 

pada konsideran huruf “b” menyatakan bahwa Perusahaan Daerah atau 

BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebahagian modalnya 

berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. 

b.  Tujuan dan Manfaat BUMD  

Tujuan pendirian Perusahaan Daerah adalah untuk turut serta 

melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi 

nasional umumnya dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyat menuju 

masyarakat yang adil dan makmur.
31

 

Sesuai dengan konsep otonomi daerah yang memberikan kesempatan 

seluas luasnya kepada Pemerintah Daerah untuk mencari sumber-sumber 

penghasilan bagi peningkatan PAD sebagai salah satu modal pembangunan 

daerahnya, Pemerintah Daerah mendirikan BUMD yang berbasis pada 

sumber daya alam yang dimilikinya. Pendirian BUMD oleh Pemerintah 

Daerah merupakan salah satu cara untuk memenuhi PAD. Pendirian ini 

merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk menambah sumber pendapatan 

                                                           
29

 Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.  
30

 Pasal 6 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 
31

 Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. 
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daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
32

 Ada 

beberapa hal yang mendasari pendirian suatu BUMD antara lain :
33

 

1) Alasan ekonomis, yaitu sebagai langkah mengoptimalisasikan potensi 

ekonomi di daerah dalam upaya menggali dan mengembangkan sumber 

daya daerah, memberikan pelayanan masyarakat (public services) dan 

mencari keuntungan (provit motive).  

2) Alasan strategis, yaitu mendirikan lembaga usaha yang melayani 

kepentingan publik, yang mana masyarakat atau pihak swasta lainnya 

tidak (belum) mampu melakukannya, baik karena investasi yang sangat 

besar, risiko usaha yang sangat besar, maupun eksternalitasnya sangat 

besar dan luas. 

3) Alasan budget, yaitu sebagai upaya dalam mencari sumber pendapatan 

lain di luar pajak, retribusi dan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat 

untuk mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan di daerah. 

c.  Modal dan Kekayaan BUMD 

Sebagai suatu perusahaan, BUMD juga memiliki modal dan kekayaan, 

yaitu:
34

  

1) Modal BUMD terdiri untuk seluruhnya atau untuk sebagian dari 

kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.  

2) Modal BUMD yang untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan satu 

Pemerintah Daerah yang dipisahkan tidak terdiri atas saham-saham.  

3) Apabila modal BUMD terdiri atas kekayaan beberapa Pemerintah 

Daerah, maka modal dasar BUMD tersebut terdiri atas saham-saham.  

4) Modal BUMD yang sebagian dimiliki oleh kekayaan Pemerintah Daerah 

yang dipisahkan dan kekayaan pihak lain yang bukan Pemerintahan 

Daerah maka modal BUMD tersebut terdiri atas saham-saham.  

5) Semua alat liquide disimpan dalam bank yang ditunjuk oleh Kepala 

Daerah yang bersangkutan berdasarkan petunjuk-petunjuk Menteri 

Keuangan. 

Kemudian Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 menyatakan 

bahwa atas modal BUMD yang terdiri dari saham-saham, maka saham 

tersebut terdiri dari saham prioritas dan saham biasa. Saham priotitas adalah 

saham yang hanya dapat dimiliki oleh Pemerintah Daerah, sedang untuk 

                                                           
32

 Pasal 157 huruf “a” angka 4 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 
33

 Chairil Furkan, “Badan Usaha Milik daerah Sudah Rawan”, 

http://andichairilfurqan.wordpress.com/tag/bumd/, diakses 20 Februari 2013. 
34

 Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. 
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saham biasa dapat dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan dan pihak swasta atau 

badan hukum lain yang menjadi pemegang saham dalam suatu BUMD.
35

 

d.  Rapat Pemegang Saham BUMD 

Sebagaimana perusahaan pada umumnya, BUMD yang berbentuk 

Perusahaan Daerah juga memiliki organ Rapat Pemegang Saham (RPS), 

namun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah 

tidak memberikan rincian yang jelas tentang peran dan fungsi organ tersebut. 

Keberadaan organ ini bukanlah sebagai lembaga tertinggi di dalam suatu 

perusahaan sebagaimana yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.  

Pada BUMD yang berbadan hukum Perusahaan Daerah, fungsi RPS 

tidak selalu sebagai pengambil keputusan akhir. Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah menegaskan bahwa keputusan RPS 

pada Perusahaan Daerah harus diambil dengan permufakatan seluruh 

pemegang saham yang ada. Jika permufakatan tidak tercapai dalam suatu hal 

yang menghendaki suatu keputusan, maka Kepala Daerah memiliki 

kewenangan untuk memutus masalah tersebut dengan tetap memperhatikan 

pendapat pendapat yang berkembang dalam RPS.
36

 

e.  Pengurus BUMD  

Pengurusan BUMD dilakukan oleh suatu Direksi. Jumlah anggota serta 

susunan Direksi diatur di dalam peraturan daerah yang merupakan peraturan 

pendiriannya. Pengangkatan anggota Direksi pada BUMD dilakukan oleh 

Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat 

                                                           
35

 “Apabila Perusahaan Daerah telah didirikan berdasarkan undang-undang ini, maka modal perusahaan 

terdiri untuk seluruhnya atau untuk sebagian atas kekayaan daerah yang dipisahkan dari anggaran belanja 

daerah tetapi tetap masuk neraca kekayaan daerah. Dengan ketentuan ini maka ditegaskan bahwa 

Perusahaan Daerah untuk selanjutnya dapat berdiri sendiri tanpa memberatkan lagi budget daerah. Modal 

Perusahaan Daerah yang untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan satu daerah tidak perlu terdiri atas 

saham-saham. Apabila modal termaksud di atas merupakan kekayaan beberapa daerah maka modal 

perusahaan itu perlu terdiri atas saham-saham. Salah satu jalan yang dapat ditempuh untuk mengerahkan 

funds and forces dari masyarakat di daerah ialah dengan mengikut-sertakan warga negara Indonesia dan 

atau badan hukum yang didirikan berdasarkan undang-undang Indonesia dan yang pesertanya terdiri dari 

warga negara Indonesia dalam modal yang diperlukan untuk mendirikan Perusahaan Daerah. Sehubungan 

dengan hal tersebut, dalam undang-undang ini dimuat ketentuan bahwa modal Perusahaan Daerah yang 

untuk sebagian terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri atas saham-saham, yaitu saham-

saham prioritet dan saham-saham biasa. Saham-saham prioritet hanya dapat dimiliki oleh daerah, baik 

daerah tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota. Dengan adanya saham-saham prioritet di tangan daerah, 

segala kegiatan, penguasaan dan pengurusan Perusahaan Daerah pada hakekatnya berada di bawah 

pimpinan dan pengawasan Kepala Daerah, yang oleh undang-undang ini diberi wewenang untuk 

melakukan hak, wewenang dan kekuasaan pemegang saham prioritet.” (Penjelasan umum Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1962). 
36

 Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. 
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Daerah dari daerah yang mendirikan Perusahaan Daerah. Mengenai 

pengangkatan anggota Direksi terdapat dua mekanisme. Pertama, Kepala 

Daerah memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan 

anggota Direksi jika modal badan usaha tersebut seluruhnya berasal dari 

kekayaan daerah yang dipisahkan. Kedua, pengangkatan anggota Direksi 

BUMD dilakukan dari usulan pemegang saham prioritas, bagi badan usaha 

yang modalnya sebagian dari kekayaan daerah yang dipisahkan.  

Dalam menjalankan perseroan, Direksi menentukan kebijaksanaan dalam 

memimpin perusahaan, dengan mengurus dan menguasai kekayaan 

perusahaan. Untuk pengaturan dan tata tertib serta cara menjalankan 

pekerjaan tersebut, Direksi secara otonom diberikan kewenangan untuk 

mengatur tata tertib dan cara menjalankan perusahaan dalam peraturan yang 

ditetapkan oleh Direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Dalam pelaksanannya, 

kewenangan yang dimiliki Direksi tersebut dapat dibatasi di dalam Peraturan 

Daerah tentang pendirian perusahaan milik daerah tersebut. Pembatasan ini 

bertujuan untuk menyesuaikan dengan sifat dan corak Perusahaan Daerah 

masing-masing. Maka sewajarnya batas kekuasaan tersebut di atas ditetapkan 

dalam peraturan pendirian perusahaan yang bersangkutan.
37

 

f.  Pengawas BUMD  

Untuk memastikan tugas manajemen perusahaan dijalankan oleh Direksi 

sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, maka diadakan pengawasan. 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah 

mengatur tentang pengawasan Perusahaan Daerah, bahwa Direksi dalam 

menjalankan pengurusan terhadap perusahaan berada di bawah pengawasan 

Kepala Daerah bagi Perusahaan Daerah yang seluruh sahamnya dimiliki oleh 

Pemerintah Daerah. Fungsi pengawasan dilaksanakan oleh Pemegang Saham 

atau Pemegang Saham Prioritas apabila saham-saham perusahaan tersebut 

dimiliki oleh lebih dari satu pemegang saham. Pengawasan juga dapat 

dilakukan oleh badan yang dibentuk atau ditunjuk dengan diberikan mandat 

untuk melakukan pengawasan oleh Kepala Daerah atau Pemegang Saham.
38

  

Biasanya tugas pengawasan terhadap suatu perusahaan yang besar 

ditunjuk satu badan, yang menjalankan pengawasan umum terhadap 

                                                           
37

 Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. 
38

 Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. 
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perusahaan. Sedang untuk sejumlah perusahaan-perusahaan yang kecil 

ditunjuk hanya satu badan untuk melakukan pengawasan.
39

 

g.  Kedudukan Pegawai BUMD 

Pada BUMD, yang dimaksud pegawai BUMD adalah seluruh karyawan 

perusahaan. Kedudukan hukum, gaji, pensiun serta penghasilan-penghasilan 

lain dari Direksi dan pegawai ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan 

memperhatikan ketentuan yang berlaku di daerah tersebut. Direksi 

mengangkat dan memberhentikan pegawai sesuai dengan peraturan pokok 

kepegawaian BUMD tersebut yang telah disetujui oleh Kepala Daerah atau 

Pemegang Saham.
40

 

h.  Pembubaran BUMD  

Sebagaimana pendirian BUMD yang berdasarkan penetapan Peraturan 

Daerah, demikian juga halnya dengan pembubaran BUMD dilakukan dengan 

Peraturan Daerah. Secara lengkapnya dijelaskan dalam Pasal 29 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, sebagai berikut : 

1) Pembubaran Perusahaan Daerah dan penunjukan likuidatornya 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah dari daerah yang mendirikan 

Perusahaan Daerah dan yang berlaku setelah mendapat pengesahan 

instansi atasan.  

2) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likuidasi dibagi 

menurut perimbangan nilai nominal saham-saham. 

3) Pertanggungan jawab likuidasi oleh likuidator dilakukan kepada 

Pemerintah Daerah yang mendirikan Perusahaan Daerah dan yang 

memberikan pembebasan tanggung-jawab tentang pekerjaan yang telah 

diselesaikannya.  

4) Dalam hal likuidasi, daerah termaksud pada ayat (1) bertanggung-jawab 

atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu 

disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan laba-rugi yang telah 

disahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.  

 

C. Peraturan yang Dibutuhkan Bagi Perusahaan Daerah/BUMD untuk 

Menunjang Kontribusinya bagi PAD 

Berbeda dengan BUMN yang telah diatur dengan undang-undang baru, yaitu 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Perusahaan Daerah masih 

diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. 

                                                           
39

 Penjelasan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. 
40

 Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. 
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Berbagai ketentuan yang mengatur sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi 

perkembangan saat ini. 

Berdasarkan pembahasan mengenai perkembangan dan pengaturan BUMD 

terlihat bahwa beberapa peraturan tersebut sudah tidak sesuai lagi. Selain itu, 

merujuk pada hasil berbagai penelitian terhadap kinerja BUMD, telah dinyatakan 

bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 dinilai sudah tidak sesuai dengan 

kondisi perkembangan dan tuntutan ekonomi saat ini dan perlu direvisi.  

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dibuat 

pada zaman Orde Lama, pada dasarnya sudah mengakomodasi beberapa hal yang 

mendasar tentang fungsi dan tugas Perusahaan Daerah, namun banyak pasal dalam 

undang-undang ini tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan tuntutan ekonomi 

saat ini, khususnya tidak sesuai dengan keberadaan otonomi daerah. Karena itu 

undang-undang ini telah dicabut pada tahun 1996, tetapi belum ada undang-undang 

yang baru sebagai penggantinya. 

Berdasarkan studi literatur Pengelolaan BUMD, beberapa hal yang menjadi 

perhatian untuk dimuat dalam undang-undang penggantinya, sebagai berikut:
42

 

1. Perlunya pengaturan mekanisme kepemilikan BUMD; 

2. Perlunya pengaturan untuk mengurangi korupsi dan intervensi oleh Pemerintah 

Daerah; 

3. Perlunya ketentuan sumber pemodalan BUMD dan pengelolaan utang BUMD;  

4. Perlunya ketentuan tentang sistem peningkatan kompetensi SDM BUMD; 

5. Perlunya dukungan kerjasama dengan pihak ketiga;  

6. Kejelasan pengaturan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

sehingga tidak tumpang tindih; 

7. BUMD beroperasi dengan dasar hukum yang jelas dan didukung oleh 

mekanisme penegakannya; 

8. Perlunya prosedur operasi standar efisien; 

9. Perlu kebijakan tentang peta jalan BUMD menuju privatisasi pelayanan publik; 

10. Pengaturan tentang peran Pemerintah Daerah sebagai regulator dalam 

pelayanan publik untuk melindungi kepentingan publik; 

11. Kerjasama antar daerah yang berbagi sumber daya agar pelayanan publik lebih 

efisien dan efektif. 

Dalam tulisan ini, Penulis mencoba menguraikan beberapa pokok pikiran 

untuk peraturan perundang-undangan BUMD yang sesuai dengan kondisi saat ini, 

sebagai berikut : 

                                                           
42

 Wihana Kirana Jaya, Kajian BUMD : Policy Brief Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), 

http://bppt.jabarprov.go.id/assets/data/arsip/Kajian_BUMD.ppt, diakses pada 20 Februari 2013. 

http://bppt.jabarprov.go.id/assets/data/arsip/Kajian_BUMD.ppt
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1.   Semangat ekonomi kerakyatan yang berdasarkan pasal 33 UUD 1945 

Pemerintah Pusat pada umumnya dan Pemerintah Daerah pada khususnya 

dengan kekuasannya harus memberi perlindungan dan dukungan politik 

terhadap perekonomian nasional, terlebih ekonomi di daerah, dengan tetap 

menerapkan prinsip ekonomi pasar (ekonomi jalan tengah
43

).
44

 Semangat 

perkembangan BUMD sejalan dengan tujuan pembangunan ekonomi nasional.  

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 yang berlaku saat ini 

menyebutkan tentang sistem ekonomi sosialis yang menjadi sistem ekonomi 

nasional sebagai semangatnya. Prinsip dan sistem perekonomian ini yang 

menjadi dasar awal untuk melakukan revisi undang-undang dari sosialisme ke 

ekonomi kerakyatan.
45

 

2.   Tujuan pendirian BUMD 

menegaskan secara jelas tujuan pendirian BUMD itu adalah sebagai wujud 

pelaksanaan sistem ekonomi kerakyatan dan menjadikan BUMD sebagai salah 

satu tulang punggung ekonomi daerah. Tujuan pendirian BUMD dinyatakan 

kurang tegas, tajam, dan strategis dalam menjabarkan fungsi dan tujuan BUMD 

tersebut, sehingga terkesan memposisikan BUMD sebagai lembaga ekonomi 

yang kurang strategis. Tujuan mendirikan BUMD antara lain hanya sebagai 

“penyumbang”. Pada perkembangan usaha dan ekonomi daerah menunjukkan 

tujuan BUMD itu hanya menjadi institusi pelengkap dan asal ada. Seharusnya, 

ada penegasan bahwa BUMD itu wajib menjadi penggerak dan tulang 

punggung ekonomi daerah yang wujudnya nanti adalah kontribusinya terhadap 

PDRB nasional.
46

 

3.   Kesempatan penguasaan BUMD 

Secara tegas menetapkan bahwa secara bertahap Pemerintah Daerah harus 

memberi kesempatan kepada BUMD-BUMD untuk menguasai minimal 30 

persen akses pada aset, modal, dan potensi ekonomi daerah dalam bentuk hak-

hak istimewa, agar peran BUMD segera terwujud dan menjadi strategi 

                                                           
43

 Ekonomi jalan tengah adalah bentuk sistem ekonomi campuran (mixed economy) yaitu paduan dari dua 
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pembangunan daerah. Dan seharusnya juga ada satu pasal khusus yang 

mengatur dan mengarahkan kepentingan strategis ini.
47

 

4.   Pengelolaan bersemangat bisnis, profesional, dan kompetitif 

menegaskan bentuk badan hukum BUMD itu, baik yang tujuannya untuk 

kepentingan pelayanan umum (public service) maupun meningkatkan 

pendapatan daerah (profit oriented), seharusnya berbadan hukum Perseroan 

Terbatas agar prinsip-prinsip pengelolaannya tetap bersemangat bisnis, 

profesional, dan kompetitif. Badan hukum BUMD yang selama ini ada seperti 

Perusahaan Daerah, Perusahaan Umum (Perum),  Badan Layanan Umum, dan 

lain-lain, sangat sulit dikembangkan sebagai lembaga bisnis, karena campur 

tangan Pemerintah Daerah (dalam hal ini Kepala Daerah dan DPRD-nya) 

terlalu besar dan kerap membangun dinding birokrasi  yang menghambat 

kemandirian dan fleksibilitas Perusahaan Daerah. Selain itu, BUMD yang 

berbentuk Perum dll, kurang  menarik minat mitra usaha swasta untuk 

membangun kerja sama, dan banyak kerja sama yang dilakukan akhirnya 

berakhir di meja sengketa. Hakikat pendirian perusahaan apapun tujuannya,  

termasuk public service, tujuan akhirnya tetaplah untuk meraih laba/profit, 

mandiri, dan membebaskan diri dari  ketergantungan pada APBD. 
48

 

5.   Penyertaan modal Pemerintah Daerah 

menegaskan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat bersumber 

tidak hanya dari APBD, kapitalisasi cadangan equitas, tetapi juga dalam bentuk 

setoran aset yang nilainya ditetapkan berdasarkan apraisal independen dan 

mendapat persetujuan DPRD. Pengertian “sumber lain-lain” dalam Pasal 5 ayat 

(3) poin C draf  Undang-Undang tentang BUMD, menyebabkan strategi 

pemberdayaan aset daerah yang idle, kewenangan pemberian izin dan lain-lain, 

yang menjadi hak Pemerintah Daerah tidak secara tegas difungsikan dan 

menjadi kekuatan modal BUMD-nya untuk berkembang. 

6.   Kepengurusan BUMD 

menegaskan kepengurusan BUMD hendaklah sejalan dengan semangat 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1977 tentang Perseroan Terbatas yang 

ditetapkan berdasarkan asas kepercayaan, tanggung jawab, dan prestasi kerja, 

dan tidak berdasarkan kesimpulan naif bahwa direksinya harus berusia 

maksimum 56 tahun, gara-gara takut pegawai negeri yang sudah pensiun 

ditempatkan sebagai Direksi, atau berdasarkan kekuasaan mutlak Pemerintah 

Daerah sebagai pemegang saham mayoritas, sehingga orang yang dipilih 
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menjadi Direksi tidak berkualitas dan profesional. Fungsi Dewan Komisaris 

yang bertanggung jawab penuh atas nama pemegang saham untuk mengawasi 

dan mengevaluasi kinerja perusahaan dan direksinya, haruslah juga profesional 

dan bukan jabatan politis. Ini agar keputusan dan persetujuan yang dibuat dapat 

dipertanggungjawabkan dan dapat mengurangi hambatan birokrasi. Karena itu 

Dewan Komisaris itu seharusnya minimal dua orang, dan seorang di antaranya 

adalah komisaris independen. Sedangkan Direksi, untuk perusahaan yang baru 

didirikan dengan aset dan modal kecil, cukup satu orang, kecuali ada undang-

undang sektoral lain yang mengharuskan lebih, seperti Undang-Undang 

tentang Perusahaan Keuangan.
49

 

7.   Masa jabatan pengurus BUMD 

menetapkan masa jabatan pengurus BUMD itu 5 tahun, karena itulah siklus 

bisnis yang lazim, apalagi direksi diwajibkan membuat bisplan (rencana bisnis) 

5 tahun, sehingga Dewan Komisaris dan Direksi benar-benar bertanggung 

jawab terhadap rencana kerjanya dan berdasarkan kinerja itulah yang 

bersangkutan dapat dicalonkan kembali sebagai Dewan Komisaris atau 

Direksi.
50

 

 

IV.  PENUTUP 

Berdasarkan hasil uraian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan data pendapatan daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2012 yang 

dihimpun oleh Kementerian Keuangan, menunjukkan bahwa BUMD belum 

maksimal memberikan kontribusi ke PAD, bahkan ada beberapa BUMD masih 

merugi. PAD masih bertumpu pada sektor pajak daerah dan retribusi daerah.  

2. Landasan hukum mengenai Perusahaan Daerah secara khusus BUMD yang berlaku 

saat ini, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, 

merupakan masalah utama dalam peningkatan kontribusi BUMD terhadap PAD. 

Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah 

telah dinyatakan dicabut melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang 

Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang, walaupun ditegaskan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1962 tentang Perusahaan Daerah tetap berlaku bila belum ada peraturan 

penggantinya. Hingga saat ini undang-undang tersebut belum ada penggantinya. 

Oleh karena itu, undang-undang tersebut tidak sesuai lagi dengan perkembangan 

kondisi saat ini. 
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3. Masalah-masalah yang dihadapi BUMD baik berupa masalah internal mengenai 

manajemen dan ekstenal mengenai iklim persaingan dapat diatasi bermula dari 

regulasi yang jelas. Oleh karena itu, dibutuhkan peraturan perundang-undangan 

baru mengenai BUMD yang mampu menyesuaikan dengan perkembangan kondisi 

saat ini dan mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi BUMD. 
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