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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Perekonomian Indonesia sebagaimana diatur dalam 

peraturan perundang undangan merupakan tujuan demokrasi 

ekonomi, yakni perekonomian yang disusun sebagai usaha 

bersama berdasarkan asas kekeluargaan.  Oleh karena itu 

merupakan unsur yang sangat penting sehingga pasal 

tersebut menjadi dasar dan titik tolak pembangunan ekonomi 

dalam mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa1.  

Pilar perekonomian Indonesia menurut Pasal 33 UUD 1945 

yaitu “BUMN, Swasta dan Koperasi”. Idealnya, ketiganya 

tertata sesuai cita-cita dan menjadi Pilar dalam sistem 

perekonomian sebagai manifestasi usaha bersama atas asas 

kekeluargaan dan digunakan untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat. Semuanya diselenggarakan atas 

demokrasi ekonomi, dengan prinsip kebersamaan, efisien, 

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, 
                                                 
1 Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945  
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kemandirian, serta dengan menjaga kemajuan dan kesatuan 

ekonomi nasional2. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

menurut Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 

2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar 

modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara 

langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan 

sebagaimana yang dimaksud dalam Bab 1 Pasal 1 UU No. 19 

Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang 

merupakan BUMN yakni3: 

1. Perusahaan Perseroan (Persero) 

Perusahaan persero adalah BUMN yang berbentuk 

perseroan terbatas (PT) yang modal/sahamnya paling sedikit 

51% dimiliki oleh pemerintah, yang tujuannya mengejar 

keuntungan. Maksud dan tujuan mendirikan persero ialah 

untuk menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi 

dan berdaya saing kuat dan mengejar keuntungan untuk 

meningkatkan nilai perusahaan. Ciri-ciri Persero antara lain: 

Modalnya berbentuk saham dan Sebagian atau seluruh 

modalnya adalah milik negara dari kekayaan negara yang 

                                                 
2 Djoko Sudantoko & Muliawan Hamdani, Dasar-Dasar Pengantar Ekonomi Pembangunan, PT PP. Mardi Mulyo, 

Jakarta, 2009, Hal 15 
3 Pasal 1 Angka (1) UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN 
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dipisahkan. Contohnya : Perusahaan Perseroan Merpati 

Airlines 

2. Perusahaan Perseroan Terbuka,  

Perusahaan Perseroan Terbuka yang selanjutnya disebut 

Persero Terbuka, adalah Persero yang modal dan jumlah 

pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero 

yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan di bidang pasar modal. Sebagai contoh 

yang sudah menjadi Persero adalah PT. Garuda Indonesia 

Airways (GIA), dan PT. Krakatau steel Tbk. 

3. Perusahaan Umum (Perum) 

Perusahaan Umum (PERUM) adalah suatu perusahaan 

negara yang bertujuan untuk melayani kepentingan umum, 

tetapi sekaligus mencari keuntungan. Artinya, Perusahaan 

Umum (PERUM) bebas membuat kontrak kerja dengan semua 

pihak.  

Ciri-ciri PERUM antara lain : 

a) Dikelola dengan modal pemerintah yang terpisah dari 

kekayaan negara. 

b) Memupuk keuntungan untuk mengisi kas negara. 
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c) Modalnya dapatberupa saham atau obligasi bagi 

perusahaan yang go public  

Contohnya : Perum Pegadaian, Perum Jasatirta, Perum 

DAMRI, Perum ANTARA, Perum Peruri, Perum Perumnas, 

Perum Balai Pustaka 

Perkembangan BUMN dalam hal ini Persero, tidak hanya 

memberi keuntungan atau pemasukan bagi APBN akan tetapi 

banyak juga yang malahan membebani keuangan Negara. 

Kinerja BUMN mempunyai pengaruh di sisi pendapatan dan di 

sisi pengeluaran negara. Disisi pendapatan, BUMN 

menyumbang pada penerimaan negara baik penerimaan pajak 

maupun bukan pajak sedangkan disisi pengeluaran, jika 

BUMN memiliki kinerja yang rendah, pada akhirnya 

mengakibatkan beban terhadap pengeluaran negara. Terdapat  

banyak kendala serta permasalahan yang terdapat dalam 

pengelolaan BUMN dan upaya peningkatan kinerjanya.  

Permasalahan tersebut antara lain disebabkan masih 

lemahnya koordinasi kebijakan antara langkah perbaikan 

internal perusahaan dengan kebijakan industrial dan pasar 

tempat BUMN tersebut beroperasi, belum terpisahkannya 

fungsi komersial dan pelayanan masyarakat pada sebagian 
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besar BUMN dan belum terimplementasikannya prinsip-

prinsip Good Corporate Governance secara utuh di seluruh 

BUMN4.  

Di samping itu, belum optimalnya kesatuan pandangan 

dalam kebijakan privatisasi di antara stakeholder yang ada 

berpotensi memberikan dampak negatif dalam pelaksanaan 

dan pencapaian tujuan kebijakan ini. Tantangan yang 

dihadapi adalah memberikan sumbangan yang makin besar 

pada keuangan negara. Dan masyarakat yang semakin 

membutuhkan pelayanan yang baik serta iklim persaingan 

dunia usaha yang semakin ketat menuntut terciptanya BUMN 

yang sehat, efisien serta berdaya saing tinggi, baik dalam 

maupun luar negeri. 

Sasaran yang hendak dicapai dalam pengelolaan BUMN 

adalah meningkatnya kinerja dan daya saing BUMN dalam 

rangka memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat dan 

memberikan sumbangan terhadap keuangan negara  

Kebijakan pengelolaan BUMN diarahkan pada5:  
                                                 
4 Habibullah, A. M.Si. Kebijakan Privatisasi BUMN. Averroes Press. Malang, 2009  
5 Indra Bastian, Privatisasi di Indonesia : Teori dan Implemantasi. Salemba Empat, Jakarta, 2002. 
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1. Melakukan koordinasi dengan departemen/instansi terkait 

untuk penataan kebijakan industrial dan pasar BUMN 

terkait. Hal ini diperlukan dalam kerangka reformasi BUMN 

yang menyeluruh. Langkah-langkah perbaikan internal 

BUMN saja tidaklah cukup, keberhasilan pengelolaan 

BUMN harus disertai dengan kebijakan secara sektoral 

yang umumnya menyangkut masalah proteksi, monopoli 

atau struktur pasar, subsidi dan peran pemerintah, 

2. Memetakan BUMN yang ada ke dalam kelompok BUMN 

public service obligation (PSO) dan kelompok BUMN 

komersial (business oriented), sehingga kinerja BUMN 

tersebut dapat meningkat dan pengalokasian anggaran 

pemerintah akan semakin efisien dan efektif, serta 

kontribusi BUMN dapat meningkat,  

3. Melanjutkan langkah-langkah restrukturisasi yang 

semakin terarah dan efektif terhadap orientasi dan fungsi 

BUMN tersebut. Langkah restrukturisasi ini dapat meliputi 

restrukturisasi manajemen, organisasi, operasi dan sistem 

prosedur dan lain sebagainya, 

4. Melanjutkan langkah privatisasi yang selektif dan sesuai 

arah pengembangan BUMN terkait agar daya saing, 
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kualitas dan kuantitas pelayanan, serta kontribusi kepada 

keuangan negara dari BUMN tersebut dapat meningkat, 

5. Memantapkan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate 

Governance (GCG), yaitu transparansi, akuntabilitas, 

keadilan dan responsibilitas pada pengelolaan BUMN PSO 

maupun BUMN komersial.  

Berdasarkan pada permasalahan umum yang selalu terjadi 

dalam suatu Persero dalam hal ini BUMN maka salah satu 

langkah atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah yakni 

melakukan tindakan Privatisasi6.  

Privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik sebagian 

maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka 

meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar 

manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas 

pemilikan saham oleh masyarakat7. Dimana suatu persero 

tidak semua dapat diprivatisasi karena ada beberapa persero 

yang secara tegas dilarang untuk melakukan privatisasi, hal 

ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9  PP No 

33 Tahun 2005, yakni: 

                                                 
6 Gian Gie, Kwik, Analisis Ekonomi Politik di Indonesia. Gramedia, Jakarta, 1994. 
7 Nugroho, Riant & Wrihatnolo, Randy Manjemen Privatisasi BUMN, Gramedia 2008 
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Kriteria persero yang dapat diprivatisasi, 

a. Persero yang dapat diprivatisasi harus sekurang-kurangnya 

memenuhi kriteria:8 

i. Industri/sektor usahanya kompetitif adalah 

industri/sektor usaha yang pada dasarnya dapat 

diusahakan oleh siapa saja, seperti BUMN maupun 

swasta. Dengan kata lain tidak ada peraturan 

perundang-undangan (kebijakan sektoral) yang 

melarang swasta melakukan kegiatan di sektor tersebut 

atau sektor tersebut tidak semata-mata dikhususkan 

untuk BUMN. 

ii. industri/sektor usahanya terkait dengan teknologi yang 

cepat berubah adalah industri/sektor usaha kompetitif 

dengan ciri utama terjadinya perubahan teknologi yang 

sangat cepat dan memerlukan investasi yang sangat 

besar untuk mengganti teknologinya tersebut. 

Pelaksanaan privatisasi BUMN dengan kriteria tersebut di 

atas juga harus memperhatikan manfaat eksternalitas dan 

kinerja dari BUMN yang akan diprivatisasi. BUMN yang 

memiliki manfaat eksternalitas rendah dan kinerja rendah 

                                                 
8 Pasal 7 PP No 33 Tahun 2005 
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dapat dijual atau dilikuidasi. Terhadap BUMN yang memiliki 

manfaat eksternalitas rendah tetapi kinerja tinggi,  

Pemerintah dapat menjual atau mendatangkan investor 

baru. BUMN yang memiliki manfaat eksternalitas tinggi dan 

kinerja tinggi perlu dipertahankan namun Pemerintah tidak 

perlu memilikinya 100%. Terhadap BUMN yang memiliki 

manfaat eksternalitas tinggi tetapi kinerja rendah. Pemerintah 

perlu melakukan upaya pemberdayaan atau revitalisasi untuk 

meningkatkan kinerja. 

b. Sebagian aset atau kegiatan dari Persero yang 

melaksanakan kewajiban pelayanan umum dan/atau yang 

berdasarkan undang-undang kegiatan usahanya harus 

dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, dapat dipisahkan 

untuk dijadikan penyertaan dalam pendirian perusahaan9 

untuk selanjutnya apabila diperlukan dapat diprivatisasi.  

Aset atau kegiatan Persero dimaksud yaitu aset atau kegiatan 

yang bersifat komersial dengan memperhatikan ketentuan 

Pasal 7 PP 33 tahun 2005 yakni industri/sektor usahanya 

                                                 
9 Pendirian perusahaan dimaksud adalah pendirian anak perusahaan, dan selanjutnya saham milik Persero pada 

anak perusahaan tersebut dijual (Penjelasan Pasal 8 ayat (1) PP No.33 tahun 2005). 
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kompetitif; atau industri/sektor usahanya terkait dengan 

teknologi yang cepat berubah.10 

Kriteria Persero yang tidak dapat diprivatisasi adalah:11 

a. Persero yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan 

Peraturan Perundang- Undangan hanya boleh dikelola oleh 

Badan Usaha Milik Negara; 

b. Persero yang bergerak di sektor usaha yang berkaitan 

dengan pertahanan dan keamanan negara. Persero yang 

termasuk dalam kategori ini tidak hanya terbatas pada 

Persero yang core bussiness-nya terkait langsung dengan 

pertahanan keamanan, namun termasuk Persero lain yang 

apabila dijual dapat mempengaruhi kepentingan 

pertahanan keamanan. Persero kategori ini ditetapkan 

berdasarkan masukan dari Departemen Pertahanan 

dan/atau Markas Besar Tentara Nasional Indonesia 

dan/atau Kepolisian Republik Indonesia. 

c. Persero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh 

Pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan 

kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan 
                                                 
10 Pasal 8 Ayat (2) PP No 33 Tahun 2005 
11 Pasal 9 PP No 33 Tahun 2005 
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masyarakat. Persero seperti ini adalah Persero yang 

kelangsungan hidupnya sangat tergantung pada 

penugasan Pemerintah tersebut, terutama subsidi 

Pemerintah. 

d. Persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam 

yang secara tegas berdasarkan ketentuan  peraturan 

peundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi. 

Sementara itu, Privatisasi dilakukan dengan tiga cara 

berdasarkan PP No. 59 Tahun 2009 Pasal 5 Ayat (1) yaitu:  

a.   Penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal; 

Yang dimaksud dengan “penjualan saham berdasarkan 

ketentuan pasar modal” antara lain adalah penjualan saham 

melalui penawaran umum (Initial Public Offering/Go Public), 

penerbitan obligasi konversi, dan efek lain yang bersifat 

ekuitas. Termasuk dalam pengertian ini adalah penjualan 

saham kepada mitra strategis (direct placement) bagi Persero 

yang telah terdaftar di bursa. 

b.   Penjualan saham secara langsung kepada investor; 

Yang dimaksud dengan “penjualan saham langsung kepada 

investor” adalah penjualan saham kepada mitra strategis 

(direct placement) atau kepada investor lainnya termasuk 
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investor finansial. Cara ini khusus berlaku bagi penjualan 

saham Persero yang belum terdaftar di bursa.  

Dalam hal penjualan saham secara langsung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b Penjelasan PP 59 Tahun 2009 

tentang Tata Cara Privatisasi dilakukan kepada investor yang 

berstatus BUMN, Menteri dapat melakukan penunjukan 

langsung dengan memperhatikan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas, anggaran 

dasar BUMN yang bersangkutan, dan/atau perjanjian 

pemegang saham. 

Penjualan saham secara langsung kepada BUMN dilakukan 

dalam rangka membangun sinergi antar BUMN dan atau 

penyelamatan/restrukturisasi BUMN. 

c. Penjualan saham kepada manajemen dan/atau karyawan 

Persero yang bersangkutan adalah penjualan sebagian besar 

atau seluruh saham langsung kepada manajemen dan/atau 

karyawan Persero yang bersangkutan. Dalam hal manajemen 

dan/atau karyawan tidak dapat membeli sebagian besar atau 

seluruh saham, maka penawaran kepada manajemen 

dan/atau karyawan dilakukan dengan mempertimbangkan 
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kemampuan mereka. Yang dimaksud dengan manajemen 

adalah Direksi. 

Dari ketiga cara privatisasi diatas perlu diperhatikan 

diantaranya yaitu berdasarkan hasil kajian, cara yang dipilih 

adalah yang terbaik; kondisi pasar modal, terutama dalam 

rangka menstimulasi pertumbuhan pasar modal; kebutuhan 

modal persero dalam rangka meningkatkan peraturan arus 

kas, modal kerja, dan investasi; prospek usaha persero; 

kebutuhan teknologi baru dan keahlian manajemen persero; 

perluasan jaringan usaha persero; peningkatan efisiensi dan 

elayanan masyarakat; perluasan kepemilikan saham kepada 

masyarakat; peningkatan prestasi kerja manajemen dan 

karyawan; kemungkinan penjualan kepada karyawan 

dan/atau manajemen; keperluan dana oleh negara. 

Privatisasi membantu terbentuknya pasar bebas, 

mengembangnya kompetisi kapitalis, yang oleh para 

pendukungnya dianggap akan memberikan harga yang lebih 

kompetitif kepada publik.  Masalahnya privatisasi telah 

dianggap sebagai obral asset pada asing. Padahal tujuan 

utama privatisasi adalah membuat usaha itu sendiri menjadi 
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lebih sehat, karyawannya lebih sejahtera dan usahanya tidak 

menjadi beban negara. 

Tentu saja, Privatisasi ini diharapkan menjadikan BUMN 

semakin berkembang menjadi “The Real Business Player”. 

Selain itu privatisasi menjadikan BUMN lebih terdorong untuk 

mempraktikkan good corporate governance, khususnya dalam 

konteks “Tranparansi".  Namun hanya privatisasi yang 

dimanajemani dengan baik yang akan memberikan hasil 

maksimal.  

Privatisasi yang bermakna “Fire sale atau Jual Obral” akan 

memberikan harga minimal, atau “Asingisasi” bermakna 

bahwa privatisasi hanya untuk investor asing yang akan 

menimbulkan konflik politik.  

Pada pelaksanaan privatisasi, regulator Pasar Modal 

menghimbau calon emiten yang berminat untuk Go Publik di 

Bursa Efek Indonesia yang merupakan suatu cara yang dapat 

dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk dapat menghimpun 

dana dalam rangka ekspansi usahanya adalah dengan 

melakukan penawaran umum saham (Go Public) serta lebih 

memberikan peluang bagi pemodal Ritel melalui alokasi 

penjatahan terpusat yang lebih besar. Penawaran Umum 
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Saham (Go Public) ini sering dikenal pula dengan istilah IPO 

(Initial Public Offering). 

Istilah Go Public (Penawaran Umum) tidak lain adalah 

istilah hukum yang ditujukan bagi kegiatan suatu emiten 

untuk memasarkan dan menawarkan dan akhirnya menjual 

efek yang diterbitkannya, baik dalam bentuk saham, obligasi 

atau efek lainnya kepada masyarakat secara luas.  

Dengan demikian, penawaran umum tidak lain adalah 

kegiatan emiten untuk menjual efek lainnya untuk menjual 

efek yang dikeluarkan kepada masyarakat, yang diharapkan 

akan membeli dan dengan demikian memberikan pemasukan 

dana kepada emiten baik untuk mengembangkan usahanya, 

membayar utang, atau kegiatan lainnya yang diinginkan oleh 

emiten tersebut. Dalam tulisan ini penulis membatasi dalam 

pembahasan hanya tentang Proses Pelaksanaan Privatisasi 

secara khusus pada PT. Krakatau Steel (PERSERO) Tbk dan 

PT. Garuda Indonesia (PERSERO) Tbk, yaitu : 

1. Proses Pelaksanaan Privatisasi PT. Krakatau Steel 

(PERSERO), Tbk 

Berdasarkan surat pembaca pada hari Senin tanggal 11 

Oktober 2010 menjelaskan bahwa PT. Krakatau Stell 



16 
 

memastikan langkahnya menuju go public dengan 

menawarkan sahamnya ke publik sebanyak 3,155 miliar 

saham atau setara dengan 20 persen dari modal disetornya. 

Harga penawaran belum diketahui, namun nilai nominal 

saham ditetapkan Rp 500 per saham. Bertindak sebagai 

penjamin emisi saham yakni PT Bahana Securities, PT 

Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas.  

Penetapan harga saham perdana PT. Krakatau Steel 

(Persero), Tbk sebesar Rp.850,-per lembar saham terlalu 

rendah dan tidak wajar serta alokasi penjatahan saham yang 

tidak transparan. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 

Keuangan (BAPEPAM-LK) menemukan pelanggaran dalam 

penjatahan saham PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. 

Bapepam-LK memeriksa pelanggaran terkait aturan Pasar 

Modal IX.A.7 dimana aturan itu menyebutkan melarang 

pembelian ganda dan penjatahan kepada pihak penjamin 

emisi, agen penjual serta pihak yang terafiliasi. Jumlah 

penjatahan yang menyalahi aturan itu sangat kecil, yakni 

hanya 1,035 persen dari total transaksi.  

Hasil IPO sebesar Rp 2,6 triliun, nilai saham yang dijual 

secara melanggar aturan hanya sekitar Rp 26 miliar.  
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Auditor menemukan dua macam pelanggaran yakni, 

adanya lima pembeli berasal dari perusahaan efek terafiliasi. 

Total jumlah saham yang terkena dampak sebanyak 980 ribu 

saham atau 0,03 persen. Sebanyak 68 pihak terbukti 

melakukan pemesanan ganda dengan jumlah saham 31,7 juta 

atau 1,005 persen. Sebagian besar merupakan pembeli 

perseorangan, meski ada pula institusi yang turut melakukan 

pemesanan ganda. Pemeriksaan terhadap pelanggaran ini 

sudah dimulai sejak pekan lalu dengan memanggil pihak 

penjamin emisi dan akuntan publik. Adapun sanksi masih 

belum ditentukan. Secara total ada 16.593 pihak melakukan 

pemesanan 4,87 miliar lembar saham. 16.549 pihak berhasil 

mendapatkan 3,155 miliar lembar saham. 34,92 pembeli 

adalah pihak asing dan sisanya lokal 65,08 persen. Pembeli 

perseorangan menguasai 26,7 persen dan institusi 73,3 

persen. 

2. PT. Garuda Indonesia (PERSERO) Tbk 

Penjualan saham perdana  PT. Garuda Indonesia (Persero) 

Tbk tertanggal 11 Februari 2011 tidak menunjukkan 

perubahan yang berarti. Alasannya, ada perubahan kurs 

rupiah. PT Garuda Indonesia Tbk (GIA) telah merevisi realisasi 
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penggunaan dana IPO yang disimpan dalam giro. Dalam Lapo-

ran Realisasi Penggunaan Dana (LPRD) sebelumnya, tertulis 

Rp 32,669 miliar. Namun dalam LPRD yang terlampir hanya 

Rp 32,582 miliar12.  Perbedaan kurs itu terjadi pada rencana 

penggunaan dana dan realisasi penggunaan dana. 

Perbedaan lain terletak pada sisa dana hasil IPO. 

Berdasarkan LPRD sebelumnya, “Sisa dana IPO dalam bentuk 

deposito sebesar Rp 2,889 triliun”. Saat IPO, Garuda melepas 

6,335 miliar lembar atau setara 26,67 persen dari total modal 

yang ditetapkan. Dengan harga Rp 750 per lembar, maka 

dana IPO yang bisa diraih Rp 4,751 triliun.  

Proses penawaran umum harga saham perdana Garuda 

terus merosot penjatahan saham tidak wajar sehingga secara 

tidak langsung mempengaruhi publik market. Kondisi ini, 

merupakan salah satu pemicu kerugian pihak PT Danareksa 

pada kuartal pertama, bahkan mungkin juga pada semester 

pertama 2011. Jika tidak terjadi penurunan harga saham 

Garuda, penjamin emisi tidak mengalami kerugian. 

                                                 
12 Hasil Wawancara Direktur Keuangan Garuda Indonesia Elisa Lumbantoruan Bursa Efek Indonesia (BEI) di 

Jakarta 
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Sesungguhnya, yang menjadi kendala penjamin emisi 

(underwriter) dalam membatalkan pemesanan ganda terkait 

hal teknis. Penjamin emisi tersebut baru mengetahui adanya 

pemesanan ganda setelah mendapatkan hasil pemesanan 

saham dari Biro Administrasi Efek.  Namun, hasil dari Biro 

Administrasi Efek diketahui ketika sudah memasuki periode 

penjatahan. 

Sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan bahwa 

penjamin emisi atau pun agen penjual (selling agent) harus 

mengembalikan uang pemesanan pembelian saham investor 

jika melakukan pembatalan pemesanan dari investor 

tersebut.  Hal ini menjadi beban bagi penjamin emisi untuk 

membatalkan pemesanan saham ganda. "Lantas saham ini 

akan dialihkan ke mana? Apakah diserap oleh underwriter 

atau dialihkan ke investor lain yang artinya mengubah 

persentase pooling account dan fixed allotment yang 

sebelumnya telah diumumkan kepada investor.  

Beban penjamin emisi akan semakin bertambah karena 

harus mengembalikan uang pemesanan dan bunganya ke 

investor bila terjadi keterlambatan lebih dari dua hari kerja. 

Pihaknya mengusulkan agar regulator mempertegas aturan 
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terkait aksi investor yang porsi sahamnya melebihi porsi 

saham.  Padahal jika terjadi pemesanan saham ganda, ini 

bukan seluruhnya kesalahan underwriter, namun juga ada 

investor yang hanya mengejar keuntungan dengan 

mendapatkan saham lebih besar dari yang telah diberikan. 

Berdasarkan uraian di atas, sesunggunya proses IPO akan 

lebih efisien jika Bapepam-LK merevisi dan meminta 

tanggapan pelaku pasar atas dua draft Peraturan Pasar Modal 

Nomor IX.A.1 tentang Ketentuan Umum Pengajuan 

Pernyataan Pendaftaran dan Nomor IX.A.7 tentang Pemesanan 

dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum. Hal ini demi 

meningkatkan efisiensi proses emisi di mana jumlah rangkap 

dokumen cetak (hard copy) Initial Public Offering (IPO) yang 

harus disampaikan berkurang dari empat rangkap menjadi 

dua rangkap plus satu soft copy dari dokumen tersebut13. 

Sementara itu pada perubahan Peraturan Pasar Modal 

No.IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam 

Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran 

Umum diatur bahwa pemesanan efek, penjatahan efek, 

penyerahan bukti kepemilikan efek dan pengembalian uang 

                                                 
13 Artikel Koran Bisnis Indonesia Jumat, 25 November 2011 
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pemesanan, dan laporan manajer penjatahan terdapat 

penjatahan pasti, yakni mekanisme penjatahan efek untuk 

pemesan mendapatkan alokasi efek sesuai dengan jumlah 

pemesanan seperti dalam formulir pemesanan efek.  Revisi ini 

dilakukan guna mempertegas larangan pemesanan ganda, dan 

jika terjadi, maka semua pemesanan tersebut harus 

dibatalkan. 

Upaya tersebut juga demi mengakomodasi penjatahan 

saham IPO bagi investor retail yang besarnya akan kami 

bahas bersama pelaku pasar terkait.  Adapun penjatahan 

terpusat adalah mekanisme penjatahan yang keseluruhan 

pemesanan efeknya dikumpulkan.  

Prosesnya adalah dijatahkan sesuai dengan prosedur 

tertentu atas dasar proporsional, diundi dan sebagaimana 

diatur dalam peraturan. Selain itu, dalam setiap penawaran 

umum wajib terdapat satu manajer penjatahan yang juga 

penjamin pelaksana emisi efek yang bertanggung jawab atas 

penjatahan efek dalam suatu penawaran umum, atau emiten 

dalam hal tidak menggunakan penjamin emisi efek.  

Pada pasal yang mengatur penjatahan efek, terdapat 

penjatahan pasti dalam penawaran umum efek. Aturannya 
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berupa saham hanya dapat dilakukan dengan memenuhi 

persyaratan. Persyaratan itu antara lain penjatahan pasti 

dibatasi hingga jumlah paling banyak 80 persen dari jumlah 

saham yang ditawarkan dalam penawaran umum.   

Jumlah saham yang ditawarkan dalam penawaran umum 

paling sedikit 40 persen dari modal disetor emiten setelah 

penawaran umum. Dengan demikian, penjatahan pasti 

dibatasi hingga jumlah paling banyak 95 persen dari jumlah 

saham yang ditawarkan. 

B.  RUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka 

yang menjadi permasalahan dalam penulisan tesis ini yaitu 

“Bagaimanakah prinsip prinsip privatisasi dilaksanakan dalam 

privatisasi PT. Krakatau Stell dan PT. Garuda Indonesia?” 

C.  TUJUAN PENELITIAN 

Penulisan ini dimaksudkan untuk melakukan analisis 

dalam rangka menjelaskan prinsip privatisasi yang dilakukan 

oleh PT. Krakatusteel (Persero) Tbk dan PT. Garuda Indonesia 

(Persero) Tbk  sehingga dapat dikatkan layak atau tidak layak 
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untuk di Privatisasi sudut pandang dari Kebijakan Hukum 

Indonesia. 

 

 

D.  MANFAAT PENELITIAN  

Berdasarkan  tujuan penelitian diatas dalam penulisan ini, 

adalah memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum 

khususnya di bidang hukum perusahaan.  

E. METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab 

permasalahan yang telah dirumuskan dalam tesis ini, yaitu 

penelitian yuridis normatif14. Yuridis normatif adalah suatu 

proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip 

hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu 

hukum yang dihadapi.  

 

 

2. Pendekatan penelitian 

                                                 
14 Ibrahim, Johnny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,, Jawa Timur, 2009 
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Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam 

tesis ini, yaitu: Pendekatan Perundang undangan (Statute 

Approach) yaitu Pendekatan yang memiliki tipe penelitian yang 

bersifat normatif, maka pendekatan perundang undangan 

seperti ini merupakan suatu keharusan oleh karena yang 

akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi 

fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian15.  

3. Bahan Hukum 

Berkaitan dengan data yang digunakan oleh penulis yakni 

antara lain : 

a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri 

atas peraturan perundang undangan yang diurut 

berdasarkan hierarki peraturan Perundang-undangan yang 

relevan dengan penelitian diantaranya yaitu :  

1. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;  

2. Bab Ketiga Pasal 74 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;  

3. PP No 33 Tahun 2005 Tata Cara Privatisasi Perusahaan 

Perseroan (PERSERO);  

                                                 
15 Ibrahim, Johnny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,, Jawa Timur, 2009 
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4. PP No. 59 Tahun 2009 tentang Perubahan PP No 33 

Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan 

Perseroan (PERSERO);  

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri 

atas buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum yang 

berpengaruh, jurnal jurnal hukum, pendapat para sarjana, 

dan lain sebagainya. Bahan hukum sekunder ini menjadi 

salah satu panduan berpikir bagi penulis untuk 

menganalisa Problematika Hukum Privatisasi BUMN di 

Indonesia. 

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang 

memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus 

hukum, encyclopedia, dan lain lain16. 

 

4. Unit Analisa 

Yang menjadi unit analisa adalah Layak atau tidak PT 

Krakatau Steel dan PT. Garuda Indonesia di Privatisasi sesuai 

dengan amanat Pasal 33 UUD’45 dan Undang-Undang Nomor 

19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara; PP No 33 

                                                 
16 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Jawa Timur, 2009 
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Tahun 2005 Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan 

(PERSERO); PP No. 59 Tahun 2009 tentang Perubahan PP No 

33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan 

Perseroan (PERSERO); 

5. Unit Amatan 

Unit amatan adalah sesuatu yang dijadikan sumber untuk 

memperoleh data dalam rangka menggambarkan atau 

menjelaskan tentang unit analisa. Yang menjadi unit amatan 

dalam penulisan thesis ini adalah: 

a) Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

b) Bab Ketiga Pasal 74 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2003 tentang Badan Usaha Milik Negara  

c) PP No 33 Tahun 2005 Tata Cara Privatisasi Perusahaan 

Perseroan (PERSERO) 

d) PP No. 59 Tahun 2009 tentang Perubahan PP No 33 

Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan 

Perseroan (PERSERO) 

F. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan tesis  ini dibagi atas 3 (tiga) bagian 

yaitu: 



27 
 

1. Bagian Pendahuluan Tesis, ini terdiri terdiri dari Lembar 

Judul, Lembar Persetujuan, Lembar Pengujian, Motto dan 

Persembahan, Kata Pengantar, Daftar Isi. 

2. Bagian Isi Tesis 

a) Bab I (satu) pendahuluan terdiri dari beberapa hal yang 

terkait, yaitu dimulai dengan alasan pemilihan judul, 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan 

sistematika penulisan. 

b) Bab II (dua) membahas tentang tinjauan pustaka  

c) Bab III (tiga) memuat mengenai hasil penelitian dan 

analisis 

d) Bab IV (empat) penutup ini berisikan tentang 

kesimpulan keseluruhan bab dan saran dalam 

pemecahan masalah. 

3.  Bagian Akhir Tesis terdiri dari daftar pustaka.   
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