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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

 

Didalam bab tiga penulis membahas tentang Hasil 

Penelitian dan Analisis. Di dalam pada bagian Hasil Penelitian 

pembahasan yang berdasarkan pada rumusan masalah yang 

ada dengan mempergunakan bahan-bahan bacaan yang 

terkait dengan proses privatisasi pada PT. Krakatau Steel dan 

PT. Garuda Indonesia. Dalam pembahasan guna menjawab 

rumusan masalah oleh karena itu penulis mempergunakan 

bahan-bahan hukum lain untk menjawab persoalan-persoalan 

tersebut. 

Sedangkan dalam bagian anlisis penulis berupaya untuk 

menjelaskan apakah kedua BUMN tersebut layak atau tidak 

untuk di Privatisasi berdasakan indikator indikator yang ada 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

serta tentang suatu cara atau bentuk Kebijakan Hukum 

dalam mengatasi Problematika Hukum Privatisassi BUMN.  
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A. HASIL PENELITIAN 

1. Ringkasan Proses Pelaksanaan Privatisasi di PT. 

Karakatau Steel 

2. Ringkasan Proses Pelaksanaan Privatisasi di PT. Garuda 

Indonesia 
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B. ANALISIS 

1. ANALISIS PERBANDINGAN KEBIJAKAN PRIVATISASI PT. 

KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK DAN PT. GARUDA 

INDONESIA (PERSERO) TBK  

Dalam bagian analisis ini berdasarkan latar belakang di 

atas, serta yang menjadi permasalahan dalam penulisan tesis 

ini yaitu bagaimana prinsip prinsip yang di gunakan dalam 

pelaksanaan privaisasi di PT. Krakatusteel (Persero) Tbk dan 

PT. Garuda Indonesia (Persero) maka penulis mencoba sedikit 

menguraikan bagaimana pelaksanaan privatisasi itu sendiri. 

3.1 Tabel Analisis Perbandingan Hukum Kebijakan 

Privatisasi 

Dalam Peraturan Perundang-Undangan 

 

No. 

 

Peraturan Perundang-
Undangan dalam 

Kebijakan Privatisasi 
Di Indonesia 

 

Kebijakan Privatisasi 

PT. Krakatausteel  

(Persero) Tbk 

 

Kebijakan Privatisasi 

PT. Garuda Indonesia 

 (Persero) Tbk 

 

1 

 

Pasal 33 Ayat 2 UUD 

1945 

Dalam Pasal 33 Ayat 2 

UUD 1945 mengandug 

 

 

 

BUMN ini tidak termasuk 

dalam kategori Cabang 

 

 

 

BUMN ini termasuk dalam 

kategori Transportasi Umum. 
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dalam kategori Cabang 

produksi yang menguasai 

hajat hidup orang banyak 

adalah “produksi barang 

dan jasa yang vital 

seperti air, energi dan 

transportasi umum” 

yang dikuasai oleh 

Negara. 

produksi yang menguasai 

hajat hidup orang banyak 

adalah “produksi barang 

dan jasa yang vital 

seperti air, energi dan 

transportasi umum” yang 

dikuasai oleh Negara. 

 

 

yang dirasakan vital bagi 

kehidupan manusia dalam 

kurun waktu tertentu 

dikuasai oleh Negara. 

Cabang produksi yang penting 

bagi Negara adalah Kegiatan 

produksi strategis yang 

berkaitan dengan keadilan, 

keamanan dan kestabilan 

nasional yang memberikan 

kesejahteraan bagi seluruh 

rakyat;  

 

Dikuasai oleh Negara adalah 

berarti tidak harus dimiliki 

oleh Negara, kecuali untuk 

menjamin fungsi penguasaan 

oleh Negara dalam rangka 

memajukan kesejahteraan 

rakyat.  

  

Pelaksanaan kebijakan privatisasi BUMN berjalan sesuai 

dengan koridor-koridor sebagaimana yang digariskan oleh 

Pasal 33 Ayat 2 UUD 1945 dan untuk menjamin terwujudnya 
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kesejahteraan rakyat berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi 

pancasila, maka tugas negara atau pemerintah adalah 

melakukan pemagaran yuridis yang berkaitan dengan 

pelaksanaan privatisasi tersebut. Disini hukum sebagai 

lembaga pranata sosial harus hadir untuk memainkan 

fungsinya atau peranannya dalam mengatur kegiatan 

ekonomi. 

 

Tabel Analisis Perbandingan Hukum Kebijakan Privatisasi 

Dalam Peraturan Perundang-Undangan  

 
No

. 

 
Peraturan Perundang-

undangan dalam 
Kebijakan Privatisasi 

Di Indonesia 

 
Kebijakan Privatisasi 

PT. Krakatausteel  
(Persero) Tbk 

 
Kebijakan Privatisasi 

PT. Garuda Indonesia 
 (Persero) Tbk 

 

2 

 

Pasal 2 PP No 33 Tahun 

2005 Tentang Tata 

Cara Privatisasi 

Privatisasi dilakukan 

sesuai dengan ketentuan 

dalam PP ini dengan 

memperhatikan 

 

 

 

 

BUMN ini dalam 

peranannya dan mampu 

mempertahankan 

keberadaannya dalam 

 

 

 

 

BUMN ini dalam 

peranannya dan mampu 

mempertahankan 

keberadaannya dalam 
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ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

perkembangan ekonomi 

dunia yang semakin 

terbuka dan kompetitif, 

BUMN perlu 

menumbuhkan budaya 

korporasi dan 

profesionalisme antara 

lain melalui pembenahan 

pengurusan dan 

pengawasannya.  

Pengurusan dan 

pengawasan BUMN harus 

dilakukan berdasarkan 

prinsip-prinsip tata-kelola 

perusahaan yang baik 

(good corporate 

governance). Peningkatan 

efisiensi dan produktivitas 

BUMN harus dilakukan 

melalui langkah-langkah 

Privatisasi. 

 

perkembangan ekonomi 

dunia yang semakin 

terbuka dan kompetitif, 

BUMN perlu menumbuhkan 

budaya korporasi dan 

profesionalisme antara lain 

melalui pembenahan 

pengurusan dan 

pengawasannya.  

 

Pengurusan dan 

pengawasan BUMN harus 

dilakukan berdasarkan 

prinsip-prinsip tata-kelola 

perusahaan yang baik (good 

corporate governance). 

Peningkatan efisiensi dan 

produktivitas BUMN harus 

dilakukan melalui langkah-

langkah Privatisasi. 
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Sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 

2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, maka Peraturan 

Pemerintah ini ditetapkan untuk dapat lebih memberikan 

pedoman bagi pelaksanaan program Privatisasi Persero. 

Namun demikian dalam melaksanakan program Privatisasi,  

Pemerintah tidak dapat bertindak sendiri. Terhadap 

perusahaan yang telah diseleksi dan memenuhi kriteria yang 

telah ditentukan perlu dikonsultasikan terlebih dahulu 

kepada DPR-RI. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi 

resistensi dari masyarakat luas karena DPR-RI merupakan 

representasi dari masyarakat Indonesia. 

Tabel Analisis Perbandingan Hukum Kebijakan Privatisasi 

Dalam Peraturan Perundang-Undangan 

 
No. 

 
Peraturan 

Perundang-undangan 
dalam Kebijakan 

Privatisasi  
Di Indonesia 

 
Kebijakan Privatisasi 

PT. Krakatausteel  
(Persero) Tbk 

 
Kebijakan Privatisasi 

PT. Garuda Indonesia 
 (Persero) Tbk 

 

3 

 

UU No 19 Tahun 

2003 tentang BUMN 
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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 

kepemilikan saham 

oleh masyarakat. 

Privatisasi BUMN 

dilakukan dengan tujuan 

utama untuk 

meningkatkan kinerja 

dan nilai tambah bagi 

BUMN yang 

bersangkutan, sehingga 

suksesnya pelaksanaan 

Privatisasi akan 

memberikan dampak 

yang sangat positif bagi 

BUMN tersebut.  

Bertolak dari arti penting 

Privatisasi tersebut maka 

proses dan cara Privatisasi 

harus dilakukan dengan 

transparan dan akuntabel 

berdasarkan pada system yang 

efisien dan efektif serta mudah 

diimplementasikan. 

 

Berdasarkan pengertian privatisasi tersebut maka 

Kementerian Negara BUMN mengenai privatisasi adalah 

Mendorong BUMN untuk meningkatkan kinerja dan nilai 

tambah perusahaan guna menjadi champion dalam 

industrinya serta meningkatkan peran serta masyarakat 

dalam kepemilikan sahamnya 
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3.2 Tabel Analisis Perbandingan Kebijakan Privatisasi 

Sebelum Privatisasi 

 

  
No 

 

Dasar Hukum Pelaksanaan BUMN 
sesuai dengan Peraturan 

Perundang Undangan 

 

Kebijakan Sebelum Privatisasi  

 

1 

 

PP No 67 Tahun 20100tentang 

Perubahan Struktur Kepemilikan 

Saham Negara Melalui Penerbitan 

Dan Penjualan Saham Baru Pada 

Perusahaan Perseroan (Persero) PT 

Krakatau Steel  

 

 

Dalam rangka meningkatkan kinerja, nilai 

tambah Perusahaan Perseroan (Persero) PT 

Krakatau Steel, dan peran serta masyarakat 

dalam kepemilikan saham Perusahaan 

Perseroan (Persero) PT Krakatau Steel, 

dilakukan penjualan saham pada 

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Krakatau 

Steel dengan cara menerbitkan saham baru 

yang tidak diambil bagian oleh Negara, 

untuk dijual berdasarkan ketentuan pasar 

modal. 

Penjualan saham sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip 

transparansi, kemandirian, akuntabilitas, 

pertanggungjawaban, kewajaran, dan harga 

terbaik dengan memperhatikan kondisi 

pasar. 
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2 PP No. 4 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Struktur Kepemilikan 

Saham Negara Melalui Penerbitan 

Dan Penjualan Saham Baru Pada 

Perusahaan Perseroan (Persero) PT 

Perusahaan Penerbangan Garuda 

Indonesia 

 

 

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan 

nilai tambah Perusahaan Perseroan 

(Persero) PT Perusahaan Penerbangan 

Garuda Indonesia serta peran serta 

masyarakat dalam kepemilikan saham 

Perusahaan Perseroan (Persero) PT 

Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia, 

dilakukan penjualan saham pada 

Perusahaan Perseroan (Persero) PT 

Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia 

dengan cara menerbitkan saham baru yang 

tidak diambil bagian oleh Negara, untuk 

dijual berdasarkan ketentuan PasarnModal. 

Penjualan saham sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip 

transparansi, kemandirian, akuntabilitas, 

pertanggungjawaban, kewajaran, dan harga 

terbaik dengan memperhatikan kondisi 

pasar. 

 

Sebagaimana tertuang bahwa Penjualan saham sebagaimana 

dimaksud dilakukan secara bertahap paling banyak 30% (tiga 

puluh persen), sehingga kepemilikan Negara paling sedikit 

60% (enam puluh persen) dari seluruh saham kedua BUMN 
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tersebut yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah 

penjualan saham. Dan jumlah saham dan besarnya nilai 

saham yang akan diterbitkan dan dijual sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Badan Usaha 

Milik Negara. 

 

3.3 Tabel Analisis Perbandingan Kebijakan Sesudah 

Privatisasi 

 
No 

 
Dasar Hukum Pelaksanaan BUMN 

sesuai dengan Peraturan Perundang 
undangan 

 
Kebijakan Sesudah Privatisasi  

 

1 

 

PP No 67 Tahun 20100tentang 

Perubahan Struktur Kepemilikan 

Saham Negara Melalui Penerbitan 

Dan Penjualan Saham Baru Pada 

Perusahaan Perseroan (Persero) PT 

Krakatau Steel 

 

 

Penjualan saham sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 ayat (1) dilakukan paling 

banyak 30% (tiga puluh persen) sehingga 

kepemilikan Negara paling sedikit 70% 

(tujuh puluh persen) dari seluruh saham 

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Krakatau 

Steel yang telah ditempatkan dan disetor 

penuh setelah penjualan saham. 

Banyaknya saham dan besarnya nilai 
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Setelah pelaksanaan penjualan saham, Menteri Badan Usaha 

Milik Negara memberitahukan secara tertulis jumlah saham 

saham yang akan diterbitkan dan dijual 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan oleh Menteri Badan Usaha Milik 

Negara selaku Rapat Umum Pemegang 

Saham. 

 

2 

 

PP No. 4 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Struktur Kepemilikan 

Saham Negara Melalui Penerbitan 

Dan Penjualan Saham Baru Pada 

Perusahaan Perseroan (Persero) PT 

Perusahaan Penerbangan Garuda 

Indonesia 

 

 

 

Hasil penjualan saham baru sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), disetor ke 

kas Perusahaan Perseroan (Persero)  PT 

Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia. 

Hasil penjualan saham baru sebagaimana 

dimaksud pada pasal 2 ayat (1) merupakan 

hasil bersih setelah dikurangi dengan biaya 

pelaksanaan penjualan saham tersebut. 

Biaya pelaksanaan penjualan saham baru 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan oleh Menteri Badan Usaha Milik 

Negara dan wajib memperhatikan prinsip 

kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas 

sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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dan besarnya nilai saham yang diterbitkan dan dijual serta 

struktur kepemilikan saham pada Perusahaan Perseroan 

(Persero) PT Krakatau steel dan PT Garuda Indonesia kepada 

Menteri Keuangan. 

 

2.  ANALISIS KELAYAKAN PRIVATISASI PT. KRAKATAU 

STEEL (PERSERO) TBK DAN PT. GARUDA INDONESIA 

(PERSERO) TBK BERDASARKAN UUD 1945 DAN UU NO. 19 

TAHUN 2003 TENTANG BUMN 

Dalam penulisan thesis ini yakni “Apakah PT. Krakatau 

Steel (Persero) Tbk dan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk 

layak di privatisasi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku?”. Disini yang menjadi ukuran untuk 

mengatakan layak atau tidak PT. Krakatau steel dan PT. 

Garuda Indonesia di privatisasi kan dapat ditarik benang 

merah nya dari Pasal 33 Ayat 2 UUD 1945 mengandug 

pengertian bahwa dalam kategori Cabang produksi yang 

menguasai hajat hidup orang banyak adalah “Produksi barang 

dan jasa yang vital seperti air, energi dan transportasi 

umum” yang dikuasai oleh negara. Jika melihat dari bidang 

usaha kedua BUMN ini, baik itu PT. Krakatau steel bergerak 



261 
 

di bidang Besi dan Baja sedangkan PT. Garuda Indonesia 

bergerak pada alat transportasi dalam ini transportasi udara.  

PT. Krakatau Steel merupakan BUMN yang tidak 

termasuk dalam kategori Cabang produksi yang menguasai 

hajat hidup orang banyak adalah “produksi barang dan jasa 

yang vital seperti air, energi dan transportasi umum” yang 

dikuasai oleh Negara. Sedangkan PT. Garuda Indonesia 

termasuk dalam kategori salah satu jenis Transportasi 

Umum dalam hal ini transportasi udara bukan berarti dapat 

dikatakan Transportasi umum. Dimana Transportasi umum 

dibedakan menjadi 3 kategori yaitu Transportasi Darat, 

Transportasi Udara, dan Transportasi Laut. Sesungguhnya 

memang dapat dirasakan vital bagi kehidupan manusia dalam 

kurun waktu tertentu dikuasai oleh Negara. Pengertian 

Cabang produksi yang penting bagi Negara adalah Kegiatan 

produksi strategis yang berkaitan dengan keadilan, keamanan 

dan kestabilan nasional yang memberikan kesejahteraan bagi 

seluruh rakyat; Serta Dikuasai oleh Negara adalah berarti 

tidak harus dimiliki oleh Negara, kecuali untuk menjamin 

fungsi penguasaan oleh Negara dalam rangka memajukan 

kesejahteraan rakyat. 
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Jika dikaitkan dengan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN mengandung 

pengertian “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 masyarakat”. 

Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa Privatisasi yaitu 

penjualan saham sebagian dan seluruhnya. Perlu di cermati 

dalam pemahaman Kata seluruhnya inilah yang mengandung 

arti BUKAN BERARTI apabila dijual saham seluruhnya 

kepemilikan pemerintah terhadap BUMN tersebut sudah 

hilang beralih menjadi milik swasta dan beralih namanya 

bukan BUMN lagi tetapi perusahaan swasta sehingga 

ditakutkan pelayan publik ke masyarakat akan ditinggalkan 

apabila dikelola oleh pihak swasta. Akan tetapi sesungguhnya 

apabila diprivatisasi saham maksimal 49% yang pemerintah 

harus tetap sebagai pemegang saham mayoritas agar aset 

BUMN tidak hilang dan beralih ke swasta dan BUMN sebagai 

pelayan publik tetap diperankan oleh pemerintah. Sementara 
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itu, pemerintah sendiri terdesak untuk melakukan privatisasi 

guna menutup defisit anggaran.  

Defisit anggaran selain ditutup melalui utang luar negeri 

juga ditutup melalui hasil privatisasi dan setoran BPPN. 

Demikian, seolah-olah privatisasi hanya memenuhi tujuan 

jangka pendek (menutup defisit anggaran) dan bukan untuk 

maksimalisasi nilai dalam jangka panjang. Jika pemerintah 

sudah mengambil langkah kebijakan melakukan privatisasi, 

secara teknis keterlibatan negara di bidang industri strategis 

juga sudah tidak ada lagi dan pemerintah hanya mengawasi 

melalui aturan main serta etika usaha yang dibuat. Secara 

kongkret pemerintah harus memisahkan fungsi-fungsi 

lembaga negara dan fungsi bidang usaha yang kadang-kadang 

memang masih tumpang tindih dan selanjutnya 

pengelolaannya diserahkan kepada swasta. 

Fakta memang menunjukkan bahwa pengelolaan yang 

dilakukan oleh swasta hasilnya secara umum lebih efisien. 

Berdasarkan pengalaman negara lain menunjukkan bahwa 

negara lebih baik tidak langsung menjalankan operasi suatu 

industri, tetapi cukup sebagai regulator yang menciptakan 
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iklim usaha yang kondusif dan menikmati hasil melalui 

penerimaan pajak. 

Oleh karena itu,  penulis berpendapat bahwa kedua BUMN 

tersebut LAYAK untuk di privatiasi dengan tujuan  

melakukan efisiensi, perbaikan pelayanan. Selain itu, 

privatisasi memang bukan hanya menyangkut masalah 

ekonomi semata, melainkan juga menyangkut masalah 

transformasi sosial. Di dalamnya menyangkut landasan 

konstitusional privatisasi, sejauh mana privatisasi bisa 

diterima oleh masyarakat, karyawan dan elite politik 

(parlemen) sehingga tidak menimbulkan gejolak.  

 
3. ANALISIS TERHADAP PENERAPAN PRINSIP PRINSIP 

DALAM PELAKSANAAN PRIVATISASI 

Good corporate governance (GCG) didefinisikan sebagai 

pola pikir dan pola kerja di seluruh jajaran perusahaan, untuk 

menciptakan sistem kerja yang efisien dan efektif, dalam 

pengelolaan sumber daya dan usaha serta meningkatkan 

tanggung jawab manajemen pada pemegang saham dan 

stakeholders lainnya. Adapun tujuan penerapan GCG:   
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a. Memaksimalkan nilai perusahaan dengancara 

meningkatkan penerapan prinsip-prinsip transparansi, 

kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan 

kewajaran dalam pelaksanaan kegiatan  perusahaan;  

b. Terlaksananya pengelolaan Perusahaan 

secara profesional dan mandiri ;  

c. Terciptanya pengambilan keputusan oleh seluruh Organ 

Perusahaan yang didasarkan pada nilai moral yang 

tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku;  

d. Terlaksananya tanggung jawab sosial Perusahaan 

terhadap stakeholders; Meningkatkan iklim investasi 

nasional yang kondusif.  

Untuk mencapai tujuan tersebut, BUMN yang melaksanakan 

Go Publik berpegang teguh kepada prinsip-prinsip GCG yaitu : 

i. Transparansi, Keterbukaan dalam melaksanakan 

proses pengambilan keputusan dan keterbukaan 

dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan 

mengenai perusahaan; 
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ii. Kemandirian, Keadaan di mana perusahaan dikelola 

secara profesional tanpa benturan kepentingan dan 

pengaruh / tekanan dari pihak manapun yang tidak 

sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang 

berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;  

iii. Akuntabilitas, Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan 

perusahaan terlaksana secara efektif; 

iv. Pertanggungjawaban, Kesesuaian di dalam 

pengelolaan perusahaan terhadap peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-

prinsip korporasi yang sehat yaitu  

a. Kewajaran, Keadilan dan kesetaraan didalam 

memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul 

berdasarkan perjanjian dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Dalam 

rangka mencapai kinerja  manajemen dan 

keuangan, terutama akuntabilitas tindakan 

manajemen dan keuangan, transparansi 

operasi dan keterbukaan kebijakan direksi, 

independensi internal dan eksternal auditor 
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holders, 

dalah : 


