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BAB I

P E H D A H U L U A N

1* Alaoan Penllihan Judul
Judul ekripoi ini adalah : "PERUSAHAAD DAERAH DIIIN- 

JAD SBBAGAI PERUSAEAAU"•
Hal ini oangat Denarik bagi aaya berhubung statue ea- 

ya sebagai pegawai Penerintah Kotaimdya Daerah Tingkat II 
Surabaya yang oejak tahun 19b8 ditonpatkan pada Peruoahaan 
Air Jlimm, yang pada tahun 1976 dengan Peraturan Daerah Ho
nor ti Tahun 1976 dirubah otatuonya dari Peruoahaan Sen! Oto- 
noo nenjadi Perusahaan Daerah nenurut ketentuan Undang-un- 
dang Ho. 5 Sahun 1962 tentang Peruoahaan Daerah.

Scjak tanggal 7 Oktober 1977 oaya dialih tugaokan ke 
Peruoahaan Penbantaian yang diperoiapkan untuk dirubah eta- 
tuonya dari Petuoahaan Serti Otonon nenjadi Pemoahaan Daerah 
yang tunduk pada hukun pooitlf yang nengaturnya yaitu Undang- 
undang Eo. t> Tahun I9b2, yang diharapkan dapat direalisir 
pada tangg&l 1 April 1981.

Selama oaya ditugaskan di kedua peruoahaan teroebut 
telah nengadakan otudi perbandingan kebeberapa kota yaitu s 
Jakarta, Bandung, Scnarang dan nalang untuk nengadakan per- 
tsiapan perubahan status perusahaan, juga soring nengadakan 
portcnuan antar peruoahaan oejenio dari kota-kota tcxoebut. 
Deri pengalanan teroebut baya berpendapat bahva terdapat ba
nyak caoaloh yang tinbul pchubungan dengan Peruoahaan Daerah

1
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yang merapakan oalah oatu ounbcr pendapatan Daerah.
SJujnan daxi penynotman Ini adalab. agar dapat dipero- 

lch suatu pandangan yan£ berdayastma dan beghaollgima eerta 
diharapkan ;Juga neoberifcan oumbangan penikiran kepada Peoe- 
rintah. dl dalaa nenbentnk atau merubah Undang-ixndang yang 
r.cngatur tentang Perusahaan Daexah.

2. Latar Belakang Ha oalah-
Dalaa Undang-Undang Dasax ly4i> paoal Its disotrutkan

bahwa s
Penbagian daexah. Indonesia atao daerah besar dan 

keeil dengan bentuk! oumnan pecerintahannya ditetapkan 
dengan tmdang-undan^, dengan .neiaandang dan nengingati 
daoar perouoyav/arat&n dalaa oistin pecorlntahan ilega- 
xa, dan hak-hak->aoal-u8ul dalan daorah-daerah yang ber- 
sifat ietimewa.

Paoal ini menaat daoar^dasar bagi desentralioaei teritori- 
al yang penJabarannya untxtk terahhir kallnya diatux dalan 
Uxtdang-undang Jio, $ i'ahlin 1974 tentang Pokok-pokok Penerin- 
tahan di Daexah* yang nsngarah kepada pelaksanaan otononi 
Daerah yang nyata dan bcxtangguna jawab, dapat uenjaioin 
perkenbangan dan penban^unan Daerah, Scdangkan paoal t>y mem
ber! wewcnang kepada Daerah untuk ncngadakan Perudahaan Dae
rah yang ponyolenggarae^nya dan penbiayaannya dilakukan 
berdaoorkan aoac-acao ckononi peruoahaan.

Dalan rangka pe^akoanaan penberlan ioi otononi yang 
nyata dan bertcnggong Jawab teroobut, naka dibentroklah Un- 
dang-undang llo.  ̂Tahun I962 yan^ ncngatur tentang Perusa-
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haan Daerah yang antara lain cendacarkan kepada Undang-nn- 
dang Prp. No. ly jEahun lybO tentang Peruoahaan Dogara.

Pndang-unriang Prp. Co. 19 Tahun lyt>0 oebagai oalah 
oatu landaoan pembuatan Undang-undang Ho* D Tahun 1962 su- 
dah dirubah atau dieempnxnakan karena : Fungsi perusahaan 
negara yang solain nenberi Jasa kepada umun, menyelengga- 
rakan kemarufaatan unun dan sekaligus juga harus nenupuk 
keuntungan adalah tidak mwgkin dipertahankan lagi dan 
perlu cogem diadakan perubahan* Hal ini karena ketiga fung
al tersebut salin$ congandunc kontraversa, sehingga dirasa 
tidak effioien jika diatur necara oana rata untuk keccrma- 
nya.*

Dari uraian tersobut di atas oaya akan nemberikan 
pandangan tentang ^Peruoahaan Daerah pada caat ini, notiva-
oi penbentukan Peruoahaan Daerah baik ditinjau dari oudut 
Penerintah Daerah naupun perusahaan itu sendiri, hukun po- 
sitif yang nengatufc, serta perlu tidaknya hukun pool tif 
tersebut dirubah/disenpurnakan nengingat adanya berbagai 
naoalah yang tinbul dari penbentukan Perusahaan Daerah 
teroobut,

3* Hacalah dan Penfcatasannra
Kengingat b$h\m Perusahaan Daerah adalah c&rupokan 

salah oatu sunber pendapatan Daerah gcna nenjaxnn kehidupan 
dan perkenbangan Daerah dalan rangka pelakeanaan otonorii
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yang nyata dan bertattggxmg jauab, caka di dalan penbahaoan 
ini oaya akan aenbataai peroaoolahan yang celiputi t

a. Pengertian Peruoahaan Daerah nemirut ketentuan 
Undang-undang iio. 5 xahun lyb;>.

b. IIotiTaoi penbentukan Peruoahaan Daerah ditin^au 
darl eudut Pcnerintah Daerah dan dari eudut pcru- 
cahftiUCTQ aendiri*

c. Sudah pada Caatnya Ucdang-undang Iio. 5 tahun ly62 
oegcra diadakan perubahanypenyenpurnaan, karena 
sudah. tidak efektii dan elision.

d. BagainanaKah aobaiknya bentuk-bentuk Peruoahaan 
Daerah oehingga bernanfaat bagi Daerah pada khu- 
susnya dan llegara pada unumnya aorta bagi peru- 
aahaan itu sendiri.

4. netodologi *
Bahan-bahan unttik penulioan akripsi ini diperoleh dari 

litexatnr literatur, hasil peninjauan kebeberapa kota yai$u : 
Jakarta* Bandung, Semarang, Ilalang dan didaaarkan pada penga- 
laran-pengalacan kexja saya. Bcrdacarfcan aunber-sumber ter- 
3abut, caka diadakan pemfeahaaan dengan judul seperti yang to- 
lah dlkCEiakakan di atao.

Dalan penbahaoan ini aaya beruaaha nengetengahkan por- 
; aoalahan yang eukup urgent dan yang akan cirnbul oerta diuaa- 
hakan pula pecseahacnya dcngrn. cendacarkan pada perkenbangan 
Poraoahaan Hegara aorta kefcauxhan daxi Peccrintah Daerah dan 
kebutuhan peruoahaan i«t oendiri.

4
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Slateaatlka
untuk Bonpercudah. dalan nenolaah nateri skripsi ini, 

oaya nenyuoun dengan oiotecatika oebagai bcrikut :
Dalan Bab Pcndahuluan dibahao nengenai hal-hal apa 

yang nenyebabkan oaya tcrtarik untuk nenulio skripei ini 
dengan judul oeporti tersobut diatao, antara lain nengenai : 
otatuo oaya, notivaoi pembentukan Perusahaan Daerah, naoalah 
dan penbataoannya dan yang terakhir adalah oiotenmtika.

Dal an Bab II dikecukakan sejarah terbentuknya Undang- 
undang Ho, i> Tahun 1^62 tentang Perucahaan Daerah* Adapun 
yang oaya bicarakan dalan bab ini neliputi :
A* Pcngertian tentang Perusahaan, yang didalannya dikecukakan 

berbagai pendapat tentang pengertian iotilah Peruoahaan.
B» Hoxivasi dibontuknya Undan^-unriang Ho* t> Sahun 1^62, yang 

ncngnraikan tnjuan Penerintah cangeluarkan undang-undang 
teroobut.

Kcnudian d^lan Bab III diuraikan tentang dasar-daoar 
pecikiron yang neliputi s

A. Pcrkembangan Peruoahaan Hegara oojak oobelun tahun 19bu 
oaupai terbentuknya Undang-mtdong Do. y Tahun lyby ten
tang Bcntuk- bentuk tic aha llê ora.

13. Undong-undang Ho. t> Kahun ly6<i sudah tortinggal dan tidak 
berkenbang, karena didasarkan kepada undang-undang yang 
oudah tidak berlakn lagi.

Dari uraian teraebut diatao, kecudion dibahao tentang 
kebutchan Peruoahaan Dccrah yang ditenpatkan dalan Bab IT
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yang nerupakan pokoH penbahacan permasalahan dalam Skripsi
ini yang nembahas tentang :
A. Perusahaan Daecah pada float ini, yaitu Peruoahaan Daerah 

nenurut ketontuan Undang-undang No. 5 Tahun 1962, yang 
pada pasal 4 dari, undang-undang tersebut dinyatakan bah- 
wa Perusahaan Daerah adalah suatu badan hukum.

B. Pengertian tentang badan hukun, yang nenjelaskan bebe- 
rapa pendapat tentang badan hukum dari beberapa earjana.

C. Syarat-syarat bad^n hukun, yang nenjelaskan tentang bebe
rapa syarat agar Quatu badan ataupun badan usaha dapat 
dikatakan mempunyai kedudukan sebagai badan hukun.

D. Motivaei penbentukan badan hukun, yang menguraikan ten
tang beberapa motijvasi penbentukan badan hukun ditinjau 
dari oudut : pertanggungan j avab, kontinuitas maupun dari 
sudut perpajakan.

E. Jenls-jenis badan hukun,yang nengetengahkan tentang ba
dan hukum didaoarkan pada hukum yang menguasai organiaasi 
dan strukturaya, y^dtu badan hukun publik dan badan hukum 
perdata.

F. Deraj ad badan hukunj, yang nenguraihan tentang badan hu
kun ditinjau dari degi pertfinggungan jawab para sekutu- 
nya yaitu : badan hukun penuh dan badan hukun tidak penuh.

Gr. IIotiTaei pendirian fPorusahaen Daerah, yang menguraikan 
tentang tujuan pendirian Perusahaan Daerah menurut Undang- 
undang No* 5 Tahun J.974, yaitu : menperoleh sunber pen- 
dapatan, memberikan oervice kepada nasyarakat dan meng-

6
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uacai/nengusahakan cabang-cabang prodwkoi yang penting bagx 
Daerah.

ii. Ciri-ciri Pertmahaan Daerah., yang nenguraiakan tentang ciri- 
ciri Perasahaan Daemh yang tcrdapat dalan beberapa paeal 
dari Undang-tmdang i*o. o iahun lyo2. 

i. Jenio-jenis Perasahaan Daerah, yang nenguraiakan tentang 
jenio Porueahar.n Daerah ditinjau dari sudut hukun tata pc- 
nerintahan yaitu : PQrucahaan Daerah I'ingkat X dan Peruca- 
haan Daerah ixngkat ill.

o . AasDloii-naoalah yang tinbul, yang nengenukakan tentang bcbe- 
rapa naoalah yang tinbul karena Undang-undang Ho, 5 i'ahun 
l y a Z  oudah teruinggal, karena didaoarkan pada Unaang-undang 
Xio. ly Prp. iahun lyoO yang oudah digantx dengan Ondang-un- 
dang Lo. y iahun lyoy tentang Lontuk-bentuk Uoftha Negara.

Rangkaian oioteoacika yang disebutkan diataa adalah ne- 
rupakan ouatu rangkaian y'ang tak terpieahkan antara yang satu 
ucu£an yang lain, ffuna nenjav/ab pcmacalahan yang dikecukakan 
rcbalumnya. Dengan diperoXehnya jawaban teroebut, naka sebagai 
akhlr penniisan dikenukakan penutup dan saran yang ditenpatkan 
dalan Bab V.

^J.C.SC. Simorangkir dan B. Hang Beng Say, tentang dan 
Sekitar Unflanrt-undanji Dasar l^4b. Djanbatan, Jakarta, 1^74, 
h. bU.

^Hudhi Prasetya, “Beberapa Segi Hukun Poruoahaan Nega
ra," Knkun Lo. 2, Yayasan Pdnelitian dan Pengenbangan Hukun,
1 h. 42.

7
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B A B  II

SEJARAH TEKBEHTUOIA UITDAHG-UNDAHG HO. b TAHUH lyb2 
(L'ENTAHG FKRUSAHAAH DAERAH

1. Pen/tertian tentang Peruoahaan

Sebelun cenguraikan tentang sejarah terbenxuknya Un- 
dang-undang Ho* t> T$hnn li#t>z, saya akan nenbahas lebih da- 
hulu pongertian apal^ah perusahaan itu ?

Di dalan undang-undang, terutama dalaa tf.V.K. tidak 
terdapat scbuah pasalpun yang ncEiberikan pengertian tentang 
peruoahaan. Hal ini dinakoudlian agar terjamin penyesuaian 
pengertian istilah perusahaan dengan pengertian dl dalan 
dunia perusahaan itu sendiri.^

Flengcnai pengertian peruoahaan ini terdapat beberapa 
pendapat, yang penting diantcranya ialah :

a.Minister van Jnstltie Eclanda menalsirkan pengertian 
peruoahaan ialah : B a m  dapat dikatakan ada peruoaha
an, apabila pihak yang toerkepentingan nelakukan per - 
buatan oecara tidak tcrpatuc-putuc f dengan tezang-te- 
rahgan, dalaa kedudukan tertentu dan untuk mendapat - 
kan laba bagi dlri sendiri.

b.Holengraal berpendapat : Perusahaan adalah keseluruh- 
an porbuatan yang dilakukan sccara terue cenerus, ber- 
tindak keluar, tantuk cendapatkan penghasilan, dengan 
cara nenpermag&iian barang-barang, atau aengadakan 
perjanjian-perjon^ian pcrdaeangan, jadi necandang pe
ruoahaan dari segi ekonom..

c.Sedangkan Polak nenyatakan : bahva baru ada peruoahaan, 
apabila ada perfcitungan-perhitungan tentang laba rugi 
yang dapat dipe?kirakan dan segala oesuatunya dicatat 
di dalan penbuknan. Jadi ccnandang perusahaan dari 
oogi konersiil.
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Salon Gcnxnar fiuJsttn imlonal IX di Seoarang yang 
diadakan dari tanggal z 'i oacpai dengan tanggal ;>u Deson - 
bcr £ahun I96t>, Konioi lluimn Damans norunnnkan tentang po
rno ahcan oebagai beriirat t

PcruaalLcCin itu cdalch. bodan-badan atau percoorang- 
an yang dongan tcrang- terongan dan terua-nanoroc,  la- 
C4_ pula dalan kcdudnkan tcrtentu, nclakukan keocluruh 
an perbnatan-porbuatan hmirun dengan pihak ketiga untuk 
dal an batac yan£ tmjar ncî pcrolcb. laba.

Sari ttroian tsraebut di atas pada daoamya oojak ja- 
nan penjajahan Bolandn, oojaK adanya undang-undang tentang 
docmtrr&MJ&fJi oudaiif cda porr^aher.n Saonty, to topi prda 
unuraxya nerupakcn pefcucahaan yang tidak cengutamkan con- 
cari kountungan i:olairkan dibujukan kepada tervujudnya 
iun^Dx oocial dari peruoahaan itu texhadap caoyaxakat dae- 
rah-.0

Scdangkan bontuk dari Porusahnan Daerah tersobut 
ben acar>Eiacax2p yaittt ada yan^ berbenvuk peruoahaan yang 
tunduk pada U.v.L.*, ada coahc-ucaha yang berbentuk Xayaoan, 
jaga ada yang berbeniuk dinr.n oobagairana diatur dalan ke- 
tentuan tentang poraturcn csngcnai penyucmnan dan porhi- 
tungan onggaran corta penguruaan dan tata neaha keuangan 
j>aernh { Stbl. ly^b Conor *y<L uerta pommtunnya dalan Bbl. 
>67a;.

Si dalan cenjaHankan policy harga, peruoahaan tor- 
oebut tidak nendaoarkan kepada perhitungan kalkulaoi har- 
ga yang oebenaraya, totapi ditctapkan dengan istilah "re-
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lu
tribuei" yaitu suatu penbayaran yang dilakukan karona con- 
dapatkan ouatu preotasi, jang pada urrannya prcotaai torse- 
bat dapat ditunjuk eecara lac^oung, nioalnya penbayaran

Ulangganan air nimin*

2 .  MotiTaBi dlbcntpJaiya Undarrc-undang Ho» o Tahun lu6*
Berdasarkan konyataan-kenyataan ooperti toroebut di 

a too, terdapat beberapa bentuk Peruoahaan Daerah yang dia- 
tur oleh berbagai ketentaan, naka Pemerintah nengeluarkan 
Undang-undang Ho. 5 Tahun ly62 dengan tu^uan s

a. untuk oengadakan kcoeraganan dal am eaxa nengnruc 
dan ncnguacai oerta bentuk hukun dari Poruoahaan 
Daerah;

b. dalaa rangka pelakconaan pcsaberian otononi yang 
nyata dan bertangcung jawab kepada Daerah;

c. unink celakeanakan progran unun f’enerintah dibi- 
dang ekononi yang ditujukan ke arah pelak&anaan 
paoal :>3 pndanfi-ujidang Daoar 1*45>*

1

Sockardono, Hukun Dagang Indoneola Jllld I (ba- 
gian pertaca), Dian Rakyat, Jakarta, ly/y, h. ly.

4Ibid., h*^U4

Purwocutjipto, Pengertian Pokok Hukun D^ran^ 
Indoaaala. i'enKOtahum Daoar Hukun !Pagan/i, DjaBbatan. Jakar
ta, lyVtt, a. !;?•

6Ibld.. h. 1 4 .
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Simotangkir, Serba-Serbi L»P»K.lf»/B»P»B»lU. 
Bina Cipta, Bandung, l*tiuf lu w t *

^Penjelasan Obub ondang-undang H o *  $  Tahun 1^62•
Santoso Brotodiiiardjo, Pengantar Ilaiu Hukun Pa- 

jak. EreBco, Bandung, ly/1, h. 2.
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B A ii III 

ijASAK-DASAK PBM1KIKAH

1* Perkembangan Pextusahaan Hegara
Dalan bab ini say a aKan menguraikan perKembangan Pc- 

rusahaan Hegara set^elim tahun 1^6u saupai terbentuknya On- 
dang-undang Ho, y taiiun lyby*

Sebelun tahun ly6o Perusahaan-pexusahaan Kegara di 
Indonesia diatur oleh. peratuxan yang berbeda, sehlngga ne- 
nyeb&bkan pula adanya bencuk-bentuk Perusahaan Hegara yang 
berlainan yaitu :

1. Perusahaan 1BW, perusahaan yang terhadapnya ber^ 
laku indojieslache Hedrijven Vet (Stbl* ly27-41yj*

<l * Perusahaan iCVf perusahaan yang terhadapnya ber*- 
laku indoHesxBcne uomptabiliteits Vet (Stbl.
44o>.
Perusahaan Hegara yang dijalankan oleh suatn ba- 
dan yang ditunjuk dengan und ang-undang tersendiri, 
yang terdiri dari :
a. Perusahaan yang diselenggarakan olen Hank Indus- 

Lri Hegara.
b. Perusahaan As&ng yang dinasionalisasi*

4* Perusahaan Hegara yang berada dalan lapangan Hukum 
perdata, yang sebagian besar berbentuk PS yang sa- 
hamnya eeluruhnya ditangan Pemerintah cq Departe- 
men keuangan

12
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5* Perusahaan yang nodalnya berasal dari Penerintah 
atau Peneriintah turut Berta di dalamnya.

6. Usaha-uoaha yang dijalankan dalan bentuk Tayaoan 
yang nodalnya berasal dari Penerintah*10 

Seperti yang telah saya uraikan di atas, sebeluo ke- 
luamya Undang-undang Prp. No. 19 tahun I960, terdapa£ bcr- 
bagai bentuk Perusahaan Negara yang tunduk pada bcrbagai 
peratuxan yang berbeda pula. Hal yang demikian ini dipon- 
dang kurang efioicn oleh Pencrintah sehingga dianggap per- 
lu untuk Denyeragamkan bentuk badan usaha, cara mengurus 
dan nenguasai dalan patu wadah peraturan saja. Untuk itu 
diadakan reorganisasjL terhadap senua Peruoahaan Negara dan 
ditujukan kearoh pelakoanaan pasal 33 Undang-undang Dasax 
1945* Semua alat vital dalan distribusi harus dikuasai atau 
oedikitnya diawasi oj.ch Penerintah*11

Dengan alaoan-alaean tersebut di atas maka dlkeluar- 
kan Peraturan Penerintah Pcngganti Undang-undang Honor 19 
Tahun I960 yang neng^tur tentang Perusahaan Negara* 
Pengertian Peruoahaan Negara nenurut ketentuan Undang-un- 
dang tersebut di atat) ialah : "oenua perusahaan dalan ben-»
tuk apapun yang nodalnya untuk selurubnya nerupakan keka-
yaan Republik Indonesia, kecuali jika ditentukan lain oloh

12atau berdasarkan Undang-undang"•
Dari ketentuan tersebut di atas, naka titik berat
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pengertian Peruoahaan Uegara terletak pada Xaktor nodalnya, 
hukan pada bentuknya.

Di dalan penjclaaan undang-undang tersebut di atas 
dijelaokan baJtma nodal yang ditanackan oleh Pencrintah oeru- 
pakan kekayaan Hegaj» yang dipiaahkan. Ini berarti bahwa no
dal atau kekayaan tcrocbut dianggap nerupakan kekayaan yang 
terlepas dari kekayaan lain yang dimiliki oleh Hegara* De
ng an denikian dapat dltafoirkan bahtra tagihan-tagihan ter-
hadap Perusahaan Eegara tidak nrmgkin lagi ditagihkan kepa-

14.da kekayaan He gar a ydng lain.
Peruoahaan liegara oepeti yang dinakmadkan di atas,

csliputi oczaoa perusahaan yang nodalnya untuk seluruhnya oe-
rupakan kekayaan Eegara balk yang terjadi karena pcnloahan
kekayaan liegara caupun yang ter jadi karena nasionalioaoi

1<,berdacarKan Undang-uildang lio. oo iahun ly^o.
Perusahaan liegara ini nocpunyai ciri-ciri yang dapat 

diketahui pada beberapa paoal dalaa Undang-undang Prp. Iio* 
ly tahun lybu, antara lain s

1. didirikan dcngan Peravaran Pecorintah dan borota
lus badan hukun. 

z * nerupakan sliatu kesaluan produksi yang bersilat 
cenberi jaoa, Eoenyelcnggarakan kenanfaatan unuu
oerta nanupuk pendapatan.

i

nodalnya te^diri dari kekayaan liegara yang dipi
oahkan dan tidak torliagi atao oohan.

*4* dipinpin oleh Dircxoi yang dlangkat dan diperhcn-

14
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tikan oleh. tonerintah.
4

5 * pegavainya ^dalah pegawai Peruoahaan Negara yang 
dintnC berdaoarkan Pcraturan Pokok Kepegawaian 
Peruoahaan iegara yang ditetapkan Penerintah,i^

JQikeluaxkannya undang-undang Prp* iio. ly tahun iy£>u 
dalan usaha mengadakad keaeraganan dalan caxa nenguruo, ce- 
nguaoal oerta ben ink huknm dari Perusahaan. Hegara. liacun ter- 
n^ata Perusahaaa iiogaca oebagaluana yang telah. digariokan itu 
tidak nungkin diperuahamcan begitu oaja dan perlu segera di- 
odakan porubahan, icarona tadaK dapat berkembang bahkan juo- 
wru cob^llknya cenunjuitkan xonunduran."1"1

kcittmduran ini antara lain karena unctang-undang ccn^- 
Cariokan bahwa Porucchaan iicgara yang ada Decora cinulton 
Iiaruo bcnungsi uemDeri jaoa kepada unum, nenyelenggarakon 
kecanlaatan ueaun don ookaligus t^capuk pendapatan. Ketiga lung-
oi teroebut* oaling nen^andung konuraverna, oehxngga tidak eii- 
Dion bila aiaiur oeoara oauarata.10

selanjuinya ituoJu Praoetya cenderunj berpenaapat t
kegagalan atao lungoi Peruoahaan Hegara yang dile- 

takkon oleh Dndang-undang Prp* Ho. l y  tahun ly6u itu, 
dioebabkan perancang peramrah ini tcrlalu cendaoar - 
kan diri kepaaa idcalione tetapi kurang berpaling ke
pada roalitao ekonofiionya. 9

I’olihat kenyataan tersebut, Penerintah nenyaaari bahua 
perlu diadakan penyenpumaan tcrhadap hukun poeitif yang co
nga bur tentang Peruaahaaji ICegara ternebut. Dengan did&hniui 
Insfcrukai Preoiden ICo» l'( Tahun ly©7 tentang penyederhanaan
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Perusahaan liegara ke dalan tiga bentuk yaitu :
1. uoaha-^caha Negara Peruoahaan INegaraj Java- 

tan (Departenontol Agencjj* 
id* usaha-Uooha Negara Perusahaan ^Eegara; Uaum 

IPublic Corporation;.
%  usaha-uaaha Eegara Perusahaan ^NegaraJ Per- 

oeroan (Public/State ConpanyJ.*0 
Sobasal tindak lanjut dan pelakoanaan Instruksi tersebut* 
dikeluarkanloh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-un- 
dang No. 1 tahun Selanju$aya dioederhanakanlah
bcntrok-bentuk Perusahaan Eegara nenjadi :

1. ^erucahaan Java ton* disingkat PEHJAD;
Pcracahaon Umin, disingkat PKHUP1;
Peruoahftan Perocrom, disingkat FEiiSMiO#^ 

Beberapa ciri polcpk dari kctiga bentuk unaha Negara ce- 
nurut penjelaoan Inutruicoi Presiden Iio. 1/ tahun 19b7 
Peracahaan Javatan P̂EttJAll)  i

a, heraifat public Berriee* yaitu bersifat peng- 
abdian oerta pelayanan kepada caoyarakat, 

b» ccrupokan bagian dari Departeaen/Direktorat 
Jendral/Dircktorat/Penerintah Daerah* 

c* tunduk pada hukun publik, 
d„ tidak dipiapin oleh suatu Direkoi* 
e*. pogawainya adalah pegawai negeri,

lb
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f. tund.uK kepada IBV (Stbl. l y z i - 4 1 9 ) ,

g. memperoleh eegala fasilitas Aegara,
Perusahaan unum iPJfe&UtU

a* bersifat melayanz kepentingan usum, dan untuk me- 
mupuk kemjtungaa, 

b* berstatuB badan fa.uK.um dan diatuz berdaearkan bn- 
dang-undatfg,

c» tunduk pada Unriang-unrtang Prp. Iio. ly tahun ly6u,
d. dipimpin aleb. suatu Direksi,
e. pegawainya adalah pegawai Perusahaan Jnegaxa yang 

diatur terjsendiri,
f. modalnya spluruhnya dimiliici oleix Negara dari ke- 

Kayaan Hegara yang aipisahkan,
g. pada umumnya bergeraK dibidang jasa-jasa vital, 
iu pada prinsipnya secaxa fi nan Bill haxus dapat ber-

diri sendiri*
Perusahaan Persexoan (.tE&SE&O;*

a. berexfat mdmupuk keun wungan,
b. berstarus badan hukuw peraflata yang berbentuk Per- 

seroan lertyatas,
c. modal selurtihnya atau sebagian merupaxan miiiir 

iiegara darx kekayaan hegara yang dipisahkan,
d. txdak mendafcat lasxlitas-fasilitas hegara,
©. dipinpin oleh suatu Dire&si,
1. pegavainya adalah berstains pegawai swasta.
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karoKteriotik tersebut, ternyata Kenudian samaoekali tidak 
oioinggung-oinggung oleh und.an8~und.ajig ito. 2 $ahnn ly<-»y , te- 
tapi hanya nenunjak caja kepaaa peraturan perurmangan yang 
berlaku unt.uk naoin^-easing boniuk Perusahaan liegara yang 
pada oaatnya ,nan 11 aitan dioesuaikan dengan kebuuuhan don 
perkenbangan, Harengy tldaK adanya pengklasifiicasien, beraa- 
oarkan bidang ucahajaya, caka timbal kejanggalan-kejanggalan 
oloalnya peruoahaan. yang sangat pen ling dxjadlkan ben cue Pe
rusahaan tegara yang oana dengan perusahaan yang Kuxang pen- 
Ling, seaanggan peruoahaan-perusahaan yang bergerak pada hi- 
aang yang oana dljadiitan bentuk peruoahaan yang berbeda.0

Undang-undanfl lio. j  ‘ilahim l^o2 sudah teninggal dan ti
dak berkenban/t

Sepertl yang telah oaya kecukakan pada bab-bab tor- 
dahulu, tinbulnya Undang-undang Lo. t> tahun lyo2 antara 
lain didaoarkan kepada Undang-undang Prp. No, ly tahun l?ol), 
yang telah dioccpurnakan dengan Undang-undang tto. y tahun 
lyoy. Saya berpendapat bahwa Peruoahaan Daerah nonurtu kc- 
tentuan Undang-undang iio. j  tahun l y b c  msnpunyai karaktcrio- 
tik yang identlk dengdn Peruoahaan liegara nenurut Undang-m- 
dang Prp* Ho* l y  tahun lyou, yang dijadikan oebagai oalah 
catu daoar dibentuknya Undang-undang tersebut yaixu ber- 
fungoi nomberi jaoa kepada umm, nenyeienggaxakan kenanfaat-
an v a sa a dan sekaiiguo necupuk pendapatan, yang dlraoakan ti-

i

dak eiloien oelungga dipanaang periu unxuk segera mencrtib- 
annya kembali*
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ly
6leh karena x tu maka und.ang-und.ang Ho, p tahun LybZ 

juga sudafa. wa&tunya untuk segera disempuraakan dengan un- 
dang-undang yang baru. deias bahwa uudang-undang yang lama 
sudah tidak sesuai JLagi dengan kebuluhan dan perKembangan 
pada saat im, eeb tngga Perusahaan Daerah menjadi teriing- 
gal dan tidaK dapat* beritembang.

hasalaiL terse but sebenamya sudafa. disadari oleh. Pe- 
menntah. Hal inx dapat d-Uxnat pada Undang-undang flo. 6 
tahun L ? v y  yang telan. mencabut Unaang-undang ao. j  tahun 
lyu2* fcamun pada £asal c  dari unaang-undang fto. 6 tahun

antara lain dxnyataican bahwa saat berlakunya pencabut- 
an tersebut setelah unaang-unaang penggantinya dxkeluarkan. 
«fuga dapat dllJLhat paaa inBurtiKBi Presiden ho, n  tahun

yang mengxus wruK.si.Aan unxuK mengadakan persiapan, pe- 
nex ti ban/ pen j empuiinaan/ peny eaeriianaaii se uiap usaha-uaaha
Hegara termasuK Perusahaan juaerah.

i

I I I  JEoehmat Soemitro, JDasar-dasax Huk urn Pa lax dan Pa- 
ja& Penaauatan 1^44. Jfiresco, Bandung, h. y.

1APen3elaetti Cimum Undang-undang Prp. Ho. ly 1'ahun
l^ou.

^ Ibld.. papal 1*

■^Emrny Pangax-xbuan Siaanjuntak, Beberapa Aspek Hu- 
kum Dagang, Binacipta, Bandung, l;>fy, hT T z n ------------

^^Eudlii PraSetya, op cit.. h.

■^PeB^elasafc Dmum Unaang-undang Prp. Ho. ly l‘ahun
lyou.
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^^Undang-unaahg Prp* iio. ly Taiiun lyou.

^^Kudhi Praeetya, op.oit., h .  4 1 . 

l0lbicU, h. *£.

h. 4$*

^^Instruksl Presiden Ho. 1/ Tahun 1^67. 

^Undang-unaang Ko. y Tahun l^oy.

^Penjelasan Xna'unucsi Preeiaen no* 17 Tahun lyb/. 

^Kuahi î rasetiya, op. cit., h. f>6»
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B A B  IT 

KEBtJTUHAH PEhBSAHAAM DAEiiAH

1. Perusahaan Daerah paaa saat ini
yang saya oaksudkan dengan Perusahaan Daerah pada bab

ini adalah Perusahaan Daerah menurut xetenuuan Undang-undang
Ho. o tahun l p o d ,  yang merupaxan huxum positif yang menga-
tur tentang Perusahaan Daerah, yaitu :

semua perusahaan yang aidirixan berdasarxan Undang- 
undang ini yang nodalnya untux seiuruhnya atau untuk se- 
bagian merupaxan kexayaan Daerah yang dipiaahxan, xecu- 
aii jika ditentuxan lain dengan atau berdasarkan Undang- 
undang.

Sedangkan pasai 4 dari Undang-undang tersebut menga- 
takan bahwa Perusah&an Daerah adalah badan huxum yang xedu- 
dukannya sebagai badan huxum dlperoieh dengan berlaxunya 
Perusahaan Daerah* J)alam xaitannya dengan masaiah ini saya 
akan membahas ten-tang M badan huxum" •

Pengertian tenxan^ Badan Huxum
Sebelum membahas pengertian fcadan huxum, teriebih da- 

huiu harus diketahui apa subyex huxum ixu. Subyex huxum ada
lah segala sesuatu yang diaKui sebagai penduxung hax don xe- 
wajiban, serta dapat turut dalam iaiuilintas hukum, Dalam 
pergaulan hukum dixejnal adanya id subyex huxum, yaitu manusia 
dan badan huxum* Manusia sebagai subyex huxum adalah wajar* 
Berbeda halnya aengaii badan huxum yang jug a dianggap subyex
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hukun. Diantara para oarjana terdapat tanggapan yang berbe- 
da-beda dan neninbulkan beberapa teori tentang badan hukum.

Yon Savigny djongan teori Fikoi-nya mengatakan bahwa 
yang dapat nelakukan perbuatan hukun hanyalah nonusia. oaja. 
Suatu badan hukun dapat melakukan perbuatan hukun karena 
badan ini dipondang debagai manusia buatan, manusia fiktif.

Ton Gierke, dengan Teori Organ-nya mengatakan bahwa 
dalan kehidupan nasyarakat di sanping manusia maupun per- 
orangan, kadang-kadang dlbentuk pula suatu kelonpok peree- 
kutuon (organ) yang pada suatu taraf tertentu kolektifi- 
taonya deniklan kuat sehingga nenjadi mandiri. Demikian 
nandirlnya sehingga dapat dikntakan perkumpulan ini nempu- 
nyai suatu kehendak aendiri, neskipun kehendak tersebut 
tiada lain nerupakan kehendak para anggota sekutunya yang 
conj£di ouatu keoatuan kolektif dan nenjelna menjadi kehen
dak persekutuan tersebut. Jadi teori ini mengatakan bahwa 
badan hukun itu bukanjLah sekedrx fiksi bolaka, tetapi me- 
nerupakan suatu kenyataan yang ada dalan nasyarakat. Karena

oritu teori ini disebut pula "Teori Realitas".
Yon Jherlng dan Brins, dengan Teorinya yang dinana- 

kan "Teori Tujuan Harta Kekayacn", nengatakan bahwa pada 
suatu ketika menurut kenyataan yang ada di dalam nasyara
kat, diketemukan adanya kumpulan dari harta kekayaan suatu 
tujuan tertentu terpiqah dari pemilikan perseorangan para 
pengurusnya, dan berhubung dengan tujuannya perlu mendapat
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perlindungan dengan. member! status sebagai badan hukun. ' 
Ilolengraaff dengan Tcori Eigendomnya mengatakan 

bahwa badan hukum Itu bukan abotraksl dan bukan organ!sme, 
melainkan senrua anggautanya bersana-cama nenpunyal hak ml- 
Ilk, betanggung jawab bersana dan nenpunyal hak yang saaa.
Kekayaan dari badan' hukun ini adalah kepunyaan bersama

28dari semua anggautanya.
Sementara itu Meyers dengan "ffeori Kenyataan-nya" 

mengatakan bahwa badan hukun itu merupakan suatu realitet, 
nyata, walaupun tidak dapat diraba. Jadl teori ini mene- 
kankan bahwa hendakhya dalan mempereamakan badan hukun

29dengan nanusia terbatas sanpai pfida bidang hukum Baja. 
Meskipun terdapat pfcrbedaan pandangan mengenai badan hu- 
kun, teori-teori ini sependapat bahwa badan hukun dapat 
masuk ke dalan kanc&h pergaulan hldup di tengah nasyara- 
kat dengan segala macam perhubungan hukun yang mungkin 
ada di dalarmya.^0

Rudhi Praset^a mengenai badan hukun berpandangani 
ouatu badan yang sek&lipun bukan nanusia namun mempunyai 
ouatu harta kekayaan sendiri yang terpisah dari pada
kekayaan anggautanya dan nerupakan pendukung dari hak-hak

31dan kewajiban,
Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro badan hukun

adalah ;
... badan yaijg dioanping nanusia perorangan juga

27
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dianggap dapat bertindak dalam Hukun dan yang aenpunyait 
hak-hak, kenajiban-kewajiban dan kepentingan hukun ter- 
hadap orang lain atau badan lain* Yang terutama dibutuh- 
kan ialah adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan 
orang perseorangan dan yang harue dianggap dimiliki 
oleh stsbuah badan diluar perseorangan, sehingga tidak 
dapat ter;) ad i, bahwa a e orang per orangan mengambil tin- 
dakan semau-maunya terhadap kekayaan itu.

3* Syarat-syarat badan hukun
Berbicara tentang badan hukum, haruo dipenuhinya be- 

berapa jyarat yaitu :
1* adanya hatta kekayaan yang terpisah, dari kekaya

an pribadi para pengurusnya dan dijadikan jaminan 
apabila ada tuntuton dari pihak ketiga,

<!« mempunyai tujuan tertentu, yang merupakan tujuan 
dari badan! hukum itu sendiri, dan bukan tujuan 
guna kepentingan pribadi pengurusnya,

?'»• mempunyai Hepetttincan tertentu yang merupakan hak- 
hak subyekjtif debagai akibat dari periotiwa hukum, 

4# adanya orgflnioasi yang teratur, yang merupakan ke- 
satuan terdendiri, yang dengan organnya melakukan 
perbuatan-gerbuatan hukun,

5. syarat-syarat yang diminta oleh perundang-undang- 
an, baik yang dinyatakan dengan tegas maupun ti
dak secara tegas,

6,. syarat-syarat yang dimintakan oleh hukum kebiaoaan 
dan yurispradensi.
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4# Motivasi pembeiitukan badan hukum

Ada beberapa notlvaoi pembentukan badan hukum antara
lain ada yang ber$cndapat karena pettanggungan jawabnya
yang terfeatas, artinya setlap tagihan terhadap badan hukum
ini hanya dapat djtujukan kepada harta kekayaan badan Ini
dan tidak akan sarnpai dipertanggung-jnwabkan pada harta

34kekayaan pribadi para pendukungnya. ^
Selain itu jjuga dengan maksud dibentuknya badan hu

kun, caka kontlnuitasnya akan lebih terjamin, sehingga ke- 
luarnya, ketidak cakapan ataupun pengunduran diri atas 
orang yang tergabujig di dalamnya tidak menghalangi kelang- 
sungan badan hukum tersebut.

Sedangkan dibidang perpajakan mempunyai motif untuk 
menghanbat penggunaan keuntungan oecara tidak efisien ser-

*ZCta sebagai dorongan agar dapat bekerja dengan efektif*

5. Jenls badan hukum
Badan hukum dapat pula dibedakan dengan mendasarkan

pada hukum apa yang; menguaoai organ! sasi dan struktumya.
Dinacakan badan hukum publik, apabila organisasi dan otruk-
tumya dikuasai oleh hukum publik (hukum tata negara atau
hukum tata pemerintahan). Apabila organisasi dan struktur-
nya dikuasai oleh hukun perdata, maka dinamakan badan hukum 

37perdata.
r

6* Jerajad Badan HuKum
Van der Grioten oembedakan badan hukum dalam dua
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jenis, yaitu badan; huku penuh dan badan hukum tidak penuh, 
Dikatakan sebagai badan hukum penuh, apabila badan hukum

r
tersebut benar-beniu: telah dianggap mandiri terlepas dari 
para sekutunya yang tergabung dalam badan hukun itu atau 
dari perorangan yang merupakan pendukung badan itu. Harta 
kekayaan yang berasal dari para sekutui dianggap eepenuhnya 
me^jadi nilik badan hukum itu, dan setlap tagihan terhadap 
badan hukum ini sepemnmya dipertanggung ;jawabkan terbatas 
kepada harta kekayaan badan hukun itu sendiri, misalnya Per- 
seroan Terbatas. 1

Dikatakan b^dan hukum tidak penuh apabila pada dasar- 
nya badan hukum tersebut telah dianggap berdiri sendiri, yai
tu kekayaan yang befrasal dari para sekutunya telah dianggap 
menjadi harta kekayaan badan hukum ini, tetapi jika harta 
kekayaan ini tidak cukup untuk mempertanggung jawabkan ter
hadap tagihan pihaki ketiga, oaka kekurangannya masih dapat 
dianbilhnn dari kek&yaan pribadi para sekutunya, termasuk 
jenis ini antara laJLn bentuk Pinna.

7. Hotlvasl pendlrlftn Perusahaan Daerah
Dalam rangka melaksanakan pembangunan Negara, ceabina

keotabilan politik dan kesatuan bangsa, hubungan Pemerintah
Pusat dan Daerah diarahkan pada pelaksanaan otonorai Daerah
yang nyata dan bert^nggung jawab, guna menJamin perkembangan

39dan pembangunan Daejfah.
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Tujuan pembetfian otonoai kepada Daerah adalah untuk 
memungkinkan Daerah yang bersangkutan nengatur dan nengurus 
rumah. tangganya sendirl untuk neningkatkan dayaguna dan ha- 
oilguna bagi penyelenggaraan penerintahan dalam rangka men- 
berikan pelayanan kepada masyarakat dan oelaksanakan pern - 
bangunan. Untuk itu diperlukan adanya ounber-sumber keuangan 
yang wajib digali di daerahnya berdasarkan peraturan perun- 
dongan yang berlaku.

Salah satu sumber pendapatan Daerah adalah hasil Pe
rusahaan Daerah yang merupakan pendapatan asli Daerah.

Dalam konsiderajao Undang-undang No. 5 tahun 1974 di- 
tegaskan $

berhubung dengan itu maka oelain perusahaan yang 
mengutamakan kemanfaatan umum, maka sewajamyalah Dae
rah dapat pula nen4irikan perusahaan yang khusus dimak- 
Budkan untuk nenanbah penghaoilan Daerah, di samping 
tujuan utamanya untuk mempertinggi produksi.

Lebih lanjut menUrut Konsidorans Undang-undang ini :
cabong produksi yang penting Con yang vital bagi 

Daerah Berta menguaoai hajad hidup orang banyak di Dae
rah yang bersangkutan, diucahakan oleh Perusahaan Dae
rah dengan codal ya4g untuk coluruhnya adalah nodal 
Daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas naka dapatlah 
dikatakan diditikannya Perusahaan Daerah atas dasar moti- 
vaoi agar bagi Daerafc ya$g bersangkutan t

a. menperoleh sumber pendapatan,
b. untuk memberikan service kepada nasyarakat,
c. untuk dapat menguasai dan nengusahakan terhadap 

cabang-cabang produksi yang penting dan vital bagi
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Daerah Berta nenguaoal ha;) at hidup nasyarakat Daerah yeuag 
bereangkutan,

Dengan Perusahaan Daerah diberi status badan hukum, 
maka dapatlah melakufcan perbuatan hukum, dengan disatu pi- 
hak tidak memberatkan budget Pemerintah Daerah, di lain 
plhak nudah meningkatkan nodalnya guna memajukan perusa - 
haan*

8, Cirl-ciri Perusahaan Daerch

Dari beberapa pasal dalan Undang-undang Ho, 5 tahun 
1962, dapatlah disinpulkan beberapa ciri-ciri dari Perusa
haan Daerah antara l&Ln :

1, Modalnya u£tuk seluruhnya atau sebagian merupakan 
kekayaan Daerah yang dipisahkan* Apabila terdlri 
dari kekayaan satu Daerah, tidak terdiri atas sa- 
ham, ccdang dalan hoi yang terdiri dari kekayaan 
beberapa Daerah naka dapatlah dikeluarkan eahan- 
oahan untuk diniliki oleh nasing-nasing Daerah 
yang bersaiigkutan.

2. Ditlirikan dengan Peraturan Daerah dan berstatus 
badan hukvfyu

3 * Sebagai kc^atucn produksi yang bersifat member! 
jaoa, menyelenggarakan kenanfaatan unuc serta ne-
nupuk pen4apatan*

i

4* D;! ninpin oleh suatu Direksi yang j uni ah dan trasu- 
nannya dltotapkan dalan peraturan pendiriannya.
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5. Tahun bukunya adalah tahun takwim.
6. Pegawainya adalah pegawai Perusahaan Daerah irang 

diatur berdasarkan Peraturan Daerah dengan mem-
perhatikan ketentuan-kntentuan peraturan gaji Dae-

irah yang beijlaku.
7. Penetapan dain penggunaan laba eerta pemberian ja-

ea produksi ditetapkan dalam peraturan pendirian-
40nya.

Berdasarkan uraian di atas nanpaklah bahwa pada hakekatnya 
oanalah ciri-ciri Perusahaan Daorah apabila dibandingkan 
dengan Perusahaan Hegaira menurut ketentuan Undang-undang 
Ko. 19 Prp, Tahun 196Q.

9. Jenis Perusahaan Dsierah

Ditinjau dari etudut hukun tata pemerintahan, dapatlah 
kita bedakan diantora Perusahaan-perusahaan Daerah itu atas:

1. Perusahaan Daerah Tingkat I,
2. Perusahaan Daerah Tingkat II.
Yang dinamakan dengan Peruoahaan Daerah Tingkat I, yai

tu ecrrua perusahaan yapag didirikan berdasarkan Undang-undang 
Ho. 5 tahun 1962 yang aodalnya ueluruhnya atau sebagion ue- 
rupakan kekayaan Daerah. Tingkat I yang dipisahkan, kecuali 
jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-undang.

Terbentuknya jenis perusahaan ini berasal dari penye- 
rahan Perusahaan llegaxta oleh Pcnerintah Pusat berdasarkan
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Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1964, pembubaran Perusahaan 
Negara dan kenrudian dilebur ko dalan Perusahaan Daerah nenu- 
rut Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1965, dldlrikan secara 
langoung oleh Pemerintah Daerah Tingkat I berdasarkan keten- 
tuan Undang-undang No. 5 tahun 1962, maupun dldlrikan berda- 
oarkan ketentuan pertlndangan yang lain.

Pada unumnya Perusahaan Daerah Tingkat I lnl bergerak 
dalan bldang usaha yang tidak nenguaoal hajad hldup masyara- 
kat Daerah, sehingga bldang usahanya juga diusahakan oleh 
pihak swaota dan sebfcgian lag! oecara ekonomis banyak yang 
tidak mempunyai arti, seperti perusahaan-perueahaan roti,

41service nobil, sanit|air, nakanan dan minuman dan lain-lain.
Sedang yang dinaksud dongan Perusahaan Daerah Tingkat

II, yaitu senua perusahaan yang dldlrikan berdasarkan Undang- 
undang No. 5 tahun 1962 yang uodolnya seluruhnya atau seba- 
gion merupakan kekayaan Daerah Tingkat II yang dipisahkan, 
kecuali jika ditentokan lain dengan atau berdasarkan Undang- 
undang.

Terbentuknya jenis perusahaan ini berasal dari pendi- 
rian necara langoung eleh Per.erintah Daerah Tingkat II ber
dasarkan kotentusm-fcotentuan Undang-undang BO. 5 tahun 1962 
maupun dldlrikan berdasarkan ketentuan perundangan yang lain. 
Perusahaan Daerah Tingkat II ini pada unumnya bergerak dalam 
bldang usaha yang menguasai ha;)ad hidup masyarakat di Daerah, 
sehingga diusahakan oleh Perusahaan Daerah dan nodalnya untuk 
seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
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Mengenai bidang uoaha yan^ nenguaoai hajad hidup na- 

oyarakat Daorah ini tidak nunftkin diperinci secara tegas, ka
rena cegala sesuatunya erat hubungannya dengan perkenbangan 
dan kemajuan oasyarakat Daerah., Dalan hal ini nisalnya Poru-
cahaan Air Hinum, Perusahaan Tanah untuk Pembangunan Peru -

4.2cahan, Perusahaan Pasar dan sebagainya.
Pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Daerah Tingkat

II ini harus benar-benar nendapatkan perhatian bagi pihak-
pihak yang beefcepentingan, nengingat :

,,, undang-undang Pokok Peoerintahan Daerah nelet&kkan 
titik berat otonodi pada Daerah Tingkat II, karena Daerah 
Tingkat II lah yartg lebih langsung berhubungan dengan ca- 
syarakat, sehingga diharapkon akan lebih mengerti dan ne- 
menuhi aspirasi-aopirasi caoyarakat. Konsekwensinya ber- 
arti akan semakin banyak urusan-urusan yang haruo dioerah- 
kan pada Daerah Tingkat II sebagai urusan rumah tangganya* 
Dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah dituangkan 
dalan Undang-undafcg tersebut di atas, penyerahan sesuatu 
urusan Penerintah kepada Daerah otononi harus disertai 
dengan perangkat dan sumber-sunber pembiayaannya.

10 llasalah-naealah yahR tifcbul
Dari uraian-uraian pada bab-bab yang sebelurmya, telah 

oaya jelaskan tentang oejarah terbentuknya Undang-undang Uo.
5 tahun 1962, dikaitkan dengan perkenbangan Perusahaan Hegara 
sebagai daoar berpijcfknya, cert a uraian yang nenyatakan bahwa 
terdapat casalah-nac4lah sehubungan dengan hukum posotif yang 
nengatur Perusahaan daerah, karena sudah tertinggal sehingga 
tidak dapat berkenbatg*

Sol ah oatu datiar pertinbangan terbentuknya Undang- 
undang Do. 5 tahun 1$62 adalah dengan mondasarkan pada Un- 
dang-undang Uo, 19 Ptp. tahun 1960, yang seperti saya
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uraikan bahwa antarfc keduanya pada dasamya mempunyai ciri- 
ciri yang aama dan temyata Undang-undang yang terakhir 
eudah disempurnakan* karena cudah tidak efisien lagi, 
yaitu membedakan Useha-uoaha Negara dalam tiga bentuk ;

a* Perueahaab. Jawatan yang tunduk pada ketentuan- 
ketentuan, IBW (Stbl. 1927 - 419)*

b. Peruoahaah Umum ycog tunduk pada ketentuan-ke- 
tentuan Undang-undang Prp. 19 tahun I960.

c. Perusahaaji Perserocn yang tunduk pada ketentuan- 
ketentuaniW.v.K. (Stbl. 1847 - 23).

Sehubungan dengan itu timbul berbagai nasalah yang berka- 
itan dengan Perusahaan Daerah.

Salah satu naoalah itu ialah terdapatnya tindakan 
dari berbagai Pemerintah Daerah yang nengadakan perubahan 
status, pengalihan bentuk, menjual, nenyewakan ataupun ne
ngadakan kerja oama yang nerugikan Perusahaan Daerah. Hal 
ini terjadi karena dengan Undang-undang yang ada serta 
lapangan usahanya stalit untuk tetap dipertahankan, kalau 
tidak diadakan peninjauan ker.bali terhadap hukum positif 
yang mengatur, modesnya maupun tentang struktur kerjanya.**

Selain itu caoih terdapat Daerah-daerah yang ccnpu- 
nyai perusahaan belUn menysuaikan atau nengadakan pengali- 
hon bentuk peruoahc^npya cenjodi Perusahaan Daerah berdasar
kan Undang-undang Ifo. 5 tahun 1962. Hal ini terjadi karena 
dongan adanya hanya satu bentuk Perusahaan Daerah sajaf 
mungkin akan terjadi income euatu Daerah yang diperoleh dari 
sektor
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peruoahaan akah berkuirang, oetoloh perusahaannya disesuai- 
kan/ dirubah etatusnya oesuai dengan ketentuan Undang-undang 
No. 5 tahun 1962,

Sebagai contoh pada Penorintah Daerah Kotacadya Ting
kat II Surabaya, eetiap perusahaan ditargetkan untuk menye- 
torkan ke Kas Dooroh sejumlah oetoran yang besarnya telah 
ditentukan dalam bentuk :

a. Management Budget, yaitu dlmaksudkan sebagai oe
toran wajib,

b. Management Fee, yaitu dlmakdudkan sebagai oetoran 
sehubungan dengan pengeluaran-pengeluaran guna 
pelaksanaah koordinatif.

c. Management Budget Variable, yaitu dlmaksudkan se
bagai setorah guna,ikut menutup sebagian dari ke- 
mungklnan defislt yang dlderlta oleh Anggaran

4.5Rutin Penetfintah Daerah. '

Jadi oetoran tersebut bukan nerupakan pembagian laba, me- 
lainkan merupakan unriur biaya yang wajib disetor setiap bu- 
lan oleh setiap peruoahaan. Dan ini temyata se telah ada 
perusahaan yang dirubah statucnya, maka kewajiban menyctor 
ke Kas Daerah tidak cjldasarkan lagl atas target, tetapi di- 
dasarkan pada peobagian laba uenurut ketentuan yang telah 
ada, yang junlahnya lebih sedlklt dari pada sebelum dirubah 
statusnya. Dari peng^lanan ini naka beberapa Pemerintah Dae
rah enggon untuk oeg^ra merubah/nenyesuaikan bentuk peru- 
cahaan yang dinilikihya dari status yang lama menjadi
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Peruoahaan Daerah berdasarkan Undang-undang No. 5 tahun
1962f karena Peruoahaan milik Daerah tersebut merupakan sal ah
oatu cumber pendapatan Daerah, tetapl aetelah otatuonya di-
rubah oesuai dengan peraturan yang ada, incomenya juotru
berkurang karena oetotannya berdasarkan pada ketentuan-ke-
tentuan yang telah ada, dan juga oebagai perusahaan, dari
laba oebelum dibagi, dikenakan pajok perseroan lebih dahulu,

46oenvirut ketentuan pajak perseroan.
Sementara Itu iordapat cuatu bentuk Peruoahaan Dae

rah yang mendaoarkan pada Undang-undang No* 5 tahun 1962, 
tetapl dengan verol l£in, yaitu seluruh peruoahaan milik 
Daerah dijadikan oatu Peruoahaan Daerah, yang oclanjutnya di
bagi dalam cabang-cab£ng dan octiap cabang dipimpln oleh 
oeorang kepala cabang* Hal ini terjadi karena dengan pertin- 
bangan-porticbcncan b£ik oecara tehnio maupun adminiotratif, 
yaitu dipakai oebagai naoa percobaan, Halau dalao caoa per*-
cobaan teroebut dinilfei dapat berkenbang, caka cabang peru-

4.7oahaon teroebut dilepaokan untuk berditi oendiri*
Dari keoeluruhfem nasalah teroebut tinbulloh porooalan- 

porooalan, yaitu i

a. Apakah tidak oudah pada waktunya Undang-undang 
No* 5 tahun; 1962 dirubah/diocmpurhakan ?•

b. Bagaioanakah oebaiknya bentuk-bentuk Uoaha Daerah 
nenurut Undang-undang yang telah dirubah/dioem- 
pumakan tejroebut ditetapkan ?•
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c. Bagaimanakah sebaiknya hubungan antara kepentingan 
Pemerintah Uaerah dan Pemerintah Pasat diatur ?.

d. Apakah perlu diadakan pengklasifikasian usaha-usa- 
ha guna menejfctukan bentuk badan usaha yang mana 
yang sesuai dengan bldang usahanya ?.

Saya akan menjaWab seiuruh persoalan tersebut satu 
persatu berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan di 
muka.

2^Undang-undang No. 5 tahun 1962, pasal 2.

^Rudhi Prasetya dan A* Oemar Wongsodiwirjo, Dasar- 
dasar Hukum Persekutuan. Departemen Hukum Dagang Fakultas 
iiukum tlnivereitae Airjiangga, 1976, h. 15,

26Ibld.. h. 16.

27Ibidi,

28Chidir All, Badan Hukum. Alumni, Bandung, 1976, h. 31.

29Ibld.. h. 33*
30' Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkumpulan* Perseroan 

dan Koperasl dl Indonesia. Dian Rakyat, Jakarta, l9V8, !h. 9.

' Rudhi Prasetya dan A. Oemar WonRsodiwirjo. op. cit..
h. 13.

v Wirjono Prodjodikoro, op. cit.. h. 8.

55Chidir All, fP. cit.. h. 55-56-66.

^*Rudhi Prasetya dan A. Oemar Wongs6diwir.1o. op. cit..
h. 19-20.
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55Ibidr

^Rudhi Prasetjya, op. clt.. h. 55.

^Rudhl Prasetjra dan A. Oemar Wongsodlwlrjo, op. clt..
h. 37.

38Il)ld.. h. 21-22.

^^Konslderane Undang-undang No. 5 tahun 1974. 

*°Undang-undang No. 5 tahun 1962.

^^Rudhl Praselgra, op. clt.. h. 47.

*2Undang-undaug No. 5 tahun 1962, penjelaean, pasal 5.

^^Ateng Safrudln, Pengaturan Koordlnasl Pemerlntahan 
dl Daerah. Tarelto, Bandung, 1976, h. 183.

^Instruksl Menteri Dalam Negerl Nomor 26 tahun 1975.

^Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Madya Daerah Tingkat II Surabaya, tahun 1980/1981.

^^Rochmat Soenjitro, Penuntun Perseroan Terbataa dengan 
Undang-undang Pa.lak Perseroan. Eresco. Jakarta. 1979. h. 94.

^Peraturan Daerah Kotamadya Semarang tentang pendiri- 
an "PERUSAHAAN DAERArf KOTAMADYA SEMARANG". No. Hukum G.67/5/
6, ianggal 1 Maret 1366.-----------------
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B A B  V

P E K U T U P / S A R A H

Penutup

Dari hasil penelaahan materi tulisan yang telah dike- 
oukakan pada bab-babrterdahulu, dapat diambil kesimpulan bah
wa Undang-undang no. 5 tahun 1962 sudah tertinggal dan tidak 
dapat berkembang, karena :

1. Undang-undang tersebut menggariskan bahwa Perusaha
an Daerah itu secora Qimultan harus berfungsi : member! jasa, 
nenyelenggarakan kemanfaatan unum dan memupuk pendapatan guna 
perkenbangan dan pembangunan Daerah, yang pada dasamya keti- 
ga fungsi tersebut satu sama lain sallng bertentangan, se - 
hlngga dirasakan oangat $idak efisien jika diatur secara sa- 
aarata untuk seluruhnya.

2. Bahwa pada kenyataannya casih terdapat usaha-uaaha 
Daerah dalan bentuk perusahaan yang tidak mendasarkan kopada 
ketentuan Undang-undang No. 5 £ahun 1962.

3. Denikian ju^a naslh terdapat tindakan-tindakan dari 
beberapa Pemerintah Daerah yang menyewakan, menjual, maupun 
nengadakan kerja sana yang merugikan Perusahaan Daerah, karena 
Perusahaan tersebut nefnang sulit untuk dapat dipertahahkan 
okoioteneinya.

Saran-saran
1. Untuk dr.pat mengikuti dan nenyctuaikan lajunya pea>

n
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kenbangan dalam dunia peruoahaan, maka Undang-undang Ho.5 
tahun 1962 hams eegex*a dirubah/dioempurnakan, sehlngga Pe- 
rusahaan Daerah dapat dijalankan dengan mendaoarkan kepada 
prinoip-prinoip ekonomi, oerta dapat memperoleh peningkat- 
an efioienoi efektivitas dan produktivitas usaha dalam rang- 
ka kebljaksanaan ekonqol Daerah khuousnya dan Negara pada 
umuEinya.

Sepertl yang telah dluralhan pada bab-bab terdahulu, 
hal ini sudah mendapatkan perhatian dan pemiklran Pemerin- 
tah, temyata dengan adanya Undang-undang No. 6 tahun 1969 
yang antora loin nenyatakan bahwa Undang-undang No. 5 tahun 
1962 telah dicabut, yang oaat berlakunya pencabutan terse
but ootclah undang-undang penggantlnya dikeluarkan.
Deolklan juga dengan cdanya Inotrukoi Preslden No. 17 tahun 
1967, untuk nengadakan peroiapon, penertlban/penyempumaan/ 
ponyedcrhanaan Perusahaan Daerah.

2. Undang-undang yang akan dlrubah/dlsempumakan ter
oebut pada dasamya mfcnggolongkon uoaha-uoaha Daerah ke da
lan tiga bentuk usaha^ yaitu :

a. Perusahaan |)inao Daerah, disingkat PERDXN Daerah.
b. Peruoahaan tnun Daereh, disingkat PERUM Daerah.
c. Peruoahaan perseroan Daerah, dioingkat PERSERO 

Daerah.
Adapun oiri-ciri yang pokok dari nasing-nasi^g bentuk uoaha 
Daerah teroebut adalah t
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a, PeruBahaan DinaB Daerah (PEKDIN Daerah.).
1* bergerak dlbldang uoaha-usaha Daerah yang bersifat 

pemberlan jasa dan pelayanan umum,
2* berbentuk badan hukum yang diperoleh dengan berla- 

kunya Pcraturan Daerah.,
3* nodalnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Be- 

lanja Daerah,
4* dipiopin oleh Beorang Kepala PeruBahaan yang di- 

angkat dan diberhentlkan oleh Kepala Daerah,
5. pegawainya adalah pegawal Daerah,
6. tahun bukunya adalah tahun anggaran,
7. tata cara penguruean/tata usaha keuangan tunduk pa- 

da Stbl. 1936 Honor 432, dan ketentuan-ketentuan 
lain yang berlaku bagl auatu perusahaan pada umum- 
nya.

b. Perusahaan Unrun Daerah (PERUM Daerah).
1. bergerak dlbldang ttuaha-usaha Daerah yang berBlfat 

nenberi jqca, cenyclenggarakan kemanfaatan unmm 

dan noncaxtf. keuntungan,

2. berbentuk badan hukun yang diperoleh dengan berla- 
kunya Perajturan Daerah,

3* nodalnya itntuk oeluruhnya terdirl dari kekayaan 
Daerah yang dipioahkan, dapat terdirl dari keka
yaan Batu |Daerah atau beberapa Daerah,

4. dipinpln Qleh cuatu Dlreksl yang jualah anggauta
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Berta ouBunannya ditetapkan dalam porut&ran pen* 
dlriannya,

5. pegawainya adalah pegawai perusahaan Unum Daerah 
yang diatuiJ dengan Peraturan Daerah,

6, tahun buku adalah tahun takwld#
7. tunduk pada Undang-urdang Iio* 5 tahun 1962,
8, pada prlnelpnya eecara finanoiil harus dapat her- 

dlrl sendiiri.

c. Peruoahaan Perseroan Daerah (PERSERO Daerah).
1. beroifat nonupuk keuntungan,
2. berotatus l?adan hukun perdata yang berbentuk per- 

eeroan terbatas, nenurut ketentuan Y/.v.K. (Stbl. 
1847 No. 2j),

3. nodalnya berasal dari kekayaan Daerah yang dip!- 
eahkan balk seluruhnya atau Bebagian,

4. tidak mendfcpatkan fasilitaB-faBilitao Daerah,
5. diplnpin oleh ouatu Direksi,
6. pegawainya berotatuc pegawai perusahaan swasta bi- 

asa.

3. Dalan rangjta pelakeenaan otononi yang nyata dan 
bertanggung jawab, mfcka dlperlukan adanya dana guna pelak- 
oanaan naksud tersebut, yang antara lain dlperoleh dari pem- 
bagian laba Perusahaan Daerah.

Oleh karena itu laba dcri Peruoahaan Daerah sudah
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sewajamya kalau seluruhnya dioctorkan kepada Daerah, oe- 
telah dikurangi deng&n j penyusutan, cadangan tujuan, ca
dangan umum, sosial dan pendidikan, jasa produksi, dana 
penoiun serta lain-laln yang ditentukan dalam peraturan 
pendiriannya. Jadl Peruoahaan Daerah dibebaskan dari ke- 
wajiban membayar pajjak perseroan, mengingat bahwa :

a. tujuan Pecerintah Daerah mendirikan Perusahaan 
Daerah adajlah selain menberikan pelayanan kepada 
masyarakat Daerah, juga guna mendapatkan dana 
bagi perkembangan dan pembangunan Daerah, 

b* pembayaran pajak tersebut pada hakekatnya hanya- 
lah sekedajr perpindahan keuangan dari saku~ Peme
rintah Daqrah ke saku Pemerintah Pusat.

4* Supaya tidak nengalani kesulitan dalan usaha un*» 
tuk nerubah/mendirikan Perusahaan Daerah sesuai dengan ben- 
tuk-bentuk usaha seperti yang telah penulis kemukakan, maka 
perlu diadakan ketentuan tentang klaoifikaai usaha-uscha 
Daerah yang disesuajkan dengan sektor usahanya, yaitu :
a, untuk usaha-usah^ Daerah yang nenguasai hajad hidup na- 

oyarakat Daerah, dibentuk Perusahaan Dinas Daerah (ci- 
salnya Perusahaa^ Air Hinun),

b. untuk usaha-uoah$i Daerah yang melaksanakan jasa-jasa vi
tal Daerah, dibeatuk Perusahaan Unun Daerah (misalnya 
Perusahaan Pembaataian, Paoar),

o. untuk usaha-usah& Daerah yang bertujuan mencari keuntung-
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an, dibentuk Perusahaan Perseroan Daerah (mlsalnya Perusa
haan Percetakan).

42

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERUSAHAAN DAERAH DITINJAU SEBAGAI PERUSAHAAN R. MOHAMMAD FARUQ



DAFTAR BACAAU

Ateng Syafrudin, Pengfaturan Koordinasi Pemerlntahan di Dae- 
raii, Tarsi to, Bandung, 1976.

Chidir Ali, Badan Hukfcua. Alumni, Bandung, 1976.
Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Beberapa Aspek Hukun Dagang. 

Binacipta, Bandung, 1979*
H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indone

sia* Pengetahuan Dasar Hukca Dagang. Djambatan. Jakarta.
W f Q l  '

J.C.T. Simorangkir dan B. Kang Reng Say, Tentang dan Sekl- 
tar Undang-undang Dasar 1945. Djambaian, Jakarta, 1974.

J.O.T. Simorangkir, Serba-serbl L.P.H.N./B.P.H.N.. Binacip
ta, Bandung, 198(J.

Rochmat Soemitro, Pmmntun Perseroan Terfratas dengan Undang- 
undang Pajak Perseroan. EreBCo. Jakarta. 1979.

Rudhi PraBetya, Beberapa Segl Hukum Perusahaan Negara. Ila- 
;Jalah Hukum too. 2, Yayaoan Penelitian dan Pengembangan 
Hukum, 1975.

Rudhi Prasetya dan A. Oemar Wongsodiwirjo, Dasar-dasar Hu- 
kum Persekutuan. Departemen Hukum Dagang tfakultas hukun 
Universitas Airlaagga, 1976.

Rochnat Soemitro, Das&r-dasar Hukum Pa.lak dan Pa.1ak Pendapat
an 1944. Eresco, ^andung, l9'/7.

Santoso Brotodihardjo* R. Pengantar Ilnu Hukum Pa.jak. Eresco, 
Bandung, 1971.

Soekardono, R. Hukuo Dagang Indonesia Jilld I (baglan pcr- 
tama), Dian kokyai, Jakarta,

Wirjono Prodjodikoro, Hukun Perkunpulan. Perseroan dan Ko- 
pcrasi di Indonesia. Dian Kakyat. Jakarta. I^Va.

Undang-undang No. 5 t&hun 1962.
Undang-undang No. 9 tahun 1969.
Undang-undang No. 5 t&hun 1974.
Undang-undang Prp. No. 19 tahun I960.
Instruhsi Preeiden No-. 17 tahun 1967.

43

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERUSAHAAN DAERAH DITINJAU SEBAGAI PERUSAHAAN R. MOHAMMAD FARUQ



44

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 1975.
Rencana Anggaran Penidapatan dan Belanja Daerah Kotanadya 

Daerah Tingkat II Surhbay^, tahun 1980/1981.
Peraturan Daerah Kotamadya Semarang No. Hukum G. 67/5/6 

tanggal 1 Maret 1968, tentang pendlrian "PERUSAHAAN 
DAMAH XOTAKADYA SEMARAHGr".

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERUSAHAAN DAERAH DITINJAU SEBAGAI PERUSAHAAN R. MOHAMMAD FARUQ


	gdlhub-gdl-s1-2013-rmohammadf-24674-1.cover
	gdlhub-gdl-s1-2013-rmohammadf-24674-2.kata-
	gdlhub-gdl-s1-2013-rmohammadf-24674-3.dafta-
	gdlhub-gdl-s1-2013-rmohammadf-24674-4.babi
	gdlhub-gdl-s1-2013-rmohammadf-24674-5.babi-
	gdlhub-gdl-s1-2013-rmohammadf-24674-6.babi-
	gdlhub-gdl-s1-2013-rmohammadf-24674-7.babi-
	gdlhub-gdl-s1-2013-rmohammadf-24674-8.babv
	gdlhub-gdl-s1-2013-rmohammadf-24674-9.dafta-



