
BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1. Latar Belakang  

Negara Indonesia adalah negara hukum dan negara berkewajiban 

melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara 

terencana, terpadu dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional serta 

menjamin perlindungan hak dan kewajiban warga negara berdasarkan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia1945. 

Pembangunan ekonomi kerakyatan sebagai salah bentuk hak 

konstitusional warga negara sebagaimana diatur  dalam Pasal 33 ayat 

(4) UUD NRI 1945 yang dinyatakan, “perekonomian nasional 

diselenggarakan berdasar asas demokrasi ekonomi dengan prinsip 

kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan 

lingkungan,kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan 

dan kesatuan ekonomi nasional.” Realisasi dari prinsip-prinsip yang 

tertuang dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 tersebut dalam rangka 

mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Hal ini sejalan dengan 

tujuan negara sebagaimana diatur dalam alinea keempat Pembukaan 

UUD NRI 1945.  
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Pada hakekatnya prinsip demokrasi ekonomi mendasarkan pada 

penguasaan seluruh kekuatan ekonomi nasional baik melalui regulasi 

sektoral maupun melalui kepemilikan negara terhadap unit-unit usaha 

tertentu dengan maksud untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya 

bagi kemakmuran rakyat. Hal ini jelas terlihat dalam potret Badan Usaha Milik 

Daerah (BUMD) yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari 

kekayaan daerah yang dipisahkan, merupakan salah satu pelaku ekonomi 

dalam sistem perekonomian nasional, di samping usaha swasta dan 

koperasi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BUMD, swasta dan 

koperasi melaksanakan peran saling mendukung berdasarkan demokrasi 

ekonomi. 

Eksistensi BUMD dalam sistem perekonomian nasional berperan 

menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka 

mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang sejalan dengan 

ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang dinyatakan, bumi dan 

air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.  

Dalam hal ini BUMD secara khusus diatur dalam peraturan 

perundang-undangan sebagai berikut, 

Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah 

Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan Perusahaan Daerah ialah 
semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-undang ini yang 
modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah 

Pasal 2. 
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yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-
undang. 
 
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
Pasal 177 
Pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, 
penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan 
dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 

 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 14 Tahun 2012 tentang Badan  
 Usaha  Milik Daerah (selanjutnya disebut Perda Jatim tentang BUMD) 
 
Pasal 1 angka 5 : 
Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan 
Usaha Milik Daerah yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, 
dapat berbentuk Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas. 
 
Pasal 1 angka 6: 
Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Daerah yang selanjutnya 
disingkat BUMD PD adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-
Undang tentang Perusahaan Daerah yang modalnya untuk seluruhnya 
merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan. 
 

  Dalam hal ini potret beberapa BUMD di Provinsi Jawa Timur 

yakni PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jatim, Perusahaan Daerah 

Air Minum (PDAM), Perusahaan Daerah Angkutan Kota (bus kota 

Damri), Perusahaan Daerah Pasar Surya, Perusahaan Daerah Rumah 

Potong Hewan (PDRPH),PT SIER (Persero), PT BPR Jatim, PT PWU 

Jatim, PT ASKRIDA, PT Jatim Krida UTAMA (JKU),PT Jatim Investment 

Pasal 1 angka 7: 
Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas selanjutnya 
disingkat BUMD PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, 
didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar 
yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang 
ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan 
pelaksanaannya. 
 

Atas hal tersebut nyatalah legitimasi BUMD dalam penyelanggaraan 

ekonomi daerah. 
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Management (JIM), PT Jatim Marga Utama, PT Jatim Graha Utama, PT 

Petrogas Jatim Utama (PJU).1

1Jan, Pesimis, Target BUMD Diturunkan Rp 62,8 M, 

 

Adapun maksud didirikannya BUMD adalah untuk memberikan 

kontribusi bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya dan 

penerimaan Daerah pada khususnya; menjadi perintis kegiatan-kegiatan 

usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi 

melalui mekanisme korporasi; dan turut memberikan bimbingan dan 

bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan 

masyarakat melalui program kemitraan. Selanjutnya tujuan untuk 

memberikan kemanfaatan umum pada masyarakat dan untuk 

mendapatkan keuntungan guna menambah sumber pendapatan asli 

daerah luar pajak dan retribusi daerah. Hal ini sebagaimana diatur dalam 

Pasal 2 dan Pasal 3 Perda Jatim tentang BUMD.  

Berdasarkan data dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD)  Provinsi Jawa Timur dari realisasi hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan (keuntungan BUMD) yakni sebagai berikut, 

 
 
 
 
 
 

http://bappeda.jatimprov.go.id/2012/07/31/pesimis-target-bumd-diturunkan-rp-628-m/, 31 Juli 
2012, 14:21 WIB 
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Tabel 3.7. 
Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan Provinsi Jawa Timur Anggaran 2009 – 20132

Tahun 
Anggaran 

 
 

Target Realisasi % Bertambah/Berkurang 

2009 219.293.650.000 227.446.225.641,31 103,72 8.152.575.641,31 
2010 243.553.271.357 243.826.825.791,13 100,11 273.554.434,13 
2011 365.086.987.120. 365.149.164.686,78 100,2 62.177.566,78 
2012 352.883.861.853 352.899.911.853,78 100,0 16.050.000,78 
2013 328.891.596.516 315.713.102.231,52 95,99 (13.178.494.284,48) 
2013* 1.509.709.366.846 1.505.035.230.204,52 99,69 (4.674.136.641,48) 

*Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Prognosis 6 (enam) bulan 
berikutnya TA 2013 

 
Berdasarkan tabel di atas, penerimaan hasil pengelolaan kekayaan yang 

dipisahkan (keuntungan BUMD) selama periode 2009-2012 menunjukkan 

adanya fluktuasi. 

Pada Perubahan APBD (P-APBD) tahun anggaran 2012 ini, rencana 
pendapatan yang bersumber dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 
mengalami revisi, karena terus mengalami kerugian. Jika sebelumnya 
target pendapatan dari BUMD sebesar 365,1 miliar, dalam P-APBD 
diturunkan menjadi Rp 302,3 miliar atau turun sekitar Rp 62,8 miliar. 
Padahal beberapa BUMD di Jawa Timur adalah bisnis oriented dan 
sudah seharusnya ditangani oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang 
kompeten dan professional. Akan tetapi, faktanya, sebagian besar 
SDM yang ada di BUMD adalah para pensiunan PNS. Karena itu, tiap 
tahunnya sejumlah BUMD mengalami kerugian karena manajemennya 
tidak sehat. Selain itu belum adanya undang-undang BUMD sebagai 
payung hukum pengelolaan BUMD.3

Atas hal tersebut nyatalah maksud dan tujuan BUMD untuk mencari 

keuntungan  dalam rangka penguatan ekonomi daerah belum maksimal 

 

2 Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir 
Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) Gubernur Jawa Timur Periode 2009 – 2014, Tahun 2013, bab III 
– 9. 

3 Jan, Op.cit 
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hal ini terlihat angka statistika hasil realisasi pengelolaan kekayaan yang 

dipisah selama periode 2009-2012. Halmana dikarenakan Sumber Daya 

Manusia (SDM) sebagai pengelola BUMD masih belumoptimal dan 

ketiadaan undang-undang BUMD. Padahal BUMD dihadapkan juga pada 

kewajiban untuk memberikan pelayanan yang terbaik (public service 

obligation) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 

2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang 19 Tahun 2003 tentang 

Badan Usaha Milik Negara; Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 tentang 

Perusahaan Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 14 

Tahun 2012 tentang Badan Usaha  Milik Daerah. 

Pelayanan publik yang baik merupakan salah satu indikator 

terwujudnya pemerintahan yang bersih dan efektif, merupakan dambaan 

setiap masyarakat dimanapun mereka berada. Hal tersebut telah menjadi 

tuntutan masyarakat yang selama ini kurang memperoleh perhatian dan 

penghormatan atas hak-haknya untuk mendapatkan pelayanan yang baik 

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

Dalam hal ini ruang lingkup public service obligation bagi BUMD yang 

dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau 

Pasal 1 angka 1 
Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas 
barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh 
penyelenggara pelayanan publik 
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pelayanan administratifyang ketersediaannya merupakan hasil dari kegiatan 

badan  mendapat  pelimpahan tugas untuk menyelenggarakan pelayanan publik 

(public service  obligation) sebagaimana diatur dalam, 

 

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
Pasal 5 
Ayat (1) Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang 

publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang 
diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

 Ayat (3) Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)    
 meliputi: 
  b. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan  
oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian  
atauseluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau  
kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 
Ayat (4) Pelayanan atas jasa publik sebagaimana dimaksud pada ayat  
(1) meliputi: 
b. penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal  
pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari  
kekayaannegara dan/atau kekayaan daerah yang  
dipisahkan; dan 
- 9 - 
 Penjelasan Pasal 5 ayat (3) huruf b 

Barang publik yang ketersediaannya merupakan hasil dari kegiatan 
badan  usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah yang 
mendapat  pelimpahan tugas untuk menyelenggarakan pelayanan publik 
(public service obligation), sebagai contoh: 

       1. listrik hasil pengelolaan PT (Persero) PLN; dan 
       2. air bersih hasil pengelolaan perusahaan daerah air minum. 

 
 

Dalam hal ini sebagai contoh pelayanan publik pada 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi yang 

Penjelasan Pasal 5 ayat (4) huruf b 
Jasa publik dalam ketentuan ini adalah jasa yang dihasilkan oleh badan 

usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang mendapat 
pelimpahan tugas untuk menyelenggarakan pelayanan publik (public 
serviceobligation), sebagai contoh, antara lain jasa pelayanan 
transportasi angkutan udara/laut/darat yang dilakukan oleh PT (Persero) 
Garuda Indonesia, PT (Persero) Merpati Airlines, PT (Persero) Pelni, PT 
(Persero) KAI, dan PT (Persero) DAMRI, serta jasa penyediaan air 
bersih yang dilakukan oleh perusahaan daerah air minum. 
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mengemban tugas dan kewajiban untuk mengelola air minum bagi 

kepentingan masyarakat pelanggan, yang senantiasa dihadapkan 

pada tuntutan untuk mampu memberikan pelayanan yang 

prima.Dalam hubungannya dengan jasa pelayanan, tentunya 

perusahaan dapat memberikan pelayanan prima terhadap pelanggan 

agar tercipta kepuasan bagi pelanggan. Salah satu upaya yang 

dilaksanakan oleh PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi dalam membangun 

pelayanan prima (service excellence) salah satunya dalam melayani 

dan memberikan informasi sesuai dengan eksistensinya sebagai 

badan usaha di bidang pelayanan publik  adalah dengan 

menghadirkan Customer Service.4

Pemberian pelayanan kepada masyarakat merupakan 

kewajiban utama bagi pemerintah. Dalam pemberian pelayanan tidak 

boleh tercipta perlakuan yang berbeda, sehingga menimbulkan 

diskriminasi pelayanan bagi masyarakat. Selain itu manajemen 

pelayanan perlu pula mendapat pembenahan melalui keterbukaan dan 

kemudahan prosedur, penetapan tarif yang jelas dan terjangkau, 

keprofesionalan aparatur dalam teknik pelayanan, dan tersedianya 

 

4 Informasi dipetik oleh penulis dari sumber website resmi BUMD Perusahaan 
Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi Kabupaten/Kota Bekasi : www.tirtabhagasasi.com 
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tempat pengaduan keluhan masyarakat (public complain), serta 

tersedianya sistem pengawasan terhadap pelaksanaan prosedur.5

Bahwa setiap bentuk pelayanan yang dilakukan oleh aparat 

pemerintah harus mampu memberikan kepuasan masyarakat sebagai 

konsumen untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan 

publik yang tercermin dari:

 

6

1. transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan 

dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan 

disediakan secara memadai serta mudah dimengerti; 

 

2. akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

3. kondisional, pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan 

kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap 

berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas; 

4. partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta 

masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan 

memperhatikan seperti kebutuhan dan harapan masyarakat; 

5Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, 
Jakarta, 2010, hal. 3. 

 
6 Ibid. 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PENGATURAN ATAS PUBLIC SERVICE OBLIGATION BUMD  
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI PROVINSI JAWA TIMUR

KARTIKA HIDAYATI



5. kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminatif 

dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, 

status sosial, dan lain-lain; 

6. keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang 

mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima 

pelayanan. 

Dalam hal ini birokrasi adalah instrumen yang baik untuk 

mencapai tujuan negara, welfare state yaitu pelayanan sebaik-baiknya 

kepada masyarakat. Pelayanan pada masyarakat ini akan nampak 

jelas pada perusahaan, khususnya BUMD. 

Bahwa pada dasarnya penggunaan kewenangan oleh BUMD 

dalam memberikan public service obligation tidak dapat dilepaskan 

dari persoalan bagaimana masyarakat memperoleh jaminan 

perlindungan hukum. Dalam hal ini apabila BUMD memberikan 

pelayanan yang tidak maksimal ataupun pelayanan yang buruk 

kepada masyarakat secara umum, maka masyarakat yang dirugikan 

dapat mengajukan perlindungan hukum baik secara litigasi maupun 

non litigasi untuk meminimalisir kerugian yang diderita masyarakat 

sebagai realisasi asas demokrasi dan asas negara hukum. 

Perlindungan hukum terhadap public service obligation 

(pelayanan publik) BUMD erat berkait dengan istilah perlindungan 

konsumen. Oleh karena itu perlindungan konsumen mengandung 
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aspek hukum yakni perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-

hak konsumen.  

Prinsip good corporate governanceyang mendasari Public 

Service Obligation BUMD di Provinsi Jawa Timur selaras dengan 

prinsip good governance. Dalam pencegahan terdapat upaya untuk 

mendorong isu tata kelola pemerintahan yang baik melalui 

terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance) dan 

pemerintahan yang bersih (clean governance). Dalam hal ini point 

utama terletak pada :7

Berdasarkan hal tersebut di atas public service obligation 

merupakan kewenangan dari BUMD yang mendapatkan pelimpahan 

 

Pertama, kepastian hukum, penyelenggaraan pemerintahan 
didasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan serta 
berpijak pada asas kepatuhan dan keadilan. Kedua, keterbukaan, 
adanya hak masyarakat memperoleh informasi yang benar, jujur tidak 
diskriminatif tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
birokrasi. Pemerintah tetap memperhatikan perlindungan hak asasi 
pribadi, golongan, dan rahasia negara. Ketiga, akuntabilitas publik, 
pertanggungjawaban dari semua kegiatan birokrasi pemerintah 
kepada masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Keempat, 
profesionalitas, keahlian birokrat yang berlandaskan kompetensi, kode 
etik dan peraturan perundang-undangan. Kelima, Moralitas, aspek 
moralitas, sikap, dan perilaku aparat dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya. Keenam, Proporsionalitas, keseimbangan antara hak dan 
kewajiban penyelenggaraan pemerintahan, dan Ketujuh, Netralitas, 
ketidakberpihakan aparatur pemerintah pada satu golongan tertentu 
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

7 Abraham Samad, Berdaulat Tanpa Korupsi (Pencegahan Korupsi Melalui Sistem 
Integritas Nasional (SIN),Stadium General Soegeng Sarjadi Awards on Good Governance, 
19 September 2012, hal. xii 
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tugas untuk menyelenggarakan pelayanan publik sebagaimana diatur 

dalam UU No. 25 Tahun 2009 dan Undang-Undang 19 Tahun 2003 

tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 

tentang Perusahaan Daerah dan Perda Jatim tentang BUMD. Namun 

demikian penggunaan kewenangan tersebut tidak dapat dilepaskan dari 

persoalan bagaimana warga negara memperoleh jaminan perlindungan 

hukum. Untuk itu perlu kiranya pengawasan terhadap penggunaan 

kewenangan tersebut agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Namun 

apabila terjadi sebaliknya warga negara yang merasa dirugikan dapat 

mengajukan upaya hukum untuk mempertahankan haknya. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

a. Apakah pengaturan dan implementasi PublicService Obligation BUMD 

di Provinsi Jawa Timur sedasar dengan asas Good Corporate 

Governance? 

b. Bagaimana bentuk perlindungan hukum konsumen berkaitan dengan 

PublicService Obligation BUMD di Provinsi Jawa Timur?  
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1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

a. Menganalisa dan menjelaskan pengaturan serta implementasi 

PublicService Obligation BUMD di Provinsi Jawa Timur apakah 

sedasar dengan asas Good Corporate Governance. 

b. Menganalisa dan menjelaskan bentuk perlindungan hukum 

konsumen berkaitan dengan PublicService Obligation BUMD di 

Provinsi Jawa Timur 

1.3.2. Manfaat Peneltian 

a. Mampu memberikan pemahaman berkaitan dengan pengaturan 

dan implementasi, serta bentuk perlindungan hukum berkaitan 

denganpublicservice obligationBUMD di Provinsi Jawa Timur 

apakah sedasar dengan asas Good Corporate Governance. 

b. Sebagai sarana untuk menambah dan pengembangan 

pengetahuan dalam membuat suatu karya tulis ilmiah serta sarana 

bahan informasi bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti 

permasalahan yang sama di masa yang akan datang. 

c. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah, 

akademisi dan masyarakat yang tertarik dengan public service 

obligation BUMD dalam mewujudkan good corporate governance 
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1.4. Tinjauan Pustaka 

1.4.1. Konsep Negara Hukum 

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum 

(rechtstaat). Syarat-syarat rechtsstate yang dikemukakan oleh Burknes.et.al., 

yang dikutip Philipus M. Hadjon dalam tulisannya tentang Ide Negara Hukum 

dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia adalah sebagai berikut: 

1) Asas legalitas, setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan atas 
adasar peraturan perundang-undangan (wetterlike grodslag). Dengan 
landasan ini, undang-undang dalam arti formal dan UUD sendiri 
merupakan tumpuan dasar tindak pemerintahan. Dalam hubungan ini 
pembentuk undang-undang merupakan bagian penting negara hukum. 

2) Pembagian kekuasaan: syarat ini mengandung makna bahwa kekuasaan 
negara tidak boleh hanya bertumpu pada satu tangan. 

3) Hak-hak dasar (grondrechsten): hak-hak dasar merupakan sasaran 
perlindungan hukum bagi rakyat dan sekaligus membatasi kekuasaan 
pembentukan undang-undang. 

4) Pengawasan Pengadilan: bagi rakyat tersedia saluran melalui 
pengadilan yang bebas untuk menguji keabsahan tindak pemerintahan 
(rechtmatigheids toetsing )8

 

Atas hal tersebut sebagai implementasi dari negara hukum Pemerintah 

perlu memperhatikan hak-hak dasar warga masyarakat untuk mendapatkan  

pelayanan publik yang terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan. 
 

. 

1.4.2. Konsep BUMD 

Dalam hal ini konsep BUMD masih belum ada pengaturan secara jelas 

karena ketiadaan undang-undang BUMD, sehingga penjelasan konsep mengacu 

pada UU No. 5 Tahun 1962 dan Perda Jatim tentang BUMD 

 

8 Philipus M. Hadjon, Ide Negara Hukum, hal.4. 
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Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah 
Pasal 2. 
Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan Perusahaan Daerah ialah 
semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-undang ini yang 
modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah 
yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-
undang. 
 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 14 Tahun 2012 tentang Badan  
Usaha  Milik Daerah (selanjutnya disebut Perda Jatim tentang BUMD) 
 
Pasal 1 angka 5 : 
Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan 
Usaha Milik Daerah yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, 
dapat berbentuk Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas. 
 
Pasal 1 angka 6: 
Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Daerah yang selanjutnya 
disingkat BUMD PD adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-
Undang tentang Perusahaan Daerah yang modalnya untuk seluruhnya 
merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan. 
 

1.4.3. Konsep BUMN 

Pasal 1 angka 7: 
Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas selanjutnya 
disingkat BUMD PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, 
didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar 
yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang 
ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan 
pelaksanaannya. 
 

Atas hal tersebut nyatalah legitimasi BUMD dalam penyelanggaraan 

ekonomi daerah. 

 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh atau sebagian besar 

modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, merupakan salah 

satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, disamping usaha 

ekonomi dalam sistem perekeonomian nasional, disamping usaha swata dan 
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koperasi.9 Dalam sistem perekonomian nasional, BUMN ikut berperan 

menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka 

mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.10

BUMN terdiri dari Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perusahaan 

Umum (Perum).

 

BUMN secara khusus diatur dalam Undang-undang nomor 19 tahun 

2003 tentang BUMN (selanjutnya disebut Undang-undang BUMN). 

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang BUMN, pengertian BUMN 

adalah sebagai berikut : 

“Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha 
yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan 
secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.” 

11 Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas 

yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % 

(lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia 

yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.12

9Undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, (Lembaran 
Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 70, Tambahan Lembaran Negara nomor 
4297), Penjelasan Umum 

 
10Ibid 
 
11Ibid, Pasal 9 
 
12Ibid, Pasal 1 angka 2 
 

 Perum adalah BUMN 

yangseluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, 

yangbertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PENGATURAN ATAS PUBLIC SERVICE OBLIGATION BUMD  
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI PROVINSI JAWA TIMUR

KARTIKA HIDAYATI



dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan 

berdasarkanprinsip pengelolaan perusahaan.13

Pendirian suatu badan hukum, termasuk BUMN, merupakan suatu hal 

yang penting, karena sejak sahnya pendirian suatu badan hukum maka 

badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum yang diwakili oleh 

organnya. Pendirian BUMN, baik Persero maupun Perum, ditetapkan dengan 

Peraturan Pemerintah.

 

BUMN sebagai suatu badan usaha sekaligus sebagai badan hukum 

mempunyai organ-organ yang dapat melaksanakan perbuatan hukum. 

Persero dan Perum merupakan BUMN, namun organ Persero dan Perum 

berbeda. Berdasarkan Pasal 13 Undang-undang BUMN, organ Persero terdiri 

dari RUPS, Direksi, dan Komisaris. Sedangkan organ Perum berdasarkan 

Pasal 37 Undang-undang BUMN meliputi Menteri, Direksi, dan Dewan 

Pengawas. 

14

1.4.4. Konsep Pelayanan Publik 

 

 

Pelayanan Publik merupakan pelayanan yang diberikan oleh aparatur  

pemerintahan kepada masyarakat. Untuk itu pelayanan tersebut sangat 

ditentukan oleh kinerja pelayanan yang diberikan. Sejauh mana pelayanan 

13Ibid, Pasal 1 angka 4 
 
14Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, 

Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, (Lembaran Negara tahun 2005 
nomor 117, Tambahan Lembaran Negara nomor 4556), Pasal 5 ayat (1) 
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yang diberikan kepada masyarakat dapat terjangkau, mudah, cepat, dan 

efisien baik dari sisi waktu maupun pembiayaan.  

Menurut  Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan  
Publik 
Pasal 1 angka 1 
Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, 
dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara 
pelayanan publik 
 
Pasal 1 angka 5 
Pelaksana pelayanan publik adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap 
orang yang bekerja di dalam Organisasi Penyelenggara yang bertugas 
melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. 
Sedangkan yang dimaksud dengan Penyelenggaran pelayanan publik itu 
sendiri adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga 
independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan 
pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk 
kegiatan pelayanan publik15

Hubungan antar Penyelenggara Negara harus dilaksanakan dengan 

menaati norma-norma kelembagaan, kesopanan, kesusilaan, dan etika 

yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan 

.  
 

Berkaitan dengan pejabat (orang/aparat) pelaksana kekuasaan 

pemerintahan dalam pelayanan publik, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme pada Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa,  

Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan 
fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi 
dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.  

 

15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112), Pasal 1 angka 2 
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tersebut tetap berpegang teguh pada asas-asas umum penyelenggara 

negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

 
Untuk mencegah terjadinya maladministrasi dalam pelayanan publik, 
maka penyelenggara negara selain berpegang pada peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, pejabat/aparat pelaksana 
kekuasaan pemerintahan juga berpegang pada Asas Umum 
Pemerintahan yang Baik. Dalam penyelenggaraan pemerintahan 
ataupun pelayanan publik, telah terdapat prinsip-prinsip pemerintahan 
yang baik (AUPB) disamping landasan peraturan perundang-
undangan16

Sistem pemerintahan yang layak (good governance) yang terwujud 
dalam penyelenggaraan pemerintahan negara yang bersih, 
transparan, partisipatif, dan yang memiliki akuntabilitas publik, 
merupakan hal yang sangat menentukan berfungsinya supra struktur 
dan infra struktur politik sesuai dengan ketentuan hukum yang dibuat 
secara demokratis.

.  
 

17

Pelayanan publik (public service) menentukan tindakan-tindakan 

yang tepat bagi para pegawai dan para menteri seperti halnya hal yang 

sama yang ada dalam pemerintahan daerah dan badan-badan swasta. 

Dalam sistem hukum administrasi Prancis, pelaksanaan fungsi pelayanan 

publik (mission de service public) dilandasi oleh Rollan principles yang 

meliputi: continueity, adaptabilitiy, equality, dan neutrality

 
  

18

1. Continueity 

. 

    Adalah kontinuitas dalam ketentuan hukum tentang pelayanan, 
mengikuti tindakan yang diperlukan dalam kepentingan publik. 
Apabila hal tersebut benar-benar merupakan kepentingan 

16 Ibid, h. 41 
 
17 BPHN, Seminar Hukum Nasional ke VII tentang Reformasi Hukum Menuju 

Masyarakat Madani, Jakarta, 12-15 Oktober 1999, hal. 6. 
 
18 Loc.cit., h.31 
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publik, masyarakat diberikan pengharapan bahwa pelayanan 
publik telah tersedia. 

 
2. Adaptability 
Adaptability mensyaratkan bahwa pejabat pemerintah harus 

dapat merubah spesifikasi pelayanan sesuai dengan 
perubahan-perubahan kepentingan publik. Dalam perjanjian-
perjanjian privat, kesucian kontrak atau persetujuan-
persetujuan adalah nilai-nilai yang dominan, dan ini berarti 
bahwa merubah suatu kontruksi kontrak atau suatu persetujua 
pelayanan harus dibuat berdasarkan kesepakatan. Dalam 
hukum publik, kepentingan publik adalah yang paling utama, 
sehingga persyaratan-persyaratan tentang hal tersebut dapat 
dipaksakan pada kontraktor. 

 
3. Equality of users 
Adalah aspek umum ketatanegaraan mengenai prinsip 

persamaan dalam pelayanan publik. Dalam hal suatu tindakan 
dilakukan atas barang-barang yang keseluruhannya adalah 
barang publik, dan semuanya relevan dengan publik harus 
meng-akses pada persamaan pelayanan dan diperlakukan 
secara sama untuk itu.  

 
4. Neutrality  
Netralitas merefleksikan cara negara liberal yang tidak sekadar 

mencari untuk menentukan idea kehidupan yang baik bagi 
warga negara tetapi lebih jauh lagi adalah untuk memfasilitasi 
pilihan tetnang perbedaan cara hidup. 

 
Menurut Pasal 4 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
 
Pasal 1 angka 2 
Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan: 
a. kepentingan umum; 
b. kepastian hukum; 
c. kesamaan hak; 
d. keseimbangan hak dan kewajiban; 
e. keprofesionalan; 
f.    partisipatif; 
g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; 
h. keterbukaan; 
i.   akuntabilitas; 
j.   fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; 
k. ketepatan waktu; dan 
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l.   kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. 
 
Dengan Pendekatan fungsionaris dapat diidentifikasi mengenai 

aparat/pelaksana pelayanan publik, baik dari segi perilaku, kompetensi, 

maupun jumlah personel. Hal tersebut ditujukan agar dalam pelaksanaan 

tindak pemerintahan tidak terjadi hal-hal yang bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan maupun Asas Umum Pemerintahan 

yang Baik. Oleh karena itu, Administrasi Kepegawaian dan Standar 

Pelayanan bagi penyelenggaraan pelayanan publik merupakan hal yang 

penting. Administrasi kepegawaian dikembangkan dengan tujuan:19

a. Penggunaan secara efektif tenaga kerja manusia; 

 

b. Tercipta, terpelihara serta terkembangkan hubungan kerja yang 
memberikan suasana kerja yang menyenangkan individiu yang 
bekerja sama; 

c. Tercapainya perkembangan yang maksimal bagi masing-masing 
individu yang bekerjasama tersebut. 

 
Efektif memiliki arti tercapainya sasaran yang diinginkan, yakni 
masing-masing individu pegawai memiliki kemampuan dalam 
menyelesaikan tugas-tugasnya serta efisien dalam pelaksanaan 
tugas itu. Sehingga dapat dikatakan bahwa “efisien” berlangsung 
setelah “efektivitas” terjadi.20

a.  Dasar hukum; 

 
 

Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang 

Pelayanan Publik disebutkan pada Pasal 21, Standar penyelenggaraan 

Pelayanan Publik sekurang-kurangnya meliputi komponen berikut ini: 

b.  Persyaratan; 

19H.A.W. Widjaja, Administrasi Kepegawaian Suatu Pengantar, Rajawali Pers, 
Jakarta, 1990, hal. 16 

 
20 Ibid, hal. 17 
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c.  Sistem, mekanisme, dan prosedur; 
d.  Jangka waktu penyelesaian; 
e.  Biaya/tarif; 
f.    Produk pelayanan; 
g.  Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; 
h.  Kompetensi Pelaksana; 
i.     Pengawasan internal; 
j.    Penanganan pengaduan, saran, dan masukan; 
k.  Jumlah pelaksana; 
l.    Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan  

dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan; 
m. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam 

bentuk  komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari 
bahaya, dan risiko keragu-raguan 

 
 

Keberadaan pemerintahan dari mula ada hingga saat ini tidak lain 

ditujukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warganya, yakni 

keamanan, kesejahteraan, kesehatan, pendidikan dan pelayanan publik. 

Kewajiban pemerintah tersebut secara jelas dan tegas diamanatkan dalam 

Konstitusi UUD 1945 (pasal 28-34).21

Fungsi pokok birokrasi adalah menjamin terselenggaranya kehidupan 

negara dan menjadi alat masyarakat dalam mencapai tujuan negara. Untuk 

melaksanakan fungsi itu, birokrasi pemerintah setidaknya memiliki tiga fungsi 

pokok, yakni :

 

22

1. Memberikan pelayanan publik, baik yang bersifat civil service maupun 
civic service, seperti memberikan pelayanan perijinan, pembuatan 

 

21 Sukarwo, Pengalaman Reformasi  Birokrasi Di Jawa Timur Kendala dan Inovasi,  
Makalah disampaikan pada forum dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional 
Bidang Hukum Administrasi Negara, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum 
Nasional, di Hotel JW Marriott Surabaya, tanggal 14 s/d 16 Mei 2007, hal 4 

 
22 Ibid, hal 5 
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dokumen, perlindungan, pemeliharaan fasilitas umum, pendidikan, 
kesehatan, air bersih dan sebagainya. 

2. Melakukan pemberdayaan (empowerment) terhadap masyarakat untuk 
mencapai kemajuan dalam kehidupan yang lebih baik, seperti 
melakukan pembimbingan, pendampingan, konsultasi, menyediakan 
modal dan fasilitas usaha. 

3. Menyelenggarakan pembangunan (development) di tengah 
masyarakat seperti membangun infrastruktur pembangunan, 
telekomunikasi, perdagangan dan sebagainya. 

4. Menyediakan perangkat hukum untuk menciptakan ketertiban dan 
kepastian hukum. 

 

Pemberian pelayanan kepada masyarakat merupakan kewajiban utama 

bagi pemerintah. Dalam pemberian pelayanan tidak boleh tercipta perlakuan 

yang berbeda, sehingga menimbulkan diskriminasi pelayanan bagi 

masyarakat. Selain itu manajemen pelayanan perlu pula mendapat 

pembenahan melalui keterbukaan dan kemudahan prosedur, penetapan tarif 

yang jelas dan terjangkau, keprofesionalan aparatur dalam teknik pelayanan, 

dan tersedianya tempat pengaduan keluhan masyarakat (public complain), 

serta tersedianya sistem pengawasan terhadap pelaksanaan prosedur.23

23Adrian Sutedi,Op.cit hal. 3. 
 

 

Atas hal tersebut diperlukan perubahan paradigma pelayanan publik 

sehingga tercipta prosedur pelayanan publik  yang murah, cepat dan jelas 

sesuai dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan publik. 
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1.4.5. Konsep Good Corporate Governance 

“ Sistem Pemerintahan yang layak (Good governance) yang terwujud 
dalam penyelenggaraan pemerintahan negara yang bersih, transparan, 
partisipatif, dan yang memiliki akuntabilitas publik, merupakan hal yang 
sangat menentukan berfungsinya supra struktur dan infra struktur politik 
sesuai dengan ketentuan hukum yang dibuat secara demokratis.24

Karakteristik good governance menurut United Nations Development 

Programme adalah sebagai berikut Participation; Rule of Law; 

Transparency; Responsiveness; Consensus orientation; Equity; 

Effectiveness and Efficiency; Accountability; Strategic Vision.

 
 

25

1.4.6. Konsep Perlindungan Hukum 

 

Dengan demikian secara filosofis, pelayanan publik bukan saja kebutuhan 

masyarakat, akan tetapi juga merupakan kebutuhan Negara dalam rangka 

penyelenggaran kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat 

dalam mewujudkan welfare state (Negara kesejahteraan) yang 

berorientasi pada kesejahteraan rakyat. 

 

Pengertian perlindungan hukum bagi rakyat berkaitan dengan 

rumusan yang dalam kepustakaan berbahasa Belanda berbunyi 

rechtbescherming van de burgers tegen de overheids” dan dalam 

24 BPHN, Seminar Hukum Nasional ke VII tentang Reformasi Hukum Menuju 
Masyarakat Madani, Jakarta, 12-15 Oktober 1999, hal. 6. 

 
25 Ibid, hal 7. 
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kepustakaan berbahasa Inggris “legal protection of the individual in relation to 

acts of administrative authorities”.26

Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka pikir dengan 

landasan pijakan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum bagi rakyat 

(di Indonesia) adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap 

harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan 

prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Pengakuan dan 

perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dikatakan bersumber 

pada Pancasila, karena pengakuan dan perlindungan terhadapnya secara 

 

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat (di 

Indonesia), landasan pijakan kita adalah Pancasila sebagai dasar ideology 

dan dasar falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di 

Barat bersumber pada konsep-konsep pengakuan dan perlindungan 

terhadap hak-hak asasi manusia dan konsep-konsep rechtsstaat dan “the 

rule of law”. Konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi 

manusia memberikan isinya dan konsep “rechtsstaat dan the rule of law” 

menciptakan sarananya, dengan demikian pengakuan dan perlindungan 

terhadap hak-hak asasi manusia akan subur dalam wadah rechtsstaat dan 

“the rule of law”, sebaliknya akan gersang di dalam negara-negara diktator 

atau totaliter. 

26Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di  Indonesia,PT. Bina Ilmu, 
Surabaya, 1987, hal.1. 
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instrinsik melekat pada Pancasila dan seyogianya memberi warna dan corak 

serta isi negara hukum yang berdasarkan Pancasila.27

Perlindungan hukum bagi rakyat (“rechtbescherming van de burgers 

tegen de overheids” atau “legal protection of the governed against 

administrative actions” inherent pada konsep “rechtsstaat” maupun konsep 

“the rule of law”. Istilah “negara hukum” mengingatkan kita kepada konsep 

“rechtsstaat” maupun pada konsep “the rule of law”. Namun demikian 

hendaklah tetap disadari bahwa Republik yang kita bangun yang 

diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 berdiri di atas dasar ideology 

dan dasar falsafah negara Pancasila. Oleh karena itu konsep negara hukum 

harus dikembalikan kepada Pancasila sebagai landasannya, dan dengan 

sendirinya “perlindungan hukum bagi rakyat” harus digali pendasarannya 

pada Pacasila karena pengakuannya akan harkat dan martabat manusia 

secara instrinsik melekat pada Pancasila.

 

28

penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecah atas isu hukum yang  
timbul dengan hasil yang ingin dicapai adalah untuk memberikan  preskripsi 
mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan. Di dalam penelitian 
hukum terdapat beberapa pendekatan  yang digunakan diantaranya 

 

1.5.  Metode Penelitian Hukum 

a. Pendekatan Masalah 

Menurut Peter Mahmud Marzuki,  

27 Ibid.18-19. 
 
28Ibid, hal.IX. 
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pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case 
approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif 
(comparative approach) dan pendekatan konseptual.29

Pendekatan perundang-undangan ( statute approach ), yaitu pendekatan 
yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang 
bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

 

30

Sedangkan pendekatan konseptual ( conseptual approach ) yakni 
pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin 
yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-
pandangan dan doktrin ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang 
melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-
asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

 

31

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro,  penelitian hukum dapat dibedakan 

menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis. 

Pendekatan yuridis normatif atau penelitian kepustakaan yaitu penelitian 

terhadap data sekunder sebagai patokan untuk mencari data dari gejala 

peristiwa yang menjadi obyek penelitian.

 

32

penelitian hukum pada umumnya mempunyai tipe yuridis normatif dan yuridis 
empiris. Pendekatan yuridis normatif mengacu pada norma-norma hukum 
yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan 
pengadilan serta norma hukum di dalam masyarakat. Sedangkan 

 Penelitian ini berangkat dari 

kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku umum yaitu peraturan perundang-

undangan. 

Sedangkan pendapat Zainuddin Ali menyatakan bahwa, 

29 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada, Jakarta, 2006, hal. 
41 

30 Ibid. hal. 93 
 
31 Ibid, hal. 95. 
 
32 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia, 

Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 9. 
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pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah pendekatan yang 
digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dan interaksi sosial di dalam 
masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasikan dan 
mengklasifikasikan temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian dan 
penulisan hukum.33

mengingat penelitian hukum merupakan suatu kegiatan dalam kerangka 
know how, isu hukum hanya dapat diidentifikasi oleh ahli hukum dan tidak 
mungkin oleh ahli yang lain. Sehingga dalam penelitian  yang dilakukan pada 
peneliti yang non hukum lebih mengarah pada metode penelitian yuridis 
empiris, yakni penelitian yang melihat suatu kenyataan hukum di masyarakat, 
atau melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di masyarakat. 

 
 

 Sedangkan menurut Peter Mahmud Marzuki, menyebutkan  

34

Pendekatan sosial tentang hukum atau yang disebut sebagai sosio legal 
research menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Penelitian tersebut 
menitikberatkan tentang perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya 
dengan hukum. Berdasarkan hal tersebut, tidak dapat disangkal bahwa yang 
paling sering menjadi topic dalam sosio legal research adalah masalah 
efektifitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, peran lembaga 
atau institusi, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap 
masalah sosialtertentu terhadap aturan hukum.

 

35

Dalam kaitannya dengan isu penelitian tersebut, maka pendekatannya 

bersifat desktiptif analitik dan yuridis empiris yang menganalisa isu hukum 

 

Penelitian yang bersifat sosiolegal yang memandang hukum dari luar 

sebagai gejala sosial semata-mata dan mengaitkannya dengan masalah-

masalah sosial, di dalam penelitian hukum, yang diteliti adalah kondisi hukum 

secara intrinsik, yaitu hukum sebagai sistem nilai dan hukum sebagai norma 

sosial.  

33 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 105. 
 
34 Peter Mahmud Marzuki, Op.cit, hal. 41. 
 
35Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, 

Jakarta, 2009, hal. 87.   
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yang dikaji dengan peraturan melihat suatu kenyataan hukum di masyarakat, 

atau melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di masyarakat. 

 

b. Sumber Bahan Hukum  

  Dalam penelitian ini diperlukan bahan hukum primer dan sekunder. 

Menurut Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa, 

untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi 
mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. 
sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber 
penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum 
sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat 
autoritatif  artinya mempunyai mempunyai otoritas, yang dalam hal ini terdiri 
dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah 
dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan 
hakim.36

36 Ibid, hal. 141. 

 
 

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan public service obligation BUMD dalam 

rangka mewujudkan good corporate governance. Sedangkan bahan hukum 

sekunder yang digunakan dalam penelitian ini  merupakan karya ilmiah para 

sarjana, hasil-hasil penelitian, ensiklopedia,  jurnal-jurnal ilmiah dan terbitan 

(media massa) harian atau berkala di bidang hukum, makalah-makalah 

seminar. 
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c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

  Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui metode bola salju 

(snow ballmethod) dan prosedur identifikasi serta inventarisasi bahan-bahan 

hukum  primer dan sekunder. Terhadap bahan-bahan hukum yang terkumpul 

dilakukan klasifikasi secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah dan 

tujuan penelitian. Klasifikasi dimaksudkan untuk melakukan penilaian bahan 

hukum sedasar dengan tema tema analisis yang relevan dengan 

menggunakan kartu catatan. 

 

 d. Prosedur Pengumpulan dan Analisa Bahan Hukum 

  Bahwa pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakanpertama, metode kepustakaan dan kedua, metode 

lapangan. Metode kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder 

yaitu dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku, literature-literatur, karya ilmiah lainnya yang 

berkaitan dengan penelitian. Kedua, metode lapangan, dilakukan untuk 

memenuhi data penunjang agar diperoleh informasi, pendapat-pendapat dari 

responden yang berkompeten dan telah ditentukan dengan mengajukan 

pertanyaan langsung kepada responden secara terarah (directive interview) 

dan mendalam (depth interview) dengan berpedoman pada daftar 

pertanyaan. 
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  Bahwa untuk melakukan analisa digunakan metode penelitian yang 

bersifat deskriptif analitik, analisis bahan-bahan hukum primer dan sekunder 

yang diperoleh melalui mekanisme identifikasi, klasifikasi, sistematis dan 

analisis dengan secara kualitatif terhadap bahan-bahan hukum primer dan 

bahan-bahan hukum sekunder.  

 

e. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum 

  Bahan-bahan hukum yang diperoleh diolah dengan kategorisasi 

sebagai pengklasifikasian bahan hukum secara selektif.  Analisis  terhadap 

bahan-bahan hukum dilakukan dengan analisa konseptual. Analisa 

konseptual dilakukan dengan metode pembahasan diskriptif analitik. Suatu 

analisis atau klasifikasi tanpa secara langsung berupaya untuk 

mengkonstruksikan atau menguji hipotesa atau teori, yang bermaksud untuk  

menelaah konsep-konsep hukum yang mencakup pengertian-pengertian 

hukum, norma-norma hukum dan sistem hukum yang berkaitan dengan 

prinsip good corporate governance  dan pelayanan publik BUMD. Dan untuk 

mempertajam analisis digunakan pula interpretasi khususnya interpretasi 

sistematik dan interpretasi gramatikal. 
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1.6.Sistematika Penulisan 

Dalam sistematika penelitian tesis ini disusun dalam 4 (empat) bab, 

dimana tiap babnya terdiri dari subbab dan juga subbab, yang disesuaikan 

dengan pembahasan yang akan diteliti. 

Tesis ini dimulai dengan Bab I yang merupakan pendahuluan, yang 

berisi subbab latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, tinjauan pustaka, metode penulisan yang terdiri dari sub sub bab 

pendekatan masalah, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan 

hukum, prosedur pengumpulan dan analisa bahan hukum, pengolahan dan 

analisis bahan hukum dan terakhir sistematika penulisan.  

  Bab II membahas tentang pengaturan dan implementasi Public 

Service Obligation BUMD di Provinsi Jawa Timur dalam rangka mewujudkan 

prinsip Good Corporate Governance yang akan dibagi dalam beberapa sub 

pokok bahasan yang secara khusus membahas hal terkait. 

Bab III tentang perlindungan hukumkonsumen berkaitan dengan public 

service obligation BUMD di Provinsi Jawa Timur yang akan dibagi dalam 

beberapa sub pokok bahasan yang secara khusus membahas hal terkait 

Bab IV merupakan penutup rangkaian telaah di dalam tesis ini. Bab ini 

berisi simpulan dan saran terhadap hasil analisis yang dilakukan.Simpulan 

merupakan intisari dari pembahasan terhadap permasalahan yang diajukan 
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dalam tesis ini, sedangkan saran merupakan bentuk kristalisasi pemikiran 

dan rekomendasi yang diusulkan terhadap simpulan yang telah disampaikan 
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