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PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA TARGETKAN SATU BUMD GO PUBLIC 

SETIAP TAHUN 

 

 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 

untuk dapat Initial Public Offering (IPO). Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno 

menargetkan satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat melakukan penawaran umum 

saham perdana atau IPO setiap tahun. 

Pernyataan tersebut disampaikannya secara langsung saat membuka kegiatan Workshop 

Mempersiapkan BUMD Go Public bertema "IPO dan Strategic Partner untuk Kemandirian 

BUMD" di Gedung World Trade Center, Jakarta Selatan. "Mulai tahun 2018 sampai lima tahun 

kedepan, saya targetkan satu BUMD melenggang ke bursa saham, ataupun menawarkan saham 

atau obligasi setiap tahun," kata Sandiaga di Jakarta, Rabu (9/5/2018). 

Menurutnya, target tersebut ditetapkan setelah mencermati potensi kinerja keuangan dari 

sejumlah BUMD yang menurut penilaian Bursa Efek Indonesia (BEI), BUMD DKI Jakarta 

memang sudah layak menjadi perusahaan publik. 

"Pelaksanaan IPO merupakan langkah strategis yang pada akhirnya dapat memberikan 

berbagai manfaat positif bagi BUMD DKI Jakarta. Oleh karena itu, BUMD DKI akan kami 

dorong terus," ujar Sandiaga. 

Dia menuturkan BUMD yang melepas sahamnya ke publik melalui BEI tidak akan 

bergantung kepada suntikan dana dari daerah atau Penyertaan Modal Daerah (PMD). Selama ini, 

umumnya BUMD bergantung kepada PMD, sehingga tidak mandiri. 
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"Kami harapkan ini menjadi satu tonggak sejarah, milestone, untuk mereformasi BUMD 

kita menjadi lokomotif pembangunan ke depan, membuka lapangan kerja, meningkatkan 

governance, dan mendiversifikasi sumber pendanaannya di luar penyertaan modal dari daerah," 

katanya. 

Pemprov DKI Jakarta sudah tidak memberikan PMD kepada beberapa BUMD sejak 

APBD tahun 2018. Alasannya, supaya BUMD bisa lebih profesional dan mandiri lagi. Akan 

tetapi, Sandi belum dapat memberikan pentunjuk mengenai BUMD yang akan akan melalukan 

IPO pada tahun ini. Hal ini karena kerahasiaan perusahaan yang akan melakukan IPO terjamin 

dalam Undang-undang pasar modal dan diharuskan berkoordinasi terlebih dahulu dengan 

Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia. 

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, ada tiga BUMD DKI Jakarta yang telah menjadi 

emiten di BEI. BUMD tersebut, yakni PT Delta Djakarta Tbk. (DLTA), PT Pembangunan Jaya 

Ancol Tbk. (PJAA) dan PT Alakasa Industrindo Tbk. (ALKA). Adapun, sejumlah BUMD yang 

belum berstatus sebagai perusahaan terbuka, antara lain PT Jakarta Propertindo, PT 

Pembangunan Jaya, PT Bank DKI, PT Kawasan Berikat Nusantara, dan PT Jakarta Tourisindo.  

Langkah Pemprov DKI untuk memasukan BUMD ke pasar modal dengan pemikiran bisa 

mempercepat pembangunan karena transparansi kerja dengan masyarakat serta untuk ekspansi 

BUMD itu sendiri. 
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Catatan : 

 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Perusahaan Daerah (PD) dalam Pasal 2 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1962 adalah: ”semua perusahaan yang didirikan berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian 
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merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan 

berdasarkan Undang-Undang”. Mengingat bahwa pembinaan Pemerintahan Daerah berada di 

bawah tanggung jawab Menteri Dalam Negeri, maka peraturan pelaksana UndangUndang 

Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah diterbitkanlah Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum BUMD. Bentuk hukum badan hukum 

BUMD menurut Permendagri ini dapat berupa Perusahaan Daerah atau PD dan Perseroan 

Terbatas atau PT. 

 Initial Public Offering (IPO), bahasa Indonesia: penawaran umum perdana adalah penjualan 

pertama saham umum sebuah perusahaan kepada investor. Menurut UndangUndang Nomor 

8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal), penawaran umum (emisi/go 

public/initial public offering) adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten 

untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UU Pasar 

Modal dan peraturan pelaksananya. 

IPO ini akan mendatangkan keuntungan yaitu adanya sifat transparansi dan memberikan 

kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk ikut membeli. Transparansi dalam pasar 

modal berarti keharusan emiten, perusahaan publik, dan pihak lain yang tunduk kepada UU 

Pasar Modal untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam kurun waktu yang tepat 

seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh bagi 

keputusan pemodal terhadap efek yang dimaksud atau harga dari efek tersebut. 

 


