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SEBAB SAHAM PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA  

PADA PT DELTA DJAKARTA BERTAMBAH 

 

 

sumber gambar : detikcom 

 

 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih berkomitmen melepas saham produsen 

Anker Bir, PT Delta Djakarta Tbk (DLTA). Meski, hingga sekarang belum diketahui secara pasti kapan 

pelepasan saham dieksekusi. Berdasarkan keterbukaan Bursa Efek Indonesia (BEI), saham Pemprov 

DKI Jakarta saat ini tercatat 210,2 juta lembar saham atau meningkat dari sebelumnya, yang sebanyak 

186,8 juta saham.  

Komisaris Utama DLTA Sarman Simanjorang mengatakan proses pelepasan saham Pemprov 

DKI di DLTA terus berjalan, salah satunya, dengan menyatukan kepemilikan saham Pemprov DKI 

sehingga menjadi 26,25%. Dijelaskan Sarman, saham Pemprov DKI tersebut terbagi atas dua nama 

yaitu atas nama Pemprov DKI sebesar 23,34% dan atas nama Badan Pengelola Investasi Penanaman 

Modal DKI Jakarta (BP IPM Jaya) sebesar 2,81%. BP IPM Jaya merupakan salah satu SKPD di 

lingkungan Pemprov DKI Jakarta saat itu dan telah resmi dibubarkan pada tahun 2013. Menurut 

Sarman, saat ini saham tersebut di satukan atau digabung menjadi atas nama Pemprov DKI Jakarta. 

“Jadi tidak ada penambahan, dari dulu tetap sebesar 26,25%"  menurut Sarman, dalam keterangan 

tertulis kepada CNBC Indonesia tanggal 2 Maret 2019. Demikian pula penjelasan dari Pelaksana Tugas 

(Plt.) Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta, Riyadi 

menyatakan bahwa proses pelepasan saham pada DLTA yang baru diselesaikan yakni menggabungkan 

kepemilikan saham atas nama Pemprov DKI dan BP IPM Jaya. 

Selanjutnya, menurut Sarman belum bisa dipastikan kapan saham Pemprov DKI Jakarta 

tersebut akan dilepas. Hal tersebut dikarenakan dalam pelepasan saham perlu menunggu kesiapan 

administrasi, selain karena merupakan perusahaan publik, San Miguel menghendaki tertib administrasi. 

Menurut Riyadi, terkait kajian Pemprov DKI untuk melepaskan saham DLTA berkaitan dengan 

mekanisme pasar modal yang tidak dibocorkan ke publik, mengingat Delta Djakarta merupakan 

perusahaan terbuka. Menurutnya, setelah kajian tersebut selesai, Pemprov DKI akan meminta 

persetujuan DPRD DKI Jakarta untuk melepas saham tersebut. Menurut Asisten Sekda DKI Jakarta 

Bidang Perekonomian dan Keuangan, Sri Haryati, langkah-langkah proses penjualan saham harus 

ditetapkan angka pendamping untuk teknis penjualan saham, perlu pertimbangan dan kajian hal-hal 

teknis sebelum usulan penjualan saham DLTA dibawa ke DPRD DKI.  
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Saat ini Pemrov DKI Jakarta punya porsi kepemilikan 186,85 juta saham atau 23,33% dari total 

saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh DLTA. Setelah transaksi, saham Pemprov DKI Jakarta 

menjadi 210,20 juta atau setara 26,25%. Mayoritas saham produsen bir dengan merek dagang Anker 

Bir ini ialah San Miguel Malaysia sebesar 58,33% atau setara dengan 467 juta saham. Dari sisi kinerja, 

hingga triwulan ketiga 2018, DLTA mencatatkan kinerja yang positif. Penjualan tumbuh 13,07% secara 

tahunan menjadi Rp 627,79 miliar. Laba bersih DLTA mencapai Rp 232,89 miliar naik 23,21% secara 

tahunan.  
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Catatan: 

1. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 

(UUPT), Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, 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 ini serta peraturan pelaksanaannya.  

2. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UUPT,  saham adalah penyertaan modal yang dimasukkan oleh subjek 

hukum ke dalam suatu Perseroan Terbatas pada saat pendirian Perseroan Terbatas tersebut. 

Berdasarkan Pasal 51 UUPT menyebutkan bahwa subjek hukum yang melakukan penyertaan modal 

dalam Perseroan Terbatas disebut dengan pemegang saham. Pemegang saham diberi bukti 

pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya (Pasal 51 UUPT). Bukti kepemilikan saham 

tersebut yang kita kenal dengan surat saham. 

Saham yang dimiliki oleh pemegang saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk: 

a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS; 

b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; 

c. menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT. 

3. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 UUPT, Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi kriteria 

jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang pasar modal. 

4. Berdasarkan Penjelasan Pasal 70 ayat (1) UUPT, yang dimaksud dengan “laba bersih” adalah 

keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.  

5. Modal ditempatkan adalah jumlah saham yang sudah diambil pendiri atau pemegang saham, dan 

saham yang diambil tersebut ada yang sudah dibayar dan ada yang belum dibayar. Jadi, modal 

ditempatkan itu adalah modal yang disanggupi pendiri atau pemegang saham untuk dilunasinya, 

dan saham itu telah diserahkan kepadanya untuk dimiliki (Yahya Harahap, “Hukum Perseroan 

Terbatas”, Jakarta, Sinar Grafika, 2016). 

http://www.news.detik.com/
http://www.cnbcindonesia.com/
http://www.finance.detik.com/
http://www.megapolitan.kompas.com/
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6. Modal disetor adalah modal yang sudah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan 

pembayaran saham yang diambilnya sebagai modal yang ditempatkan dari modal dasar perseroan. 

Jadi, modal disetor adalah saham yang telah dibayar penuh oleh pemegang atau pemiliknya (Yahya 

Harahap, “Hukum Perseroan Terbatas”, Jakarta, Sinar Grafika, 2016). 

7. Berdasarkan Pasal 303 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

disebutkan bahwa,  

(1) Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD. 

(2) Penyertaan modal Daerah dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat 

dialihkan kepada badan usaha milik negara dan/atau BUMD. 

(3) Penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 


