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Beberapa waktu yang lalu sebelum krisis, mungkin jarang pengusaha 
yang memahami perlunya memberikan informasi tentang perusahaan, apalagi 
dengan sadar melakukannya tanpa diminta. Apa yang dilakukan oleh 
perusahaan selama ini adalah hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh notaris 
dan notaris lah yang melakukan ketaatan tersebut, karena disyaratkan 
demikian oleh pasal dua satu, U PT nomor satu / 1995 tentang perseroan 
terbatas, sebab tanpa memenuhi syarat pendaftaran tersebut sebuah 
perusahaan tidak akan memperoleh status perusahaan terbatas. Selanjutnya 
tidak akan memiliki apa yang disebut dengan tabir pembatas atas kekayaan 
yang disisihkan untuk modal perusahaan, dengan kekayaan pribadi. 

Seusai masuk ke era kritis, kebijakan negara tidak mulai dicampuri oleh 

IMF dan satu diantara intervensi yang dikemas dalam bentuk Letter of Intent 

(LoI) itu yakni yang disepakati bulan Februari 2000, menyebutkan agar 
pemerintah kita mengadakan Pembaharuan atas UU No.3/ 1982 tentang 
Wajib Pendaftaran Perusahaan, dan juga mensosialisasikannya. Mengingat 
bahwa pihak yang selama ini menangani pendapatan perusahaan adalah 
Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Indag), maka sewajarnya realisasi 
tersebut akan menjadi beban dari departemen tersebut. 
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Pastinya kita akan mempertanyakan mengapa tiba-tiba IMF menyebalkan 
hal tersebut. Konon ceritanya ada tiga versi entah benar entah tidak, para 
negara donor tersebut kesal karena Indonesia tidak dapat menyajikan data yang 
akurat tentang potensi sektor swasta yang meliputi aset dan dari perusahaan 
swasta kita, tidak pula dapat menampilkan eksposur utang-utang dari sektor 
swasta tersebut kepada mereka. Tidak hadirnya data dan informasi yang 
dibutuhkan ini saya akan mencoreng muka, mengingat informasi dasar 
semacam itu seyogyanya dapat dihadirkan, bukankah ada berbagai tahapan di 
mana setiap bentuk usaha bersentuhan dengan permintaan perizinan dan 
seyogyanya pula akan terekam dan terlacak. Kisah cerita lain mengatakan 
bahwa terdapat kreditur asing yang konon mencoba melacak alamat dan 
kondisi dari debitur. Sayangnya ternyata data tentang debitur tersebut entah 
bagaimana ternyata tidak dapat diperoleh, entah dihapus dari file daftar 
perusahaan yang ada. Ada pula yang mengisukan bahwa sejalan dengan 
dirancang Yahoo tentang Kepailitan waktu itu namanya Perpu, ternyata tidak 
dapat diketahui berapa besar potensi perusahaan yang bakal bangkrut atau 
dapat Dipailitkan sehingga dengan demikian akan dapat diukur derajat urgensi 
nya diundangkannya dan di alokasikan ya dana bantuan donor untuk 
persiapan pengadilan niaga berikut infrastruktur pendukung lainnya. Apalagi 
biaya untuk itu ternyata tidak sedikit. 

Lepas dari kisah di atas, kewajiban untuk melakukan pendaftaran 
perusahaan bukannya diwajibkan sejak U PT nomor satu / 1995 diundangkan, 
namun sebetulnya telah disyaratkan sejak nomor tiga/ 1982 tentang wajib 
daftar perusahaan diundangkan, jadi mendahului UU PT. Kewajiban tersebut 
secara implisit telah dimulai dengan mewajibkan perusahaan melakukan 
pencatatan tentang data perusahaan, seperti yang ditentukan di KU HD, atau  

Wetboek van Koophandel voor Indonesie, yang diundangkan dengan Staatsblaad 
tahun 1847 di mana di sana disebutkan: 

“Setiap orang yang menjalankan perusahaan diwajibkan untuk 
menyelenggarakan catatan catatan menurut syarat-syarat perusahaannya, 
tentang keadaan harta nya dan tentang apa saja yang berhubungan dengan 
perusahaan nya, dengan cara yang sedemikian sehingga dari catatan catatan 
yang diselenggarakan itu sewaktu waktu dapat diketahui hak dan 
kewajibannya. Ia diwajibkan dalam enam bulan pertama dari tiap-tiap tahun 
untuk membuat neraca yang diatur menurut syarat syarat perusahaannya dan 
menandatangani nya sendiri”. 
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Kewajiban perusahaan melakukan pencatatan dan membuat neraca 
tengah tahunan inilah yang membuat perusahaan dapat memenuhi apa yang 
diwajibkan oleh UU No. 3 / 1982 tentang wajib daftar perusahaan dan yang 
lebih lanjut diatur di Peraturan Pemerintah No. 24 / 1998 tentang Informasi 
Keuangan Tahunan Perusahaan. Kita dapat menyimpulkan bahwa kisah di 
balik Dicantumkan nya kewajiban memperbaharui UU No. 3 / 1982 di atas di 
butir LoI, mungkin benar adanya karena peraturan pelaksanaan dari UU 
tersebut sangat jauh jaraknya, yakni baru di tahun 1998, yakni setelah krisis. 
PP No. 24 / 1998 tersebut secara bertubi-tubi dan agresif dilengkapi dengan 
Keputusan Menperindag No. 525/ 1998 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran 
Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan, dan Keputusan Direktur Jenderal 
Perdagangan Dalam Negeri No. 09/ DJPDN/ Kep/III/1999 tentang petunjuk 
Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendaftaran Laporan Keuangan Tahunan 
Perusahaan (LKTP). Ketiga peraturan di atas ini kemudian juga segera diubah 
untuk beberapa pasal dengan -secara berurutan sebagai berikut:  PP No.24 
/1998 diubah dengan PP No.64/1999 dan Keputusan Menperindag No. 525/ 
1998 diubah dengan Kep. Menperindag No. 234/MPP/Kep/6/2000 
tertanggal 26 Juni 2000, masing-masing dengan perihal yang sama. 

Bila disimak lebih jauh maka sebetulnya perubahan ketiga peraturan di 
atas adalah yang menyangkut penyelenggaraan pendaftaran LKTP. Pertanyaan 
yang mungkin timbul adalah mengapa dan apa apa dengan masalah keuangan 
perusahaan? Mungkin sekali lagi bisa di atas mungkin ada benarnya juga. 

KETAATAN MELAKUKAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 

Perlu sebelumnya dijelaskan bahwa tidak terdapat semacam pagar api 
yang membedakan antara perseroan terbatas dengan unit lain, dalam 
pengaturan mengenai TDP di Uku nomor tiga / 1982. Sementara itu nomor 
satu / 1995 tentang perseroan terbatas secara tegas mengatur tentang 
perusahaan, dan yang dimaksud dalam UU tersebut sebagai perusahaan adalah 
PT.  

Dengan demikian yang memiliki kewajiban melakukan pendaftaran 
perusahaan adalah semua bisnis unit, meliputi 6 kelompok yakni meliputi: 

a) Perseroan terbatas (PT); 
b) Koperasi (KOP); 
c) Persekutuan komanditer (CV); 
d) Persekutuan Firma (FA); 
e) Perusahaan Perorangan (PO); dan 
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f) Bentuk Perusahaan Lainnya (BPL) 
 

Dengan demikian penggunaan kata perusahaan di sini seringkali dapat 
berarti bisnis unit maupun PT. Yang jelas adalah bila ia PT maka tidak saja ia 
terjerat UU No.3/ 1982, namun juga UU No.1/ 1995, dalam hal pendaftaran 
perusahaan. 

Seperti telah diungkapkan di atas pada umumnya perusahaan hanya 
akan melakukan pendaftaran karena memang disyaratkan demikian di Pasal 
21 UUPT yakni untuk memperoleh status perseroan terbatas. Disebutkan di 
pasal tersebut bahwa: 

a) Direksi perseroan wajib mendaftarkan akta pendirian berikut surat 
pengesahan dari Menteri Kehakiman; 

b) Perubahan atas atap tersebut untuk hal hal seperti nama perseroan, 
maksud dan tujuan, kegiatan utama, jangka waktu berdirinya, 
besarnya modal dasar, pengurangan modal disetor atau bila terjadi 
perubahan status menjadi PT terbuka;  

c) Selambatnya 30 hari dari pengesahan maupun pelaporan untuk 
butir a) maupun b). 

Di sini kita dapat melihat bahwa hal-hal yang wajib didaftarkan adalah 
tidak saja data PT baru melainkan juga perubahan atasnya baik yang 
dimintakan pengesahan, persetujuan, maupun yang hanya dilaporkan kepada 
Menteri Kehakiman. 

Pendaftaran bagi PT baru tidaklah menjadi soal karena ia sejalan dengan 
perolehan status PT tersebut. Permasalahan baru muncul bila terdapat 
perubahan atas PP tersebut, di sinilah pengusaha terpaksa membuang 
perhitungan untung rugi, sebab kewajiban untuk mendaftar kan lagi atas 
perubahan yang terjadi tidak lagi memiliki manfaat segera secara ekonomis, hal 
yang sama juga untuk syarat pemenuhan pendaftaran yang hanya 30 hari, dan 
juga bahwa perusahaan tersebut harus kembali mendaftarkan untuk tiap 5 
(lima) tahun. Di sinilah ketaatan pengusaha diuji. 

Sebelum kita dapat menilai soal taat tidak saatnya pengusaha maka kita 
akan mencoba menelaah lebih mendalam, soal perilaku pengusaha. Di sini 

selaku “role occupant" atau subjek yang dikenai oleh aturan tersebut. Pelaku 

ekonomi adalah makhluk “economic being” alias dalam bergeraknya selalu akan 
mempertimbangkan aspek manfaat secara ekonomis. Sejak awal sejak orang 
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bermaksud melakukan usaha dan membentuk sebuah “business entity”, maka 

sejak itu si pengusaha menjadi “economic being”. Setiap langkah dan kiranya ia 
akan memperhitungkan aspek untung rugi, dan berupaya sebisa nya untuk 
meraih keuntungan sebanyaknya dan menghindari sebisa-bisa nya kerugian. 

Karakter ini melekat pada setiap yang menamakan diri sebagai “economic being” 
dan status sebagai perusahaan, apalagi sebuah PT jelas tidak dapat dipungkiri 
adalah salah satunya. Oleh sebab itu, dengan asumsi bahwa para PT ini mau 
mengetahui kewajiban tersebut, dengan tahu saja pun ketaatan belum tentu 

dapat dihadirkan, apalagi bila mereka tidak aware tentang kewajiban tersebut. 
Selama ini belum ada studi yang mencoba untuk mengungkapkan apakah para 
kaum pengusaha ini tahu akan hal tersebut. 

Di dalam ilmu hukum terdapat adagium yang menyatakan bahwa sekali 
aturan diundangkan maka tidak akan ada alasan bagi masyarakat untuk 
mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui adanya kewajiban yang 
dimintakan oleh hukum. Namun dalil ini tidak dapat diterima oleh mereka 
yang mendekati masalah ini secara sosiologis, mengingat dalil adalah dokma 
dan doa tidak dapat menjelaskan mengapa orang berperilaku demikian. 

Manusia adalah “rational being” sebetulnya kemampuan ukur dalam menilai 
risiko maupun manfaat akan tindakan tertentu akan senantiasa didasari atas 
pertimbangan rasional, dan itu berbeda untuk setiap orang. 

Para aparat di departemen perindustrian dan perdagangan juga 
menyadari bahwa derajat penataan atas kewajiban pendaftaran perusahaan 
sangat lemah, khususnya bila menilik jumlah pendaftar yang sangat kecil, 
apalagi untuk pendaftaran yang Pengulangan, atau pendaftaran kembali, 

(partial compliance). Belum lagi mengenai kewajiban lain seperti kewajiban 
menyerahkan laporan tahunan yang diaudit oleh akuntan publik. Oleh sebab 
itu, dalam RUU WDP yang baru yang telah dirancang, dibebankan sanksi yang 
jauh lebih berat dari yang telah dibebankan di UU No.3 / 1982. 

APAKAH INFORMASI PERUSAHAAN DAN LKTP 
MERUPAKAN INFORMASI UMUM? 

Pertanyaan ini sungguh mengusik kita semua sebab di dalam 
pertimbangan yang diberikan oleh pihak Indag sendiri dasar pertimbangan 
diwajibkannya pendaftaran perusahaan adalah: 
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A. Bagi pemerintah 

• Untuk mengetahui populasi / perkembangan dunia usaha secara 
pasti; 

• Sebagai dasar untuk memprediksi kekuatan dan kelemahan 
dunia usaha; 

• Sebagai sarana pembinaan; 
• Sarana pemberian fasilitas; 
• Sebagai sarana penetapan kebijakan dalam rangka 

pengembangan dunia usaha; 
• Saran monitoring melalui struktur perusahaan identitas 

perusahaan pengurus/ governance dalam rangka kepatuhan 
terhadap hukum aspek pajak, disclosure, ijin, dan sebagainya; 

• Sebagai sarana promosi dagang skala nasional maupun 
internasional 

 

B. Bagi masyarakat maupun publik: 

• Untuk mengukur akuntabilitas, legalitas dan kredibilitas 
perusahaan; 

• Sarana penentuan pilihan untuk penanaman modal atau 
pemilikan saham; 

• Sarana pertimbangan untuk peluang usaha dan kemitraan. 
 

Bila menyimak manfaat di atas tampak lah bahwa manfaat pendaftaran 
adalah lebih banyak bagi kepentingan pemerintah dibandingkan dengan bagi 
masyarakat, maka disitulah pemerintah memperoleh legitimasi atas kebijakan 
mewajibkan para pengusaha untuk menyerahkan informasi perusahaan dari 
LKTP. 

Menyikapi hal ini muncul pertanyaan di kalangan pengusaha tentang 
sejauh mana informasi tersebut dinyatakan sebagai milik publik. Tidak banyak 
pihak baik perorangan maupun perusahaan yang dengan ikhlas merelakan 
namanya diketahui sebagai komisaris atau direksi perusahaan, aduh apalagi 
bila posisi tersebut berada di lebih dari satu unit bisnis. Sekalipun bilang untuk 
kepentingan pemerintah mereka tidak berkeberatan, namun bahwa informasi 
tersebut dapat diakses oleh siapa saja, itu mungkin tidak mereka kehendaki. 
Apalagi bila dikaitkan bahwa di Indonesia ini belum ada perlindungan atas 
informasi yang menyangkut hal-hal yang sifatnya pribadi seperti yang 

dilindungi dalam privacy right, seperti layaknya di negara-negara maju. Selain 
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itu mempertimbangkan bahwa di sini yang wajib didaftarkan tidak saja terbatas 
pada perseroan terbatas. Bayangkan saja tiba-tiba rumah seorang direksi di 
datangi berbagai jenis pihak, karena alamat si Direksi Perusahaan Anu 
diketahui umum. Atau telepon rumah tak berhenti berdering, karena 
dihubungi iklan, sumbangan, klien, dan sebagainya. Alangkah repotnya! 

Lebih jauh lagi yang terasa berat, adalah kewajiban untuk menyerahkan 
laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik. Bila 
disimak lebih jauh, berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan 
untuk itu, apalagi bila perusahaan tersebut bukanlah perlu sebuah PT yang 
publik, sekalipun sesuai dengan syarat yang ditentukan di peraturan 
pelaksanaan LKTP, batasannya adalah perusahaan yang telah bermodal 
minimum Rp 25 miliar baru wajib menyerahkan LKTP. Keberatan yang lain 
adalah bagaimana masalah keuangan internal suatu perusahaan harus di 
ekspos ke publik, padahal ia bukanlah perusahaan yang terbuka atau 
perusahaan publik. Selain itu terdapat pengaduan bahwa pengusaha selain 
harus menanggung beban membayar akuntan publik untuk mengaudit, juga 
harus menanggung biaya siluman, seperti biaya penyerahan E-KTP tersebut ke 
Kantor Pendaftaran LKTP hingga sebesar Rp. 10 juta. Dengan sanksi denda 

hanya Rp. 3 juta, maka sewajarnya sebagai economic being ia akan memilih 
dikenai sanksi, dengan kemungkinan kecil adanya pengawasan aktif dari para 
petugas LKTP. Pilihan ini tampaknya tidak salah sebab kenyataannya memang 
tidak atau belum ada catatan yang menunjukkan adanya perusahaan yang 
diajukan ke pengadilan untuk didenda. Demikian pula belum ada catatan yang 
menggambarkan berapa jumlah yang pasti dari perusahaan yang tidak kembali 
mendaftar setelah 5 (lima) tahun, juga yang tidak melapor kembali mana kala 
terjadi perubahan. 

Pihak penyelenggara dari TDP ini mengajukan dalih bahwa manfaat 
pasti dari terhimpunnya informasi tersebut adalah sebagai dasar pembuatan 
kebijakan pemerintah. Di satu sisi pemerintah akan mengambil keputusan 
berdasarkan data yang setiap saat dapat di akses. Berdasar pada asumsi bahwa 
keputusan yang tepat guna alias efektif pastinya harus beranjak dari data yang 
akurat dan dapat dipercaya. Namun apa yang diyakini sebagai oleh para 
personil TDP di Departemen Perindustrian Dan Perdagangan, oleh IMF 

maupun oleh penulis nampaknya belum bisa di “share” oleh banyak pihak di 
jajaran pemerintahan. Setidaknya tidak dianggap penting itu oleh departemen 
terkait lainnya seperti Departemen Keuangan, Departemen Kehakiman, 
Departemen Koperasi maupun di kementerian Pendayagunaan aparatur 
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negara, tak terkecuali oleh ras di departemen nya sendiri. Terbukti menurut 
informasi dari para petugas kantor TDP, draft UU tentang pendaftaran 
perusahaan, yang telah diproses sehingga Sekretariat Negara, dikembalikan lagi 
untuk pembicaraan interdept, padahal tahap tersebut telah pernah dilakukan, 
namun karena terdapat pergantian pejabat kementerian berkali-kali, maka 
draft tersebut di sirkulasi ulang, di Departemen Kehakiman, Departemen 
Koperasi, Departemen Keuangan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara. Sayangnya pada tahap sirkulasi ulang ini antusiasme departemen 
terkait sudah tidak sangat yang pernah ada kala LoI IMF diterbitkan, sehingga 
konon draft tersebut kini terbengkalai di salah satu departemen tersebut, dan 

Menteri Indag tidak tahu atau belum me’lobby’nya agar segera diproses. 

Sekalipun tampak yang jelas bahwa guna dapat membedah pola dan 
penyebaran industri di seluruh kawasan di Indonesia yang menyebar demikian 
maka mau tidak mau penghimpunan tersebut harus dilakukan. Peta lokasi 
unggulan kompetitif dari masing-masing wilayah tersebut akan membuat 
mudah pemerintah pusat mengalokasi sumber sumber pembiayaan, serta 
investasi bagi masing-masing wilayah pemerintah tingkat dua yang tersebar 
sedemikian luas. Di mana di suatu saat nanti, setiap provinsi maupun daerah 
tingkat dua akan memiliki suatu industri, dan masing-masing akan dapat pada 
keunggulan daerah tersebut. 

DUPLIKASI INFORMASI SERTA PENENTUAN PUSAT DATA 
PERUSAHAAN 

Berbincang tentang informasi perusahaan, sebetulnya sejak awal suatu 
perusahaan didirikan maka para pendiri atau pengurus perusahaan tersebut 
telah harus mengisi daftar isian yang intinya memberikan data-data perusahaan 
tentang sedikitnya perusahaan, domisili atau tempat kedudukan perusahaan, 
pasar modal dan komposisi kepemilikan sahamnya, nama-nama anggota 
direksi dan dewan komisaris, alamat lengkap, nomor telepon, tujuan perseroan 
dan sebagainya. Informasi mana telah disampaikan dalam proses 
pembentukannya di Departemen Kehakiman, untuk kemudian di setiap 
permohonan ke bank untuk membuka rekening perusahaan, serta perolehan 
NPWP. Dalam setiap langkah penyempurnaan perseroan terbatasnya, maka 
perusahaan akan menyampaikan berbagai informasi yang terkadang sama 
dengan yang telah disampaikan kepada instasi lain. Namun yang jelas adalah 
bahwa perusahaan akan berkali-kali menuliskan kembali informasi yang sama 
ke instansi yang berbeda. Bahkan pada saat harus melakukan pengumuman 
dalam berita negara sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (1) UU No. I / 1995 



9 
 

tentang Perseroan Terbatas, maka informasi yang sama dengan yang 
disampaikan ke Departemen Kehakiman harus diserahkan pula ke Perum 
Percetakan Negara. Lagi-lagi jenis informasi yang sama ditambah data lain yang 
lebih lengkap diisi oleh perusahaan untuk diserahkan ke kantor TDP di 
Departemen Indag. Belum lagi kemungkinan duplikasi informasi yang harus 
disiapkan oleh pengusaha karena diminta oleh Sub Direktorat dan Direktorat 
lain di sesama Departemen Perindustrian Dan Perdagangan, seperti Sub 
Direktorat Pendaftaran Perusahaan, dan Sub Direktorat LKPT. Belum lagi Sub 
Direktorat Tanda Daftar Industri yang juga di bawah Departemen 
Perindustrian dan Perdagangan. 

Beberapa pengusaha yang sempat pergi ke mewawancarai menyatakan 
bahwa perusahaan harus menulis sebanyak 50 kali informasi tentang 
perusahaannya. Mungkin yang lebih mengesalkan adalah bahwa informasi 
yang diminta untuk diserahkan justru tidak selalu seluruhnya sama. Sebab bila 
informasi yang harus diserahkan ternyata 100% sama maka dapat dibuat copy 
dari informasi sebelumnya. Jelas bahwa hal-hal seperti duplikasi dan 
pengurangan kewajiban semacam ini, sangat jauh dari efisien dan sangat 
memakan energi maupun biaya. Yang pada akhirnya melahirkan kesan negatif 
pada iklim investasi di Indonesia. 

Persoalan lebih jauh adalah bagaimana bila perusahaan tersebut adalah 
publik, maka proses pemulangan pengisian informasi perusahaan akan 
terulang lagi. Dalam hal sebuah perusahaan maka sebetulnya kewajiban 
mengungkapkan sebanyak banyaknya informasi perusahaan adalah sebagai 
konsekuensi kewajiban transparansi yang memang menjadi prinsip pokok 
pengelolaan perusahaan publik. Sementara itu kita dapat berasumsi bahwa 

semua informasi dalam rangka “disclosure requirement” perusahaan publik, akan 
terhimpun di BAPEPAM, maka masalah yang mengusik kita adalah apakah 
tidak sebaiknya BAPEPAM lah yang dijadikan Pusat Data Perusahaan. Apalagi 
kita berasumsi bahwa hampir semua perusahaan tertutup akan berproses 
menjadi perusahaan terbuka, maka sewajarnyalah bila penentuan pusat dari 
informasi perusahaan ditempatkan di muara akhirnya yaitu BAPEPAM. 
Apalagi mempertimbangkan bahwa kewajiban keterbukaan yang dibebankan 

kepada perusahaan akan menghasilkan informasi yang senantiasa “up to date”. 

Sehingga sangatlah beralasan sebetulnya bila pooling informasi tersebut 

dipusatkan di BAPEPAM seperti halnya di Australia dan dengan Australia 

Sekuritas and Investment Comission (ASIC). 
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Alternatif kedua, seandainya ternyata bahwa setiap perusahaan bahwa 
setiap perubahan wajib dilaporkan maka BAPEPAM atau instansi semacam itu 

adalah instansi yang paling ‘capable’ dan siap untuk menangani kompleksitas 
dari informasi semacam ini. 

Isu lain yang sempat mencuat ke permukaan adalah adakah sebaiknya 
pusat data perusahaan ini dikelola oleh swasta atau oleh pemerintah? Mengapa 
isu swasta muncul? Adalah karena swasta menangani fungsi tersebut secara 
jauh dari video kreasi, mempertimbangkan bahwa untuk dapat berfungsi secara 
luas dan cepat perkasa yogyanya pihak yang menanganinya harus mampu 
beroperasi tanpa suatu proses birokrasi yang berkepanjangan. Oleh sebab itu 
ketika isu tentang di mana si yogyanya pusat data tersebut dialokasikan, maka 
pihak-pihak yang memperebutkan nya terbagi dalam dua kutub. Kutub tarik 
menarik antara sesama Instansi pemerintah, yakni antara Departemen 
Keuangan, Departemen Industri dan Perdagangan, Departemen Kehakiman 
dan Bapepam, di satu pihak dengan kutub lintas antara swasta dengan 
pemerintah, yakni antara Departemen Perindustrian dan Perdagangan dengan 
Kamar Dagang dan Industri. Kadin mendasarkan kewenangan nya untuk 
memungkinkan mengelola dan menjadi pusat data bisnis dengan UU No. 1/ 
1987. Alternatif lain adalah yang diajukan oleh Departemen Perindustrian dan 
Perdagangan sendiri, yakni dengan mengusulkan dalam UU tentang 
pendaftaran perusahaan yang baru, pembentukan suatu badan independen 
yang dinamai dengan Badan Pendaftaran Perusahaan (BPP). Persiapan untuk 
membentuk badan tersebut dilakukan oleh Departemen Perindustrian dan 
Perdagangan seperti halnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). 
Badan inilah nantinya yang akan berperan sebagai Pusat Data Perusahaan yang 
mengkordinasikan seluruh cabang di seluruh wilayah Daerah tingkat I dan II 
di seluruh Indonesia. Idenya karena BPP ini independen maka ia akan 
memiliki diskresi yang luas dan juga akan lebih mampu menangani 
kompleksitas dari fungsinya di kemudian hari yang nantinya pastinya akan 
berarti meningkatkan servisnya secara lebih berkualitas. 

MASALAH YANG DITIMBULKAN DENGAN OTONOMI 
DAERAH 

Dengan diundangkannya UU No.22/ 1999 tentang pemerintah daerah 
dan UU No.25/ 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah 
Pusat Dan Daerah berikut peraturan pelaksanaan dan peraturan terkait 
lainnya, maka terjadilah suatu perubahan yang fundamental atas mekanisme 
pengelolaan dan hiburan informasi tentang perusahaan di Indonesia. 



11 
 

Pelaksanaan pendaftaran perusahaan berdasarkan ketentuan permak telah 
diserahkan kepada pemerintah daerah yang mencapai jumlah kurang lebih 341 
Kantor Pendaftaran Perusahaan (KPP) yang terlokasi di Pemda tingkat I dan II 
mencakup wilayah seluruh Indonesia. Hal tersebut ditegaskan dalam PP 
No.25/ 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi 
Sebagai Daerah Otonom, yang menjabarkan kewenangan kewenangan apa 
yang menjadi urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam PP 
tersebut dinyatakan bahwa pendaftaran perusahaan bukan merupakan urusan 
pemerintah pusat. 

Perubahan yang prinsip yang terjadi adalah bahwa semula KPP yang 
berada di provinsi maupun daerah tingkat satu adalah merupakan cabang atau 
perwakilan dari Kantor Pendaftaran Perusahaan (KPP) pusat di daerah 
perindustrian dan perdagangan di Jakarta. KPP daerah tersebut menyampaikan 
semua data atau informasi yang masuk dan dipun kepada KPP pusat. 
Penentuan informasi yang harus dihimpun, berapa biaya yang harus 
dibebankan untuk itu, maupun kewajiban untuk menyetorkan semua 
informasi tersebut terpusat menjadi syarat yang diharuskan oleh pusat kepada 
daerah. Namun dengan diberlakukannya undang-undang tersebut permintaan 
KPP pusat kepada daerah tampaknya tidak berlaku lagi. Pusat sudah tidak 
otomatis lagi memperoleh informasi perusahaan secara berkala dan tepat 
waktu. Parahnya usaha tidak lagi mempunyai wewenang memerintahkan KPP 
tidak erah untuk mengirimkan informasi tersebut. Tidak pula dapat 
menentukan berapa biaya ya yang boleh atau tidak boleh dikenakan kepada 
perusahaan. Oleh sebab itu dengan segera telah dapat diketahui beberapa 
praktek di daerah yang menerapkan biaya hingga 3x lipat, beberapa hanya 2x 
lipat, dari yang sebelumnya dipraktekkan. Fenomena ini dapat dimaklumi 
karena serta merta begitu PP No.2 /2001 tentang Pengamanan Dan 
Pengalihan Barang Milik/ Kekayaan Negara Dari Pemerintah Pusat Kepada 
Pemerintah Daerah diundangkan, telah terjadi pengambil alihan semua aset 
apps sebagai cabang, oleh pemerintah daerah dan menjadikan kantor tersebut 
sebagai bagian dari dinas masing-masing pemerintahan setempat. Pengambil 
alihan tidak saja termasuk fungsi dan kewenangan melainkan juga meliputi 
personel aset fisik, maupun seluruh isi kantor KPP tersebut. 

Adalah menarik bila menyimak lebih jauh bahwa instruksi menteri tidak 
lagi memiliki kekuatan memaksa maupun untuk diindahkan oleh daerah. 
Dengan kata lain apapun aturan yang ditetapkan menteri misalnya yang 
memerintahkan daerah agar tetap memelihara koordinasi atas penghiburan 
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informasi perusahaan akan tidak mudah untuk ditaati pemerintah daerah 
otonomi daerah diterapkan. Semua ini adalah karena top MPR No.III/ 2000 
mengkonstruksikan Tata Urutan Perundang-undangan di mana telah 
menempatkan keputusan menteri di bawah peraturan daerah. Jadi dari urutan 
perundangan yang ditetapkan, urutan setelah Keputusan Presiden tidak lagi 
Keputusan Menteri melainkan Peraturan Daerah. Dengan demikian Perda 
memiliki hirarki lebih tinggi daripada Keputusan Menteri. Hal inilah yang 
mengakibatkan upaya untuk memusatkan informasi perusahaan menjadi 
tantangan yang berat. Betapapun juga daerah kini saya akan memiliki 
wewenang penuh untuk menentukan aturan main sendiri, menentukan 
informasi apa yang harus diserahkan oleh perusahaan, mau di apakan, dan 
beberapa biaya yang dikenakan. Padahal di satu sisi pemerintah pusat sangat 

memerlukan himpunan informasi tersebut ‘available’ untuk mereka. 

KESIMPULAN 

Tersedianya akses kepada informasi tentang perusahaan berikut 
perkembangan ya, dapat dibaca sebagai suatu prakondisi awal yang mengarah 
pada pembinaan sistem demokrasi melalui penyelenggaraan sistem 
berkolaborasi maupun bernegara secara transparan. Bawa efektifnya 
pendaftaran tersebut memang terkait erat dengan transparansi dalam rangka 

Good Corporate Governance sebagai salah satu sendi terciptanya demokrasi di 
negara ini. Berdasarkan uraian diatas maka persoalannya terletak pada 
serangkaian jawaban pertanyaan-pertanyaan di bawah ini: 

1. Siapa yang berhak memiliki kunci akses, ataukah pintu akses terbuka 
total bagi publik?? Apabila terbuka untuk publik, sudah cukup siap 
bangsa kita akan akibatnya, khususnya secara mental atau kulture budaya 
maupun secara ekonomis? 

2. Andai sikap secara politis memang demikian, maka sejauh mana 

cakupan informasi untuk dapat di ‘expose’ ke publik. Perlukah 
pengkaplingan atas kelompok informasi yang boleh untuk negara namun 
belum boleh bagi publik? 

3. Andai butir 2) terjawab, maka adakah kita telah mampu menciptakan 
sistem yang dapat menjamin sifat data yang dihimpun bahwa ia akurat, 

valid dan reliable. 
4. Sebagai konsekuensi dari jawaban butir 2) dan 3) maka diperlukan SDM 

serta sistem teknologi yang memadai, untuk menyiapkan rancangan dari 
tahap identifikasi informasi tiga penyediaan output yang efektif dan 
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‘versatile’. Pertanyaannya kapan kita siap dengan SDM dan teknologi 
tersebut. 

5. Untuk menjamin terselenggaranya fungsi di atas maka kita terpaksa 
terantuk lagi pada persoalan penegakan hukum dan pengawasan secara 
nasional. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana kita menjamin 

bahwa semua proses di atas tersebut dijalankan dengan fair/adil dan 
bertanggung jawab? Adakah yang taat akan mendapatkan 

manfaat/reward sementara yang tidak mematuhi tidak pernah 
terdekteksi? 

6. Masalah yang terakhir adalah merupakan kunci pamungkas dari semua 
masalah ini adalah siapa yang seyogyanya harus terlebih dahulu 

memelopori keterbukaan dan transparansi, apakah sektor private atau ke 

sektor publik? Apakah tidak seyogyanya Good Governance harus 

mendahului terciptanya Good Corporate Governance? 

Kesimpulan yang dapat kita tarik dari uraian ini adalah bahwa masalah 
yang tampaknya sangat teknis -- yakni seputar himpun menghimpun informasi 
perusahaan, ternyata berakar pada hal yang fundamental, dan akhirnya 
menjadi tidak mudah untuk di atasi. 

 

Sumber: Newsletter No. 47/Desember, “Mengapa Informasi Tentang Perusahaan 
Diperlukan?”, Penerbit PPH, 2001 


