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BAB IV 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

4.1 PT. Aneka Tambang, Tbk 

Kegiatan usaha Perseroan telah dimulai sejak tahun 1968 ketika 

Perseroan didirikan sebagai Badan Usaha Milik Negara melalui merjer dari 

beberapa Perusahaan tambang dan proyek tambang milik pemerintah. Perseroan 

didirikan dengan nama "Perusahaan Negara (PN) Aneka Tambang" di Republik 

Indonesia pada tanggal 5 Juli 1968 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 

tahun 1968. Pendirian tersebut diumumkan dalam Tambahan No. 36, BNRI No. 

56, tanggal 5 Juli 1968. Pada tanggal 14 September 1974, berdasarkan Peraturan 

Pemerintah No. 26 tahun 1974, status Perusahaan diubah dari Perusahaan Negara 

menjadi Perusahaan Negara Perseroan Terbatas ("Perusahaan Perseroan") dan 

sejak itu dikenal sebagai "Perusahaan Perseroan (Persero) Aneka Tambang". 

Untuk mendukung pendanaan proyek ekspansi feronikel, pada tahun 1997 

Perseroan menawarkan 35% sahamnya ke publik dan mencatatkannya di Bursa 

Efek Indonesia. Pada tahun 1999, Perseroan mencatatkan sahamnya di Australia 

dengan status foreign exempt entity dan pada tahun 2002 status ini ditingkatkan 

menjadi ASX Listing yang memiliki ketentuan lebih ketat. 

4.2 PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk 

Didirikan pada tahun 1956, PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. 

merupakan salah satu lembaga keuangan terbesar di Indonesia, dengan jaringan 

tersebar di wilayah Aceh hingga Papua. Per 30 Juni 2016, Danamon mencatatkan 

aset sebesar Rp 175 triliun, didukung 1.900 kantor cabang dan pusat pelayanan, 
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terdiri dari kantor cabang konvensional, unit Danamon Simpan Pinjam, unit 

Syariah, serta kantor cabang anak perusahaan, Adira. Danamon menyediakan 

akses ke 1.454 ATM dan 70 CDM, serta puluhan ribu ATM melalui kerja sama 

dengan jaringan ATM Bersama, ALTO, dan Prima yang tersebar di 34 provinsi di 

Indonesia 

4.3 PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk 

PT Bank Maybank Indonesia Tbk (“Maybank Indonesia” atau “Bank”) 

adalah salah satu bank swasta terkemuka di Indonesia yang merupakan bagian 

dari grup Malayan Banking Berhad (Maybank), salah satu  grup penyedia layanan 

keuangan terbesar di ASEAN. Sebelumnya, PT Bank Maybank Indonesia Tbk 

bernama PT Bank Internasional Indonesia (BII) yang didirikan pada 15 Mei 1959, 

mendapatkan ijin sebagai bank devisa pada 1988 dan mencatatkan sahamnya 

sebagai perusahaan terbuka di bursa efek Jakarta dan Surabaya (sekarang telah 

merger menjadi Bursa Efek Indonesia) pada 1989. Per 31 Desember 2015 

Maybank Indonesia memiliki 456 cabang termasuk cabang Syariah dan kantor 

fungsional mikro yang tersebar di Indonesia serta dua cabang luar negeri 

(Mauritius dan Mumbai, India), 17 Mobil Kas Keliling dan 1.605 ATM termasuk 

CDM (Cash Deposit Machine) yang terkoneksi dengan lebih dari 20.000 ATM 

tergabung dalam jaringan ATM PRIMA, ATM BERSAMA, ALTO, CIRRUS dan 

terhubung dengan 3.500 ATM Maybank di Singapura dan Malaysia melalui 

jaringan MEPS. 
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4.4 PT. Bank Negara Indonesia, Tbk 

Bank Negara Indonesia (BNI) adalah bank komersial tertua dalam 

sejarah Republik Indonesia. Bank ini didirikan pada tanggal 5 Juli tahun 1946. 

Saat ini BNI mempunyai 914 kantor cabang di Indonesia dan 5 di luar negeri. BNI 

juga mempunyai unit perbankan syariah, Namun sejak 2010 telah spin off 

(Memisahkan diri), yang dinamakan BNI Syariah. PT Bank Negara Indonesia Tbk 

didirikan oleh Margono Djojohadikusumo, yang merupakan satu dari anggota 

BPUPKI, lalu mendirikan bank sirkulasi/sentral yang bertanggung jawab 

menerbitkan dan mengelola mata uang RI. Margono berjasa besar atas 

perkembangan bisnis atau usaha perbankan di Indonesia. Karena Margono adalah 

seorang pionir, maka dia berhasil menanamkan nilai-nilai dan cara pandang bisnis 

perbankan di Indonesia, menggantikan peranan De Javasche Bank pada era 

penjajahan. 

4.5 PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk 

PT Bank Rakyat Indonesia adalah salah satu bank milik pemerintah yang 

terbesar di Indonesia. Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di 

Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama De 

Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden atau "Bank 

Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto", suatu lembaga 

keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia (pribumi). 

Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan 

sebagai hari kelahiran BRI. Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang 

https://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/5_Juli
https://id.wikipedia.org/wiki/1946
https://id.wikipedia.org/wiki/Syariah
https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_BNI_Syariah
https://id.wikipedia.org/wiki/Margono_Djojohadikusumo
https://id.wikipedia.org/wiki/BPUPKI
https://id.wikipedia.org/wiki/Bank
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Purwokerto
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Raden_Bei_Aria_Wirjaatmadja
https://id.wikipedia.org/wiki/16_Desember
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Perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 

status BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan BRI saat itu masih 

100% di tangan Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2003, Pemerintah 

Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini, sehingga menjadi 

perusahaan publik dengan nama resmi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., 

yang masih digunakan sampai dengan saat ini. 

4.6 PT. Tambang Batubara Bukit Asam, Tbk 

Sejarah pertambangan batubara di Tanjung Enim dimulai sejak zaman 

kolonial Belanda tahun 1919 dengan menggunakan metode penambangan terbuka 

(open pit mining) di wilayah operasi pertama, yaitu di tambang Air Laya. 

Selanjutnya mulai 1923 beroperasi dengan metode penambangan bawah tanah 

(underground mining) hingga 1940, sedangkan produksi untuk kepentingan 

komersial dimulai pada 1938. Kemudian pada 1950, Pemerintah RI kemudian 

mengesahkan pembentukan Perusahaan Negara Tambang Arang Bukit Asam (PN 

TABA). Pada 1981, PN TABA kemudian berubah status menjadi Perseroan 

Terbatas dengan nama PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk, yang 

selanjutnya disebut Perseroan. Dalam rangka meningkatkan pengembangan 

industri batubara di Indonesia, pada 1990 Pemerintah menetapkan penggabungan 

Perum Tambang Batubara dengan Perseroan. Sesuai dengan program 

pengembangan ketahanan energi nasional, pada 1993 Pemerintah menugaskan 

Perseroan untuk mengembangkan usaha briket batubara. Pada 23 Desember 2002, 

https://id.wikipedia.org/wiki/Perseroan_terbatas
https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_publik
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Perseroan mencatatkan diri sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia 

dengan kode “PTBA”. 

4.7 PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk 

PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk adalah salah satu produsen semen 

di Indonesia. Indocement merupakan produsen terbesar kedua di Indonesia. Selain 

memproduksi semen, Indocement juga memproduksi beton siap-pakai, serta 

mengelola tambang agregat dan tras. Indocement berdiri sejak 16 Januari 1985. 

Perusahaan ini merupakan hasil penggabungan enam perusahaan semen yang 

memiliki delapan pabrik Pabrik pertama Indocement sudah beroperasi sejak 4 

Agustus 1975. Tanggal 31 Desember 2014, Indocement memiliki kapasitas 

produksi sebesar 20,4 juta ton semen per tahun. Selain itu, Indocement juga 

memiliki kapasitas produksi beton siap-pakai sebesar 4,4 Juta meter kubik per 

tahun dengan 41 batching plant dan 706 truk mixer, serta memproduksi agregat 

sebesar 2,7 juta ton. Indocement pertama kali mencatatkan sahamnya di Bursa 

Efek Indonesia pada 5 Desember 1989. Sejak tahun 2001, HeidelbergCement 

Group, yang berbasis di Jerman dan merupakan produsen utama di dunia dengan 

pabrik di lebih dari 50 negara mengambil alih kepemilikan mayoritas saham di 

Indocement. 

4.8 PT. Indo Tambangraya Megah, Tbk 

Didirikan pada tahun 1987, PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM) 

adalah perusahaan pemasok batubara terkemuka Indonesia untuk pasar energi 
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https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/1985
https://id.wikipedia.org/wiki/4_Agustus
https://id.wikipedia.org/wiki/4_Agustus
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https://id.wikipedia.org/wiki/2013
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dunia. Perusahaan berupaya menetapkan baku tertinggi dalam tata kelola 

perusahaan, kepatuhan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja. Seluruh 

kegiatan ITM dilaksanakan dengan kerja sama yang erat dengan masyarakat 

setempat dan pemangku kepentingan lainnya. Sejak berdiri, ITM telah dikenal 

sebagai produsen utama batubara dan telah membangun basis pelanggan yang 

beraneka ragam. 

4.9 PT. Perusahaan Gas Negara, Tbk 

Perusahaan Gas Negara disingkat PGN adalah sebuah BUMN yang 

bergerak di bidang transmisi dan distribusi gas bumi. Semula pengusahaan gas di 

Indonesia adalah perusahaan gas swasta Belanda yang bernama I.J.N. Eindhoven 

& Co berdiri pada tahun 1859 yang memperkenalkan penggunaan gas kota di 

Indonesia yang terbuat dari batu bara. Proses peralihan kekuasaan kembali terjadi 

di akhir Perang Dunia II pada Agustus 1945, saat Jepang menyerah kepada 

Sekutu. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh para pemuda dan buruh listrik melalui 

delegasi Buruh/Pegawai Listrik dan Gas yang bersama-sama dengan Pimpinan 

KNI Pusat berinisiatif menghadap Presiden Soekarno untuk menyerahkan 

perusahaan-perusahaan tersebut kepada Pemerintah Republik Indonesia. PGN 

mengalami peningkatan kinerja hingga pada tanggal 15 Desember 2003 saham 

PGN tercatat di Bursa Efek Indonesia dan namanya resmi menjadi PT Perusahaan 

Gas Negara (Persero) Tbk.  
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4.10 PT. Semen Indonesia, Tbk 

Perusahaan diresmikan di Gresik pada tanggal 7 Agustus1957 oleh 

Presiden RI pertama dengan kapasitas terpasang 250.000 ton semen per tahun, dan 

di tahun 2014 kapasitas terpasang mencapai 31,8 juta ton/tahun. Pada tanggal 8 

Juli 1991 saham Perseroan tercatat di Bursa Efek Jakarta dan Bursa EfekSurabaya 

(kini menjadi Bursa Efek Indonesia) serta merupakan BUMN pertama yang go 

public dengan menjual 40 juta lembar saham kepada masyarakat. Komposisi 

pemegang saham pada saat itu: Negara RI 73% dan masyarakat 27%. Pada 

tanggal 27 Juli 2006 terjadi transaksi penjualan saham Cemex Asia Holdings Ltd. 

kepadaBlue Valley Holdings PTE Ltd. sehingga komposisi kepemilikan saham 

berubah menjadi Negara RI 51,0% Blue Valley Holdings PTE Ltd. 24,9%, dan 

masyarakat 24,0%. Pada akhir Maret 2010, Blue Valley Holdings PTELtd, 

menjual seluruh sahamnya melalui private placement, sehingga komposisi 

pemegang saham Perseroan berubah menjadi Pemerintah 51,0% dan publik 

48,9%. 

4.11 PT. Telekomunikasi, Tbk 

PT Telekomunikasi Indonesia adalah perusahaan informasi dan 

komunikasi serta penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap di 

Indonesia. Telkom mengklaim sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di 

Indonesia, dengan jumlah pelanggan telepon tetap sebanyak 15 juta dan pelanggan 

telepon seluler sebanyak 104 juta. Telkom merupakan salah satu BUMN yang 

sahamnya saat ini dimiliki oleh Pemerintah Indonesia (52,56%), dan 47,44% 

https://id.wikipedia.org/wiki/Informasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Komunikasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Telekomunikasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Indonesia
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dimiliki oleh Publik, Bank of New York, dan Investor dalam Negeri.
[1]

 Telkom 

juga menjadi pemegang saham mayoritas di 13 anak perusahaan, termasuk PT 

Telekomunikasi Seluler (Telkomsel). Direktur Utama Telkom saat ini adalah Alex 

Janangkih Sinaga, menggantikan Arief Yahya yang telah menjadi Menteri 

Pariwisata di Kabinet Kerja Jokowi 

4.12 PT. Timah, Tbk 

PT. Timah sebagai Perusahaan Perseroan didirikan tanggal 02 Agustus 

1976, dan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak 

dibidang pertambangan timah dan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak 

tahun 1995. PT Timah merupakan produsen dan eksportir logam timah, dan 

memiliki segmen usaha penambangan timah terintegrasi mulai dari kegiatan 

eksplorasi, penambangan, pengolahan hingga pemasaran. Ruang lingkup kegiatan 

Perusahaan meliputi juga bidang pertambangan, perindustrian, perdagangan, 

pengangkutan dan jasa. Kegiatan utama perusahaan adalah sebagai perusahaan 

induk yang melakukan kegiatan operasi penambangan timah dan melakukan jasa 

pemasaran kepada kelompok usaha mereka. Perusahaan memiliki beberapa anak 

perusahaan yang bergerak dibidang perbengkelan dan galangan kapal, jasa 

rekayasa teknik, penambangan timah, jasa konsultasi dan penelitian pertambangan 

serta penambangan non timah. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Telkom_Indonesia#cite_note-1
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4.13 PT. United Tractors, Tbk 

United Tractors (UT / Perseroan) didirikan sebagai distributor tunggal 

alat berat Komatsu Limited di Indonesia pada tanggal 13 Oktober 1972 . Pada 19 

September 1989, Perseroan menjadi perusahaan publik dan mencatatkan 

sahamnya di Bursa Efek Indonesia sebagai PT United Tractors Tbk (UNTR), 

dengan PT Astra International Tbk sebagai pemegang saham mayoritas. Saat ini, 

jaringan distribusi yang luas perseroan meliputi 18 kantor cabang, 22 kantor site 

support dan 12 kantor perwakilan di 22 provinsi di seluruh negeri. Selain menjadi 

distributor alat berat terbesar di Indonesia, Perseroan juga berperan aktif di bidang 

kontraktor penambangan dan akhir-akhir ini masuk ke dalam bisnis pertambangan 

batu bara. Ketiga unit usaha ini dikenal dengan sebutan Mesin Konstruksi, 

Kontraktor Penambangan dan Pertambangan. Perseroan menyediakan produk dari 

merek terkenal di dunia seperti Komatsu, UD Trucks, Scania, Bomag, Tadano, 

dan Komatsu Forest. 

4.14 PT. Vale Indonesia, Tbk 

PT Vale Indonesia Tbk merupakan anak perusahaan dari Vale, sebuah 

perusahaan pertambangan global yang berkantor pusat di Brasil. sebelumnya 

bernama PT International Nickel Indonesia Tbk. (PT Inco), perusahaan kami 

mengoperasikan tambang nikel open pit dan pabrik pengolahan di Sorowako, 

Sulawesi, sejak tahun 1968. Saat ini, kami menjadi produsen nikel terbesar di 

Indonesia dan menyumbang 5% pasokan nikel dunia. Pada bulan Oktober 2014, 

PT Vale dan Pemerintah Indonesia mencapai kesepakatan setelah renegosiasi KK 

http://www.vale.com/
http://www.vale.com/
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dan berubahnya beberapa ketentuan di dalamnya termasuk pelepasan areal KK 

menjadi seluas hampir 118.435 hektar. 

4.15 PT. Wijaya Karya, Tbk 

Dimulai sebagai sub-kontraktor, di akhir 1960-an WIKA berkembang 

menjadi pemborong pemasangan jaringan listrik tegangan rendah, menengah, dan 

tinggi. Di awal tahun 1970, WIKA memperluas usahanya menjadi perusahaan 

kontraktor sipil dan bangunan perumahan.Perusahaan memasuki babak baru pada 

20 Desember 1972. Melalui Akta No. 110, dibuat di hadapan Notaris Djojo 

Muljadi, perusahaan berubah status menjadi Perseroan Terbatas Wijaya Karya 

(Persero). WIKA selalu melakukan terobosan. Berevolusi menjadi perusahaan 

infrastruktur yang terintegrasi melalui pengembangan sejumlah anak perusahaan. 

Di antaranya WIKA Beton, WIKA Intrade, dan WIKA Realty. Pertumbuhan 

WIKA sebagai perusahaan infrastruktur terintegrasi yang kuat semakin mendapat 

pengakuan dari berbagai pihak. Perseroan sukses dalam melaksanakan penawaran 

saham perdana (initial public offering/IPO) sebanyak 35% kepada public pada 29 

Oktober 2007, di Bursa Efek Indonesia. Setelah IPO, pemerintah Republik 

Indonesia memegang 68,4%, sementara sisanya dimiliki oleh masyarakat, 

termasuk karyawan, melalui Management Stock Ownership Program (MSOP), 

Employee Stock Allocation (ESA), dan Employee/ Management Stock Option 

(E/MSOP). 

 


