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BAB II 

GAMBARAN UMUM JAKARTA ISLAMIC INDEX 

 

A. Sejarah Jakarta Islamic Index 

Pasar modal syariah di Indonesia secara resmi diluncurkan pada 

tanggal 14 Maret 2003 bersamaan dengan penandatanganan MOU antara 

Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dengan 

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Namun 

sebenarnya instrumen pasar modal syariah telah hadir di Indonesia lebih 

dahulu yaitu pada tahun 1997. Hal ini ditandai dengan peluncuran produk 

Danareksa Syariah pada 3 Juli 1997 oleh PT. Danareksa Investment 

Management. 

Di Indonesia, DSN-MUI adalah lembaga yang berwenang 

mengeluarkan fatwa terkait ekonomi dan keuangan syariah, termasuk investasi 

di pasar modal. DSN-MUI sendiri baru terbentuk secara resmi melalui Surat 

Keputusan MUI No. Kep-754/MUI/II/1999 tanggal 10 Pebruari 1999 tentang 

Pembentukan Dewan Syariah Nasional. Jadi ketika reksa dana syariah pertama 

(Danareksa Syariah) diluncurkan pada tanggal 3 Juli 1997, sebenarnya DSN-

MUI belum terbentuk. Dapat dikatakan kemunculan produk dari PT. 

Danareksa Investment Management inilah yang menjadi salah satu awal 

pemikiran tentang perlunya keberadaan DSN-MUI.  

Hal ini terlihat dalam Fatwa MUI tentang Reksadana Syariah tahun 

1997, yang menjadi landasan syariah dari produk tersebut dan merupakan 

hasil dari Lokakarya Alim Ulama tentang Reksadana Syariah, yang 
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diselenggarakan oleh MUI bekerjasama dengan Bank Muamalat Indonesia 

tanggal 29-30 Juli 1997 di Jakarta. Di bagian penutup dari fatwa MUI tersebut 

tercantum pernyataan antara lain sebagai berikut: ”Perlu adanya Dewan 

Pengawas Syariah Lembaga Keuangan Islam Nasional yang mencakup 

perbankan, asuransi, multi finance, reksadana dan lembaga-lembaga keuangan 

Islam lainnya. Untuk memastikan otoritas Dewan Syariah Nasional ini perlu 

dibentuk  bersama antara MUI, BI dan Depkeu.” Selanjutnya pada tanggal 3 

Juli 2000 Bursa Efek Indonesia berkerjasama dengan PT. Danareksa 

Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII) yaitu indeks 

bursa yang berisi 30 saham yang memenuhi kriteria syariah Islam yang 

ditetapkan DSN-MUI.   

Jakarta Islamic Index atau biasa disebut  JII adalah salah satu indeks 

saham yang ada di Indonesia yang menghitung index harga rata-

rata saham untuk jenis saham-saham yang memenuhi kriteria syariah. 

Pembentukan JII tidak lepas dari kerja sama antara Pasar Modal 

Indonesia (dalam hal ini PT Bursa Efek Jakarta) dengan PT Danareksa 

Invesment Management (PT DIM). JII telah dikembangkan sejak tanggal 3 

Juli 2000. Pembentukan instrumen syariah ini untuk mendukung  

pembentukan Pasar Modal Syariah yang kemudian diluncurkan di Jakarta 

pada tanggal 14 Maret 2003. Mekanisme Pasar Modal Syariah yang 

digabungkan dengan bursa konvensional seperti Bursa Efek Jakarta dan Bursa 

Efek Surabaya. Setiap periodenya, saham yang masuk JII berjumlah 30 (tiga 

puluh) saham yang memenuhi kriteria syariah. JII menggunakan hari dasar 

tanggal 1 Januari 1995 dengan nilai dasar 100. 
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Adapun proses seleksi JII berdasarkan kinerja perdagangan saham 

syariah yang dilakukan oleh BEI adalah sebagai berikut : 

a) Saham-saham yang dipilih adalah saham-saham syariah yang termasuk ke 

dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Bapepam dan Lembaga 

Keuangan. 

b) Dari saham-saham syariah tersebut kemudian dipilih 60 saham 

berdasarkan urutan kapitalisasi terbesar selama 1 tahun terakhir. 

c) Dari 60 saham yang mempunyai kapitalisasi tersebut, kemudian dipilih 30 

saham berdasarkan tingkat likuiditas yaitu urutan nilai transaksi terbesar di 

pasar reguler selama 1 tahun terakhir.
14

 

Tujuan pembentukan  JII  adalah untuk meningkatkan kepercayaan 

investor untuk melakukan investasi pada saham berbasis syariah dan 

memberikan manfaat bagi pemodal dalam menjalankan syariah islam untuk 

melakukan investasi di bursa efek. JII juga diharapkan dapat mendukung 

proses transparansi dan akuntabilitas saham berbasis syariah di Indonesia. JII 

menjadi jawaban atas keinginan investor yang ingin berinvestasi sesuai 

syariah. Dengan kata lain, JII menjadi pemandu bagi investor yang ingin 

menanamkan dananya secara syariah tanpa takut tercampur tangan dengan 

ribawi. Selain itu, JII menjadi tolak ukur kinerja dalam memilih portofolio 

saham yang halal.
15

 

                                                           
14

 www.sahamok.com 
15

 Inggrid Tan ,Bisnis dan Investasi Sistem  Syariah,(Yogyakarta: penerbit universitas 

atma jaya,2009)h. 49 
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B. Visi dan Misi Pasar Modal Syariah  

a. Visi 

Menjadi pasar modal syariah yang memberikan kontribusi signifian 

bagi perekonomian nasional, berkeadilan, dan melindungi kepentingan 

masyarakat. 

b. Misi 

1. Menjadikan pasar modal syariah sebagai sarana pembiayaan bagi 

pemerintah dan sektor swasta, serta sebagai sarana investasi pilihan 

masyarakat 

2. Mewujudkan pasar modal syariah yang tumbuh, stabil, berkelanjutan, 

dan akuntabel serta 

3. Mewujudkan sumber daya manusia di pasar modal syariah yang 

berkualitas dan amanah. 
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C. Struktur Oraganisasi  

Gambar II.1  

Struktur Pengawas Pasar Modal 

 

 

D. Produk Syariah Di Pasar Modal 

Sejalan dengan definisi tersebut, maka produk syariah yang berupa 

efek harus tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu efek 

tersebut dikatakan sebagai Efek Syariah. Dalam Peraturan Bapepam dan LK 

Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah disebutkan bahwa Efek 

Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan 

pelaksanaannya yang akad, cara, dan kegiatan usaha yang menjadi landasan 

pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip - prinsip syariah di Pasar 

Modal. Sampai dengan saat ini.  Efek Syariah yang telah diterbitkan di pasar 
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modal Indonesia meliputi Saham Syariah, Sukuk dan Unit Penyertaan dari 

Reksa Dana Syariah. 

a. Saham Syariah 

Secara konsep, saham merupakan surat bukti penyertaan modal 

kepada perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham 

berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. 

Konsep penyertaan modal dengan hak bagian hasil usaha ini merupakan 

konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun demikian, 

tidak semua saham yang diterbitkan oleh Emiten dan Perusahaan Publik 

dapat disebut sebagai saham syariah. 

Suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah jika saham 

tersebut diterbitkan oleh : 

1) Emiten dan Perusahaan Publik yang secara jelas menyatakan dalam 

anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha Emiten dan Perusahaan 

Publik tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip syariah. 

2) Emiten dan Perusahaan Publik yang tidak menyatakan dalam anggaran 

dasarnya bahwa kegiatan usaha Emiten dan Perusahaan Publik tidak 

bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, namun memenuhi kriteria 

yang ditentukan oleh Bapepam dan LK. 

b. Sukuk  

Sukuk merupakan istilah baru yang dikenal sebagai pengganti dari 

istilah obligasi syariah (Islamic Bonds). Sukuk secara terminologi 

merupakan bentuk jamak dari kata “sakk” dalam bahasa arab yang berarti 

sertifikat atau bukti kepemilikan. Sementara itu, peraturan Bapepam dan 
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LK Nomor IX. A. 13 memberikan definisi Sukuk sebagai berikut : “ 

Sukuk adalah Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang 

bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan 

atau tidak terbagi (syuyu’/undivided share) atas : 

a) Aset berwujud tertentu (ayyan maujudat), 

b) Nilai manfaat atas aset berwujud (manafitul ayyan) tertentu baik yang 

sudah ada maupun yang akan ada, 

c) Jasa (al khadamat) yang sudah ada maupun yang akan ada, 

d) Aset proyek tertentu (maujudat masyru’ muayyan), 

e) Kegiatan investasi yang telah ditentukan (nasyath ististmarin 

khashah)”. 

c. Reksa Dana Syariah 

Reksa dana Syariah sebagaimana reksa dana pada umumnya 

merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, 

khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu 

dan keahlian untuk menghitung resiko atas investasi mereka. Reksa Dana 

dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang 

memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun 

hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. 

Reksa dana Syariah dikenal pertama kali di Indonesia pada tahun 

1997 ditandai dengan penerbitan Reksa dana Syariah yaitu Dana Reksa 

Saham pada bulan Juli 1997. Sebagai salah satu instrumen investasi, reksa 

dana Syariah memiliki kriteria yang berbeda dengan reksa dana 
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konvensional pada umumnya. Perbedaan ini terletak pada pemilihan 

instrumen investasi dan mekanisme investasi yang tidak boleh 

bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan harus berpedoman pada 

sumber Alqur’an dan Hadist serta hukum islam lainnya. Perbedaan lainnya 

adalah keseluruhan proses manajemen portofolio, screenning 

(penyaringan), dan cleansing (pembersihan). 

 

E. Profil Perusahaan Yang Terdaftar Yang Terdaftar Dalam Jakarta 

Islamic Index 

1. PT. Astra Agro Lestari Tbk 

PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) merupakan sebuah perusahaan 

yang bergerak di bidang  management bahan-bahan perkebunan, seperti 

kelapa sawit, karet, teh, cokelat dan minyak masak, Perusahaan yang telah 

berdiri sejak tanggal 3 Oktober 1988 ini merupakan produsen kelapa sawit 

terbesar di Indonesia yang telah memenuhi berbagai segmen pasar, baik di 

dalam dan luar negeri.  

Sejak Desember 1997, perusahaan ini telah berhasil masuk dalam 

daftar saham di Bursa Efek Jakarta dengan kepemilikan saham publik 

sebesar 20,3%. Setelah mengalami merger, akuisisi dan mengalami 

beberapa perkembangan, PT Astra Agro Lestari Tbk  telah 

mempekerjakan lebih dari 28.109 orang karyawan yang bertanggung 

jawab untuk mengelola lebih dari 272.994 hektar perkebunan kelapa sawit 

yang tersebar di Sumatera, Kalimantan dan sulawesi. Dengan komitmen 

dan dedikasi yang tinggi terhadap perkembangan kelapa sawit Indonesia, 
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AAIL ke depannya diharapkan bisa menjaga eksistensinya sebagai 

perusahaan sektor perkebunan yang paling produktif dan inovatif di dunia.  

PT Astra Argo Lestari mempunyai visi dan misi untuk  Menjadi 

perusahaan agribisnis yang paling  produktif dan paling inovatif di dunia.  

Sedangkan misi adalah “Menjadi panutan dan berkontribusi pada 

Pembangunan dan kesejahteraan bangsa”
16

. 

2. PT Astra Internasional Tbk 

Astra mengawali bisnis di Jakarta pada tahun 1957 sebagai sebuah 

perusahaan perdagangan umum dengan nama PT Astra International Inc. 

yang kemudian telah mengalami perubahan nama menjadi PT Astra 

International Tbk pada tahun 1990. Kegiatan  usaha Astra saat ini meliputi 

bidang perdagangan umum, perindustrian, pertambangan, pengangkutan, 

pertanian, pembangunan, jasa dan konsultan. Seiring dengan 

perkembangan skala usahanya, Astra saat ini memiliki lebih dari 222.000 

karyawan pada lebih dari 190 anak perusahaan, perusahaan asosiasi dan 

pengendalian bersama entitas yang tergabung dalam Grup Astra. Secara 

umum, bidang usaha Grup Astra dikelompokan kedalam enam segmen 

usaha, yaitu Otomotif, Jasa Keuangan, Alat Berat dan Pertambangan, 

Agribisnis, Infrastruktur, Logistik dan Lainnya, dan Teknologi 

Informasi.
17

. 

PT  Astra Internasional Tbk mempunyai visi dan misi untuk  

menjadi salah satu perusahaan dengan pengelolaan terbaik di Asia Pasifik 

                                                           
16

 www.astra-agro.co.id 
17
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dengan penekanan pada pertumbuhan yang berkelanjutan dengan 

pembangunan kompetensi melalui pengembangan sumber daya manusia, 

struktur keuangan yang solid, kepuasan pelanggan dan efisiensi dan 

perusahaan yang mempunyai yang mempunyai tanggung jawab sosial 

serta ramah lingkungan. Sedangkan misi “Sejahtera bersama bangsa 

dengan memberikan nilai terbaik kepada stakeholder kami”. 

3. PT. Alam Sutera Realty Tbk 

PT Alam Sutera Realty Tbk  didirikan pada tanggal 3 November 

1993 dengan nama PT Adhihutama Manunggal oleh Harjanto 

Tirtohadiguno beserta keluarga yang memfokuskan kegiatan usahanya di 

bidang properti. Perusahaan mengganti nama menjadi PT Alam Sutera 

Realty Tbk dengan akta tertanggal 19 September 2007 No. 71 dibuat oleh 

Misahardi Wilamarta, S.H., notaris di Jakarta. Pada 18 Desember 2007, 

Perusahaan menjadi perusahaan publik dengan melakukan penawaran 

umum di Bursa Efek Indonesia. Setelah lebih dari 19 tahun sejak 

didirikan, Perusahaan telah menjadi pengembang properti terintegrasi yang 

memfokuskan kegiatan usahanya dalam pembangunan dan pengelolaan 

perumahan, kawasan komersial, kawasan industri, dan juga pengelolaan 

pusat perbelanjaan, pusat rekreasi dan perhotelan (pengembangan kawasan 

terpadu) di lokasi strategis di Bali dan gedung perkantoran di Jakarta
18

. 

PT Alam Sutera Realty Tbk mempuyai visi dan misi untuk  

menjadi  pengembang  properti terbaik yang mengutamakan  inovasi untuk 
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meningkatkan kualitas  kehidupan  manusia. Sedangkan misinya adalah : 

memberikan pelayanan prima dan produk inovatif yang berkualitas dalam 

membangun komunitas yang nyaman, aman dan sehat, bagi karyawan, 

kami memberi kesempatan berkembang dan menciptakan lingkungan kerja 

yang profesional berbasis nilai budaya perusahaan dimana setiap karyawan  

dapat  merealisasikan  potensinya dan meningkatkan  produktivitas 

perusahaan, bagi pemegang saham, kami membangun tata kelola yang 

pruden yang menjaga kesinambungan pertumbuhan perusahaan, bagi mitra 

usaha, kami menjalin hubungan kerja sama yang saling menguntungkan 

dan berkelanjutan. 

4. PT Indocement Tunggal Prakarsa 

Pada 1989, PT Indocement Tunggal Prakarsa melakukan 

Penawaran Umum Saham Perdana (Initial Public Offering) dan menjadi 

perusahaan publik serta menyesuaikan namanya menjadi PT Indocement 

Tunggal Prakarsa Tbk. Perseroan pertama kali mencatatkan sahamnya di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode “INTP” pada 5 Desember 1989. 

Saat ini, Perseroan mengoperasikan 12 pabrik dengan total kapasitas 

produksi tahunan sebesar 20,5 juta ton semen. Sembilan pabrik berlokasi 

di Kompleks Pabrik Citeureup, Bogor,  Jawa Barat; dua pabrik di 

Kompleks Pabrik Palimanan, Cirebon, Jawa Barat; dan satu pabrik di 

Kompleks Pabrik Tarjun, Kotabaru, Kalimantan Selatan
19

. 
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PT Indocement Tunggal Prakarsa mempunyai visi dan misi untuk 

menjadi Pemain terkemuka dalam bisnis semen dan beton siap pakai, 

pemimpin di pasar jawa, pemain kunci di luar jawa, memasok agregat dan 

pasir untuk bisnis beton siap pakai secara mandiri. Sedangkan misi adalah 

“Kami berkecimpung dalam bisnis penyediaan semen dan bahan bangunan 

yang berkualitas dengan harga kompetitif  dan tetap memperhatikan 

pembangunan berkelanjutan”. 

5. PT. Indo Tambang Raya Megah Tbk 

Indo Tambangraya Megah berdiri pada tanggal 02 september 1987 

sebagai Perseroan Terbatas, kemudian  pada tahun 2007 diakuisisi oleh 

Grup Banpu Thailand dan  selanjutnya pada bulan Desember 2007 

menjadi perusahaan terbuka.  Banpu melalui PT Centralink Wisesa 

International memiliki 77,60% saham, PT Sigma Buana Cemerlang 2,40% 

dan selebihnya merupakan  saham  masyarakat.  Pada tahun 2008, saham 

PT Centralink Wisesa International dialihkan ke Banpu Minerals 

(Singapore) Pte. Ltd. Sebesar 73,72% dan porsi saham publik menjadi 

26,28%. Pada tahun 2010,  Banpu Minerals (Singapore) PTe. Ltd. Menjual 

sahamnya sebesar 8,72% kepada publik dan mempertahankan kepemilikan 

mayoritas  sebesar 65% dan  selebihnya dimiliki  masyarakat dengan 

jumlah rendah lebih dari 5% masing-masing.
20

 

Adapun visi PT. Indo Tambang  Raya Megah adalah menjadi 

perusahaan energi terkait batubara terkemuka di Indonesia dengan 
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pertumbuhan yang berkesinambungan yang dicapai melalui 

profesionalisme dan peduli terhadap para karyawan, masyarakat dan 

lingkungan. Sedangkan  Misinya adalah mengembangkan keunggulan 

pada semua lini operasi untuk melayani pelanggan dengan kualitas dan 

kuantitas produk dan jasa yang konsisten. 

6. PT. Kalbe Farma Tbk 

PT. Kalbe Farma Tbk didirikan pada 10 September 1966, oleh 6 

bersaudara, yaitu Khouw Lip Tjoen,Khouw Lip Hiang, Khouw Lip 

Swan, Boenjamin Setiawan, Maria Karmila, F. Bing Aryanto. Kalbe 

Farma telah jauh  berkembang dari awal mulanya sebagai usaha farmasi 

yang dikelola di garasi rumah pendirinya di wilayah Jakarta Utara. Selama 

lebih dari 40 tahun sejarah Perusahaan, pengembangan  usaha telah gencar 

dilakukan  melalui akuisisi strategis terhadap perusahaan-perusahaan 

farmasi lainnya, membangun merek-merek produk yang unggul dan 

menjangkau pasar internasional dalam rangka transformasi Kalbe menjadi 

perusahaan produk kesehatan serta nutrisi yang terintegrasi dengan daya 

inovasi, strategi pemasaran, pengembangan merek, distribusi, kekuatan 

keuangan, keahlian riset dan pengembangan serta produksi yang sulit 

ditandingi dalam mewujudkan  misinya untuk meningkatkan kesehatan 

untuk kehidupan yang lebih baik di masa mendatang
21

. 

PT. Kalbe Farma Tbk mempunyai visi dan misi untuk Menjadi 

Perusahaan yang dominan dalam bidang kesehatan di Indonesia  
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dan memiliki eksistensi di pasar global dengan merek dagang yang kuat, 

didasarkan oleh manajemen, ilmu dan teknologi yang unggul. Sedangkan 

misi adalah” Meningkatkan Kesehatan untuk Kehidupan yang Lebih Baik 

dan Sebagai perusahaan farmasi terbesar ketiga di Asia Tenggara, Kalbe 

Farma”.  

7. PT Lippo Karawaci Tbk  

PT Lippo Karawaci Tbk didirikan pada Selama lebih dari satu 

dekade, Perusahaan telah  membuktikan dirinya untuk menjadi seorang 

pengembang properti yang sangat terpercaya  dengan  nama merek  yang 

paling dikenal. Ini adalah  pemilik  landbank  diversifikasi  terbesar dan 

pemimpin dalam proyek perintis di lokasi-lokasi strategis di seluruh 

Indonesia.Lippo Karawaci sekarang adalah perusahaan properti terbesar 

di Indonesia dengan kapitalisasi pasar,  aset dan pendapatan, 

 dengan model bisnis yang unik dan terpadu.  Maskapai ini 

mengoperasikan kelompok rumah sakit swasta terkemuka di 

Indonesia, satu-satunya yang  mencapai standar kelas dunia, dan 

merupakan pemimpin industri properti riteltak terbantahkan
22

. 

PT. Lippo Karawaci Tbk mempunyai visi dan misi untuk Menjadi 

perusahaan properti terkemuka di Indonesia dan regional dengan tekad 

untuk mengubah kehidupan masyarakat luas menjadi lebih baik di semua 

lini bisnis dan senantiasa menciptakan nilai tambah bagi para pemegang 

saham. Sedangkan misi adalah Memenuhi kebutuhan masyarakat 
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Indonesia kelas menengah dan atas di bidang perumahan, pusat 

perbelanjaan, dan komersial, layanan kesehatan, hiburan, infrastuktur dan 

jasa perhotelan, Memelihara kelangsungan pertumbuhan usaha melalui 

pengembangan sumber pendapatan berkesinambungan (Recurring 

Revenues) dan kegiatan pengembangan yang berkelanjutan, Menyediakan 

lingkungan hidup berkualitas yang meningkatkan pengalaman sosial dan 

spiritual bagi para pelanggan, serta menyediakan suasana ramah 

lingkungan terbaik pada setiap proyek pengembangannya. 

8. PT PP London Sumatra Indonesia Tbk 

Sejarah PT PP London Sumatra Indonesia Tbk berawal lebih dari 

satu abad yang lalu di tahun 1906 melalui inisiatif Harrisons & Crosfield 

Plc, perusahaan perkebunan dan perdagangan yang berbasis di London. 

Perkebunan London- Sumatra, yang kemudian lebih dikenal dengan nama 

“Lonsum”, berkembang menjadi salah satu perusahaan perkebunan 

terkemuka di dunia, dengan  lebih dari 100.000 hektar perkebunan  kelapa 

sawit, karet, kakao dan teh di empat pulau terbesar di Indonesia. 

Di awal berdirinya, Perseroan   melakukan diversifikasi melalui 

penanaman karet, teh dan kakao. Di  awal  kemerdekaan  Indonesia, 

Lonsum lebih memfokuskan usahanya pada tanaman karet, dan kemudian 

beralih ke kelapa sawit di era tahun 1980. Pada akhir dekade ini, kelapa  

sawit  telah menggantikan karet sebagai komoditas utama Perseroan. 

Lonsum memiliki sebanyak 38 perkebunan inti dan 13 perkebunan plasma 

di Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi, yang memanfaatkan 
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keunggulan Perseroan di bidang penelitian dan pengembangan, keahlian di 

bidang agro-manajemen, serta tenaga kerja yang terampil dan profesional. 

PT PP London Sumatra Indonesia Tbk   mempunyai visi dan misi 

untuk  Menjadi perusahaan agribisnis terkemuka yang berkelanjutan dalam 

hal tanaman, biaya, lingkungan (3C) yang berbasis penelitian dan 

pengembangan. Sedangkan misi adalah “Untuk Menambah nilai bagi 

“stakeholders” di bidang agribisnis”
23

. 

9. PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk 

PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk merupakan 

salah satu subsektor pertambangan batubara di Indonesia dengan kantor 

pusat di Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Sejarah pertambangan batubara 

di Tanjung Enim dimulai semenjak zaman kolonial Belanda tahun 1919 

dengan menggunakan metode penambangan terbuka (Open Pit Minning) 

di wilayah operasi pertama, yaitu di Tambang Air Lava. 
24

 

Seiring berlakunya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1968 

Badan Perusahaan Umum (BPU) batubara dan tiga perusahaan negara 

tambang batubara tersebut digabung menjadi unit produksi Bukit Asam, 

dan berubah status menjadi Perum Tambang Batubara. Perusahaan status 

PT. Tambang Bukit Asam menjadi Perusahaan Terbuka dimulai semenjak 

tahun 2002 yaitu semenjak PT. Tambang Bukit Asam menjual sebagian 

sahamnya di Bursa Efek Indonesia. 
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PT. Tambang Batubara Bukit Asam mempunyai visi dan misi 

untuk menjadi perusahaan energi kelas dunia yang peduli terhadap 

lingkungan. Sedangkan misinya adalah “Mengelola sumber energi dengan 

mengembangkan kompetensi korporasi dan keunggulan insani untuk 

memberikan nilai tambah maksimal bagi para pemegang saham dan 

lingkungan”.  

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  Efek  Surabaya (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 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%
25

. 

PT.Semen Indonesia Tbk mempunyai visi dan misi untuk menjadi 

perusahaan persemenan internasional yang terkemuka di Asia Tenggara. 

Sedangkan misi adalah mengembangkan usaha persemenan dan 

industri terkait yang berorientasikan kepuasan konsumen, Mewujudkan 
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perusahaan berstandar internasional dengan keunggulan daya saing 

dan sinergi untuk meningkatkan nilai tambah secara berkesinambungan, 

Mewujudkan tanggung jawab sosial serta ramah lingkungan, Memberikan 

nilai terbaik kepada para pemangku kepentingan (stakeholders).  

11. PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk 

Telkom Group adalah satu-satunya BUMN telekomunikasi serta 

penyelenggara layanan telekomunikasi dan jaringan terbesar di Indonesia. 

Telkom Group melayani jutaan pelanggan di seluruh Indonesia dengan 

rangkaian lengkap layanan telekomunikasi yang mencakup sambungan 

telepon kabel tidak bergerak dan telepon nirkabel tidak bergerak, 

komunikasi seluler, layanan jaringan dan interkoneksi serta layanan 

internet dan komunikasi data. Telkom  Group juga menyediakan berbagai 

layanan di bidang informasi, media dan edutainment, termasuk cloud-

based and server-based managed services, layanan e-Payment dan IT 

enabler, e-Commerce dan layanan portal lainnya. 

Telkom Group memiliki empat anak perusahaan, yakni PT. 

Telekomunikasi Indonesia Selular (Telkomsel), PT. Telekomunikasi 

Indonesia International (Telin), PT. Telkom Metra dan PT. Daya Mitra 

Telekomunikasi (Mitratel)
26

. PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk 

mempunyai visi dan misi untuk menjadi  ”Be The King of Digital in The 

Region”. Sedangkan Misi adalah “Lead Indonesian Digital Innovation 

and Globalization” 
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12. PT.United Tractors Tbk 

United Tractors (UT/Perusahaan) adalah  distributor peralatan berat 

terbesar dan terkemuka di Indonesia yang menyediakan produk-produk 

dari merek ternama dunia seperti Komatsu, UD Trucks, Scania, Bomag, 

Tadano, dan Komatsu Forest. Kami  adalah perusahaan dengan sejarah 

panjang. Didirikan pada 13 Oktober 1972, UT melaksanakan penawaran 

umum saham perdana di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya 

pada 19 September 1989 menggunakan nama PT United Tractors Tbk 

(UNTR). Saat ini jaringan distribusi kami mencakup 19 kantor cabang, 22 

kantor pendukung, dan 11 kantor perwakilan di seluruh penjuru negeri. 

Tidak puas hanya menjadi distributor peralatan berat terbesar di Indonesia, 

Perusahaan juga memainkan peran aktif di bidang kontraktor   

penambangan dan baru-baru ini telah memulai usaha pertambangan batu 

bara. UT menjalankan  berbagai bisnisnya melalui tiga unit usaha yaitu 

Mesin Konstruksi, Kontraktor Penambangan dan Pertambangan. 

PT.United Tractors Tbk mempunyai visi dan misi untuk Menjadi 

perusahaan kelas dunia berbasis solusi di bidang alat berat, pertambangan 

dan energi, untuk menciptakan manfaat bagi para pemangku 

kepentingan.Sedangkan misi adalah untuk menjadi perusahaan yang , 

Bertekad membantu pelanggan meraih keberhasilan melalui pemahaman 

usaha yang komprehensif dan interaksi berkelanjutan, Menciptakan 

peluang bagi insan perusahaan untuk dapat meningkatkan status sosial dan 

aktualisasi diri melalui kinerjanya, Menghasilkan nilai tambah yang 
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berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan melalui tiga aspek 

berimbang dalam hal ekonomi, sosial dan lingkungan, Memberi 

sumbangan yang bermakna bagi kesejahteraan bangsa
27

. 

13. PT Unilever Indonesia Tbk 

PT Unilever Indonesia Tbk didirikan pada 5 Desember 1933 

sebagai Zeepfabrieken N.V. Lever dengan akta No. 33 yang dibuat oleh 

Tn.A.H. van Ophuijsen, notaris di Batavia. Perusahaan bergerak dalam 

bidang produksi sabun, deterjen, margarin, minyak sayur dan makanan 

yang terbuat dari susu, es krim, makanan dan minuman dari teh dan 

produk-produk kosmetik. Sebagaimana disetujui dalam Rapat Umum 

Tahunan Perusahaan pada tanggal 13 Juni, 2000, yang dituangkan dalam 

akta notaris No. 82 yang dibuat oleh notaris Singgih Susilo, S.H. 

tertanggal 14 Juni 2000, perusahaan juga bertindak sebagai distributor 

utama dan memberi jasa-jasa penelitian pemasaran. Perusahaan   memulai 

operasi  komersialnya pada tahun 1933. 

PT. Unilever Indonesia Tbk mempunyai   Visi dan misi “Untuk 

meraih rasa cinta dan penghargaan dari Indonesia dengan menyentuh 

kehidupan setiap orang Indonesia setiap harinya”. Sedangkan misinya 

adalah : Kami bekerja untuk menciptakan masa depan yang lebih baik 

setiap hari, Kami membantu konsumen merasa nyaman, berpenampilan 

baik dan lebih menikmati hidup melalui brand dan layanan yang baik bagi 

mereka dan orang lain, Kami menginspirasi masyarakat untuk melakukan 

langkah kecil setiap harinya yang bila digabungkan bisa mewujudkan 
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perubahan besar bagi dunia, Kami senantiasa mengembangkan cara baru 

dalam berbisnis yang memungkinkan kami tumbuh dua kali lipat sambil 

mengurangi dampak terhadap lingkungan
28
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