
Subbagian Hukum – Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 

Pabrik Air Mineral ARPA Pagaralam Terancam Ditutup 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumsel.tribunnews.com 

 

Pabrik ARPA dibawah PT.Ayek Besemah yang berlokasi di Kelurahan Muara Siban 

Kecamatan Dempo Utara adalah pabrik yang memproduksi air mineral kemasan serta 

menjadi kebanggaan masyarakat Kota Pagaralam, namun kini terancam ditutup karena 

banyaknya kejanggalan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang 70 persen 

sahamnya dikuasai Pemkot Pagaralam tersebut. 

Sudah sejak dua bulan terakhir ini Pabrik ARPA tidak lagi produksi. Kondisi ini 

membuat Walikota Pagaralam, Alpian Maskoni, mengunjungi pabrik milik Pemerintah Kota 

(Pemkot) Pagaralam tersebut, Rabu (26/9/2018). Dalam Inspeksi mendadak ke PT.Ayek 

Besemah melibatkan Assistant II, Syafrani, Kadisperindagkop, Saidi Amrullah, dan camat 

Dempo Utara. 

Saat tiba di lokasi Walikota langsung bertemu dengan Direktur PT Ayek Besemah, 

Ratna Iksan, dan langsung menanyakan penyebab tidak lagi produksinya pabrik ARPA. 

Menurut Ratna, ARPA sudah tidak produksi karena semua izin pabrik ini telah habis dan 

tidak diperpanjang oleh Pemkot Pagaralam, bahkan BPOM-nya juga sudah habis sejak Juni 

lalu. 

Ratna juga menjelaskan bahwa sebenarnya dirinya sudah mengundurkan diri sebagai 

Direktur ARPA, namun belum disetujui Pemkot Pagaralam karena masih harus menunggu 

hasil laporan. Pengunduran dirinya sebagai direktur karena perusahaan ini setiap tahun selalu 

saja merugi, dan dirinya yang harus menanggung hutang dari direktur sebelumnya.  

Karyawan PT. Ayek Besemah berjumlah 23 orang, dimana Komisaris merangkap 

Direktur. Walaupun rangkap jabatan, tetapi tidak pernah digaji meskipun produksi ARPA 

perhari bisa mencapai belasan ribu cup plus kemasan botol.  

Selain itu Alpian juga terkejut saat mendapat informasi bahwa ada 15 persen saham 

ARPA tidak diketahui milik siapa. Menurut Alpian, berdasarkan laporkan Direktur ARPA 

bahwa saham ARPA ini 70 persen milik Pemkot, 15 persen milik PT Mentari sedangkan 15 

persen lagi tidak tahu milik siapa. Hal ini membuat Walikota meminta dinas terkait untuk 

mencari informasi siapa pemilik saham 15 persen tersebut. Bisa saja saham tersebut 

merupakan saham bodong atau tidak bertuan. Alpian mengatakan bahwa harus dilakukan 
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audit untuk mengetahui apa saja yang sudah terjadi di ARPA selama ini. Bahkan berdasarkan 

keterangan Direktur, selama beroperasi tahun 2011 hingga Juni 2018, PT Ayek Besemah 

tidak pernah menyetor Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke Pemerintah Kota (Pemkot) 

Pagaralam.  

Melihat kondisi ini Walikota bersama tim khusus akan melakukan evaluasi dan audit. 

Jika berdasarkan audit, ekonomi PT ini sudah tidak menguntungkan maka akan 

dinonaktifkan. Menurut Walikota, jangankan untuk setor ke PAD, sampai saat ini saja 

kabarnya PT ini masih terhutang sekitar Rp1,2 Miliyar.  

Walikota Pagaralam kepada sejumlah awak media menyatakan terkait dengan 

persoalan di tubuh PT.Ayek Besemah, akan segera menginventarisir aset, apakah nanti akan 

dilanjutkan atau distop operasi PT.Ayek Besemah tentu atas keputusan tim, bukan Walikota 

yang memutuskan.  Setelah ada keputusan dari tim, barulah Walikota mengeluarkan 

keputusan, tentunya tidak bisa dalam waktu singkat. Menurut Alpian, atas nama Pemda tentu 

menginginkan keuntungan dari suatu usaha, lebih baik ditutup bila tidak menghasilkan 

apalagi merugi. 

Seperti diketahui sebelumnya, sejak dilantik menjadi Walikota Pagaralam tanggal 18 

September 2018, Alpian memasukkan inventarisir aset daerah sebagai salah satu program 

kerja seratus hari pertamanya dan PT. Ayek Besemah salah satunya. Dalam sidaknya Alpian 

menemukan fakta bahwa manajemen BUMD yang 70 persen sahamnya dimiliki Pemkot 

Pagaralam, 15 persen oleh PT. Mentari dan 15 persen sisanya tidak jelas, terus merugi dan 

amburadul. 

Buntut inspeksi mendadak Walikota Pagaralam Alpian Maskoni ke pabrik ARPA, 

Pemkot Pagaralam melakukan penutupan atau penyegelan Pusat Produksi ARPA. Saidi 

Amrulah selaku kepala Dinas Perindustrian, perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) 

menjelaskan, penutupan atau penyegelan Pusat Produksi ARPA ini didasari atas Peraturan 

daerah (Perda) Kota Pagaralam Nomor 10 tahun 2010 tentang izin usaha. Setelah dilakukan 

pengecekkan secara menyeluruh, ditemukan beberapa perizinan yang sudah kadaluarsa 

diantaranya, SIPPAIR, SITU dan SIUP. Untuk itu sementara waktu pihaknya melakukan 

penghentian operasionalnya dan melakukan penyegelan sambil menunggu keputusan lebih 

lanjut dari rapat umum pemegang saham (RUPS) PT.Ayek Besemah. 

Menurutnya Saidi Amrulah, Disperindagkop idealnya adalah mitra kerja dari PT. 

Ayek Besemah mewakili Pemkot Pagaralam selaku pemegang saham mayoritas, namun 

pihaknya sama sekali tidak dilibatkan dan tidak mengetahui kondisi perusahaan ini, baik 

struktur ketenagakerjaan maupun sistem operasionalnya, sehingga wajar saja kalau walikota 

menginstruksikan penutupan sementara sambil menunggu audit secara menyeluruh apakah 

prospek perusahaan ini masih memungkinkan atau tidak. 

Sementara itu Kepala satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP), Patriot Mundra 

menambahkan, selaku penegak perda maka sudah menjadi kewajiban pihaknya melakukan 

penyegelan. Atas amanat Perda nomor 10 tahun 2010 tentang Izin Usaha, maka pihaknya 
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berkewajiban melakukan penghentian dan penyegelan atas tempat usaha (Pabrik) PT. Ayek 

Besemah yang belum memperpanjang SIPPAIR, SITU dan SIUP. Demi keamanan dan 

lancarnya proses ini, pihaknya meminta bantuan personil ke pihak Polres Pagaralam, 

sekaligus meminta bantuan ‘Police line’ memastikan agar tempat ini tidak dibuka sementara 

waktu dan berjalan lancar tanpa ada gangguan sedikitpun. 
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Catatan :  

 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintahan Daerah menyatakan antara lain : 

a. Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain atas dasar prinsip 

saling menguntungkan. 

b. Kerja sama dengan pihak lain ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

c. Anggaran yang timbul akibat dari kerja sama dicantumkan dalam APBD. 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, 

menyatakan antara lain : 

1. Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah 

(Perda). 

2. BUMD terdiri atas: 

a.  perusahaan umum Daerah; dan 

b.  perusahaan perseroan Daerah. 

3. Perusahaan umum Daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu 

daerah dan tidak terbagi atas saham. Perusahaan perseroan Daerah merupakan BUMD 

yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya 

atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah. 

4. Kedudukan perusahaan perseroan Daerah sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan 

ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas. 
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5. Perda pendirian perusahaan perseroan Daerah memuat: 

a.  nama dan tempat kedudukan; 

b.  maksud dan tujuan; 

c.  kegiatan usaha; 

d.  jangka waktu berdiri; dan 

e.  besarnya modal dasar. 

6. Anggaran dasar perusahaan perseroan Daerah dinyatakan dalam akta notaris sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang memuat: 

a.  nama dan tempat kedudukan; 

b.  maksud dan tujuan; 

c.  kegiatan usaha; 

d.  jangka waktu berdiri; 

e.  besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor; 

f.  jumlah saham; 

g.  klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada 

setiap 

l. saham; 

h.  nilai nominal setiap saham; 

i.  nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi; 

j.  penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS; 

k.  tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota 

Direksi; 

l.  tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi; 

m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan 

n.  ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

7. Kepala Daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan 

mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. 

8. Pelaksanaan kekuasaan Kepala Daerah dalam kebijakan BUMD meliputi: 

a. penyertaan modal; 

b.  subsidi; 

c.  penugasan; 

d.  penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan 

e.  pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada BUMD. 

9. Kepala Daerah mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang 

Dipisahkan pada: 

a.  perusahaan umum Daerah, berkedudukan sebagai pemilik modal; dan 

b.  perusahaan perseroan Daerah, berkedudukan sebagai pemegang saham. 
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10. Kepala Daerah selaku pemilik modal pada perusahaan umum Daerah atau pemegang 

saham pada perusahaan perseroan Daerah mempunyai kewenangan mengambil 

keputusan. 

11. Kewenangan mengambil keputusan dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah, 

yaitu pelimpahan antara lain: 

a. perubahan anggaran dasar; 

b.  pengalihan aset tetap; 

c.  kerja sama; 

d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau 

penyertaan modal; 

e.  penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, 

keuntungan revaluasi aset, dan agio saham; 

f.  pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi; 

g. penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi; 

h.  penetapan besaran penggunaan laba; 

i.  pengesahan laporan tahunan; 

j.  penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD; dan 

k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan 

bersih BUMD dalam 1 (satu) transaksi atau lebih; 

12. Kepala Daerah mewakili Daerah selaku pemegang saham perusahaan perseroan Daerah 

di dalam RUPS. 

13. Kepala Daerah dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat 

Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Kepala Daerah tidak bertanggung jawab atas 

kerugian perusahaan perseroan Daerah apabila dapat membuktikan: 

a.  tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung; 

b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan 

perseroan Daerah; dan/atau 

c.  tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan 

perusahaan perseroan daerah secara melawan hukum. 

14. Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap 

sebagai: 

a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik 

swasta; 

b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau 

c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. 

15. Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu, 

pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian. 

16. Pemberhentian anggota Direksi dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang 

dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan: 
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a.  tidak dapat melaksanakan tugas; 

b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan 

anggaran dasar; 

c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, 

negara, dan/atau Daerah; 

d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap; 

e.  mengundurkan din; 

f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota 

Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau 

g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal 

Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD. 

17. Pengawasan dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal. 

18. Pengawasan internal dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau 

komite lainnya. 

19. Pengawasan eksternal dilakukan oleh: 

a.  Pemerintah Daerah; 

b.  Menteri untuk pengawasan umum; dan 

c.  Menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan 

teknis. 

20. Pengawasan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah 

yang melaksanakan fungsi pengawasan. 

21. BUMD dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

22. Direksi perusahaan perseroan Daerah hanya dapat mengajukan permohonan kepada 

pengadilan agar perusahaan perseroan Daerah dinyatakan pailit setelah memperoleh 

persetujuan dari kepala Daerah dan DPRD, untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS. 

23. Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan 

BUMD tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota 

Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud. 

24. Tanggung jawab berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah 

tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum BUMD dinyatakan pailit. 

25. Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau 

kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud. 

26. Dalam hal aset BUMD yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan 

dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani 

kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan. 

27. Pengawasan terhadap BUMD dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan 

Yang Baik. 
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